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ORIENTERING OM FYLKESMANNENS FORVALTNING AV 

FINANSIELLE EIENDELER 

 SOM TILHØRER VOKSNE PERSONER MED VERGE 
 

Innledning 
 

Fylkesmannen skal forvalte finansielle eiendeler som tilhører 

voksne personer som er under vergemål, forutsatt at verdien 

overstiger 2 G (G=grunnbeløpet i Folketrygden er for tiden ca. 

kr 92.500,- mens 2 G er ca. kr 185.000,-). Med finansielle 

eiendeler menes f.eks. penger, bankmidler, aksjer, fondsandeler 

og pengekrav.  

 

Bestemmelsen om Fylkesmannens forvaltning gjelder bare 

dersom personen som har verge samtykker i det, med mindre 

han eller hun ikke forstår hva saken gjelder. Hvis personen ikke 

forstår hva saken gjelder skal Fylkesmannen forvalte midlene. 

 

Er verdien under 2 G er det vergen/e som skal forvalte midlene for personen som har verge. 

Bankmidler skal i så fall stå på konto i vedkommendes navn. Fylkesmannen kan likevel bestemme at 

også midler med verdi under 2 G skal forvaltes av Fylkesmannen, og det kan, i særlige tilfeller, også 

bestemmes at Fylkesmannen skal avstå fra å forvalte midler selv om verdien er over 2 G. 

 

Kapitalkonto 

Fylkesmannens forvaltning av midler skjer på en såkalt kapitalkonto. Kontoen er en ordinær 

bankkonto som opprettes av Fylkesmannen i navnet til den som har verge. Det er imidlertid bare 

Fylkesmannen som har disposisjonsrett over kapitalkontoen. 

 

Hva slags rente som til enhver tid er på kontoen vil man finne ved å gå inn på www.vergemal.no 

(Vergemålsportalen), og klikke på venstre side der det står Bank og vergemålsmidler til forvaltning. 

Vergen/e vil der også finne opplysninger om hvilke banker og produkter som er med i vergemåls-

myndighetens bankordning. 

 

Omplassering av midler 

Dersom det er ønskelig å omplassere midlene som er under forvaltning hos Fylkesmannen til en annen 

bank innenfor bankordningen, sender vergen/e inn et skjema som heter Skjema for val av plassering av 

midlar på kapitalkonto. Det finner man på www.vergemal.no ved å klikke på Nyttige skjema på den 

blå raden i øvre del av bildet, og deretter klikke på selve skjemaet under avsnittet For verja. Skjemaet 

sendes i utfylt og undertegnet stand til Fylkesmannen, som vil ta kontakt med den valgte banken for å 

få konto opprettet. Vergen vil få beskjed om kontoen når den er opprettet, og Fylkesmannen vil sørge 

for at midlene flyttes fra gammel til ny kapitalkonto.  

 

Vergen må være oppmerksom på at innskudd over kr 2 millioner i én bank ikke er dekket av den 

såkalte innskuddsgarantien i tilfelle banken går konkurs. Vergen må derfor i slike tilfeller sørge for at 

det blir opprettet flere kapitalkontoer slik at midlene står trygt. 
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Bruk av midler 

Hvis vergen mener det er nødvendig å bruke av de midlene som står på kapitalkonto, sender vergen en 

søknad  til Fylkesmannen. Vi anmoder om at det benyttes et særskilt søknadsskjema, som finnes på 

www.vergemal.no under Nyttige skjema, se ovenfor. Skjemaet heter Bruk av kapital, og ligger nederst 

på skjemasiden under Skjema for søknad om samtykke fra fylkesmannen i større/viktige saker. Forut-

setning for å få søknaden godkjent er at bruken av midlene går til anskaffelse av varer eller tjenester 

for den personen som har verge, og at anvendelsen ikke vil stride mot hans eller hennes interesser. 

Søknaden sendes enten til Fylkesmannens postadresse, eller til fmoapostmottak@fylkesmannen.no. 

Når søknaden innvilges vil Fylkesmannen føre over beløpet fra kapitalkonto til vergekonto. 

 

Nærmere om andre finansielle eiendeler 

Som nevnt innledningsvis vil f.eks. også aksjer og fondsandeler være underlagt Fylkesmannens for-

valtning etter de samme reglene som for bankmidler. Fylkesmannens forvaltning vil da bestå i at dis-

posisjonsretten over aksjer eller verdipapirkonto (vps) og fondsandeler begrenses ved at vergen ikke 

kan disponere over disse uten Fylkesmannens samtykke. Hvis vergen mener at aksjer eller andeler bør 

selges, må han eller hun altså kontakte Fylkesmannen for å få samtykke. Deretter kontakter vergen 

banken eller fondsforvalteren for å få gjennomført salget. 

 

Opphør av Fylkesmannens forvaltning 

Dersom vergemålet oppheves, bortfaller også Fylkesmannens forvaltning av finansielle eiendeler, og 

han eller hun kan da disponere over kapitalkontoen uten Fylkesmannens samtykke. Dette gjelder med 

mindre noe annet er bestemt om midlene i testament eller et gavebrev. Når en person som har verge 

dør faller Fylkesmannens, og vergens, myndighet bort uten videre. 

 

Rettsregler m.m. 

Regler om Fylkesmannens forvaltning er nedfelt i vergemålsloven kapittel 7 og om vergens forvalt-

ning i § 36. For øvrig vises til www.vergemal.no og til www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus der 

øvrig nyttig informasjon er gitt. 

 

På www.vergemal.no helt øverst i høyre hjørne står Logg inn Mine vergemål. Her kan vergen logge 

seg på med MinID og finne den kapitalkontonummer/e og saldo/er. 

 

Ytterligere veiledning 

Dersom noe er uklart eller det trengs veiledning ved utførelsen av vergemålet, står Fylkesmannen til 

tjeneste. Ta derfor gjerne nærmere kontakt med oss. 

 

Telefon: 22 00 37 00 (10.00-14.00, stengt onsdag) 

 

E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no. 

 

Postadresse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen, Postboks 8111 Dep 

0032 Oslo 

 

Kontor: Statens hus, Tordenskioldsgate 12, Oslo, inngang fra sjøsiden (Rådhusplassen) 

 


