Sendes statsforvalteren i det fylket hvor
eier/gavemottaker/arving er folkeregistrert
GA – 8049 B

Melding om midler som skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven

Skjemaet kan benyttes av foreldreverger for mindreårige og av verger for personer som er fratatt den rettslige
handleevne for å melde fra om finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvalteren, jf. lov av 26. mars 2010
nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 35 annet ledd, og forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201
(vergemålsforskriften) § 27. Hvilke eiendeler som skal forvaltes fremgår av vergemålsloven §§ 48 og 49 og
forskriften § 26.
Skjemaet kan også benyttes av staten eller en kommune, skattemyndighetene, andre offentlige instanser,
forsikringsselskap, og pensjonsforetak, for å melde fra til statsforvalteren om midler som skal behandles etter
vergemålslovens bestemmelser, jf. vergemålsloven §§ 96 og 97 og vergemålsforskriften §§ 28 og 29.
En giver eller fremtidig arvelater som ønsker å gi/testamentere noe til en person med vergemål kan også bruke
dette skjemaet, jf. vergemålsloven § 95.

1

Person med verge, eier, gavemottaker, arving

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

2

Poststed:

Mobil:

E-post:

Innsender

Fornavn/navn på etat/instans/kommune/selskap/foretak:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Kontaktperson:
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Nærmere om eiendelene, erstatningsutbetalingen, gaven eller arven

Her oppgis verdien/antatt verdi på eiendelene/utbetalingen/gaven/arven:

Her gis en nærmere beskrivelse av hva eiendelene, erstatningen, gaven eller arven består av:

4

Grunnlaget for forvaltningen

Velg ett av alternativene nedenfor:
☐ Vergemålsloven § 48: Finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvalteren
☐ Vergemålsloven § 95: Særskilt forvaltning etter bestemmelse av giver og arvelater
☐ Vergemålsloven § 96: Midler som ved lov er bestemt at skal forvaltes etter vergemålsloven (arveloven § 32,
dekningsloven § 3-4 mv.)
☐ Vergemålsloven § 97: Forvaltning av andre midler enn de som tilhører personer under vergemål
Her gis nærmere informasjon om hva eventuelle forbehold omfatter:
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Verge

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon privat:

Poststed:

Telefon arbeid:

Yrke:

E-post:
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Eventuelle merknader eller tilleggsopplysninger

Kopi av ev. vedtak som danner grunnlag for utbetaling, gavebrev eller testament skal legges
ved skjemaet

7
Dato:

Underskrift
Sted:

Innsenders underskrift:
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