Sendes til statsforvalteren i det fylket som har
fattet vedtak i saken
GA – 8047 B

Klage på vedtak i vergemålssak

Viktig informasjon hvis du ønsker å klage på vedtaket
Retten til å klage og klagefrist:
I følge lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 64, jf. § 47 tredje ledd og lov av
10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, har du rett til å
klage på det enkeltvedtaket du har mottatt fra statsforvalteren. Klagen sendes til statsforvalteren i
det fylket der vedtaket ble gjort. Klagen må være hos statsforvalteren senest tre uker etter at du
mottok vedtaksbrevet, jf. forvaltningsloven § 30. Hvis du mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan du
be om begrunnelse. Klagefristen vil da være tre uker fra du mottar begrunnelsen. Som hovedregel vil
ikke statsforvalteren behandle klager som kommer inn etter fristen. Dersom du sender inn en klage
etter at fristen er utløpt må du i pkt. 3 oppgi en grunn for dette, jf. forvaltningsloven § 31.
Klageprosessen:
Statsforvalteren kan gi deg medhold i klagen og vedtaket du klager på blir da enten opphevet eller
endret. Dersom statsforvalteren ikke gir deg medhold, blir klagen sendt videre til Statens
sivilrettsforvaltning (SRF) som er klageinstans i vergemålssaker. Klagen kan avvises av
klageinstansen dersom vilkårene for å behandle saken ikke foreligger. Ved behandling av klagen,
kan SRF vurdere alle sider av saken på nytt, og ta hensyn til nye forhold. SRF kan treffe nytt vedtak i
saken eller oppheve det tidligere vedtak og sende saken tilbake til statsforvalteren for hel eller delvis
ny behandling.
Rett til innsyn i sakens dokumenter:
I følge forvaltningsloven §§18 og 19 har du med noen få unntak rett til å se dokumentene i saken.
Ønsker du å se dokumentene i saken må du kontakte statsforvalteren som har fattet vedtaket.
Utsatt iverksetting av vedtak:
Selv om du har klagerett, kan vedtakets innhold vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid
søke om å få utsatt iverksettelsen inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42.
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Informasjon om personen med verge (den vedtaket gjelder)

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:
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Informasjon om den som klager

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Tilknytning til personen med verge og/eller saken:

3

Informasjon om vedtaket det klages på

Hvilket vedtak klages det på (hva gjelder saken):

Saksnummer:

Vedtaksdato:

Vedtak mottatt:
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Begrunnelse for klagen (kan også legges ved i eget dokument)

Her må gis begrunnelse for klagen og hvilke forhold du ønsker å endre. Her gis også andre opplysninger som
er relevante for saken.
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Underskrift

Dato:

Sted:

Klagers underskrift:
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