Send skjemaet til statsforvaltaren i det fylket
der personen med verje er folkeregistrert.

GA – 8030 N

Søknad om godkjenning frå statsforvaltaren til å gi gaver eller arveforskot
frå midlane til ein person med verje
1

Opplysningar om personen med verje

Fornamn:

Fødselsnummer:

Mellomnamn:

Etternamn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststad:

Alternativ/anna adresse:

Postnummer:

Poststad:

Dersom personen er enke/enkemann:

☐skifta bu ☐uskifta bu
Dersom personen er separert:
Er ektefellebuet skifta?
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☐ja ☐nei

Informasjon om verje(r)

Dersom vedkommande har fleire verjer, gi opp begge verjene her
Når verja eller nokon som står verja nær, er mottakar av gåva eller arveforskotet, vil verja bli sett for
inhabil. Da vil statsforvaltaren som eit ledd i behandlinga oppnemne ei mellombels verje (setjeverje)
som skal ta hand om interessene til personen med verje, jf. lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål
(verjemålslova) § 34.
Mellombels verje (setjeverje) skal utarbeide ei skriftleg fråsegn til bruk for statsforvaltaren når
søknaden blir behandla.
Fornamn:

Fødselsnummer:

Mellomnamn:

Etternamn:

Adresse:

Postnummer:

Poststad:

Slektskapsforhold til personen med verje:
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Fornamn:

Fødselsnummer:

Mellomnamn:

Etternamn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Slektskapsforhold til personen med verje:
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Informasjon om den som sender inn søknaden

Fornamn:

Fødselsnummer:

Mellomnamn:

Etternamn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststad:

Mobil:

E-post:

Slektskapsforhold til personen med verje:
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Informasjon om gåva eller arveforskotet

Storleiken på gåva eller arveforskotet:

Nærare skildring av kva gåva eller arveforskotet inneheld dersom det er snakk om noko anna enn kontantar:
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Verjemålslova § 41

Verjemålslova § 41 gir retningslinjer for å gi gåver eller arveforskot frå personar med verje. Lova seier:
«Vergen kan ikke gi gaver eller stønader på vegne av den som er under vergemål, utover det som
følger av skikk og bruk. En mindreårig over 15 år må samtykke til slik gave. Gjelder det større beløp,
kreves det samtykke av fylkesmannen, selv om en slik gave følger av skikk og bruk.
Med fylkesmannens samtykke kan vergen gi arveforskudd til en livsarving hvis det foreligger et
særlig behov for det, eller hvis det foreligger skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for at et
slikt forskudd er i samsvar med ønsket til den som er under vergemål.»
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5.1

Særleg behov

Gjer greie for kva særleg behov mottakaren av gåva eller arveforskotet har: (Legg ved kopi av dokumentasjon av behovet.)

5.2

Haldepunkt for at gåve eller arveforskot er i samsvar med ønsket til personen med verje

Kva skriftlege nedteikningar eller andre haldepunkt tilseier at personen med verje har meint å gi gåva eller arveforskotet?
(Kopi av dokumentasjonen må leggjast ved.)

5.3

Samtykke frå personen med verje (jf. verjemålslova § 33 og § 41)

Har personen med verje gitt samtykke til gåva eller arveforskotet?

☐ Ja ☐ Nei ☐ Det er ikkje mogleg å hente inn samtykke
Viss ja

Dato:

Stad:

Underskrift:
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6

Samtykke frå andre livsarvingar

Skal fyllast ut dersom personen med verje sit i uskifta bu.
Dersom personen med verje sit i uskifta bu og ønskjer å gi arveforskot til ein av livsarvingane, må dei
andre livsarvingane gi samtykke, jf. arvelova § 21. Ved å skrive under her samtykker dei til at gåva eller
arveforskotet skildra i punkt 4 blir gitt frå buet. Alle livsarvingane må samtykke. Dersom det ikkje er nok
plass, kan de leggje ved eit eige ark. Dersom det ikkje blir gitt samtykke her, pliktar personen med verje
å gi like store delar av arven til alle livsarvingane sine.
Namn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Stad:

Underskrift:

Namn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Stad:

Underskrift:

Namn på livsarving:

Dato:

Fødselsnummer:

Stad:

Underskrift:

Namn på livsarving:

Dato:
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Fødselsnummer:

Stad:

Underskrift:

Utbetaling av gåve eller arveforskot

Dersom statsforvaltaren samtykker, skal beløpet betalast ut:
Til namn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til namn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til namn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:

Til namn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnummer:
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Poststad:

Poststad:

Poststad:

Poststad:
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Underskrift

Søknaden krev underskrift frå verja. Dersom det er fleire verjer, skal begge skrive under. Dersom
personen med verje er mindreårig over 15 år, skal vedkommande skrive under for å gi sitt samtykke.
Dato:

Stad:

Underskrift frå verja:

Dato:

Stad:

Underskrift frå verja:

Dato:

Stad:

Underskrift frå mindreårig over 15 år:
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