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INFORMASJON OM LEVERING AV VERGEREGNSKAP 
 

Innledning 
 

Dette infoskriv gjelder for verger for voksne personer, og angir hva regnskapet skal bestå av og en 

nærmere beskrivelse av hvordan de enkelte deler av det skal utføres. 

 

Et vergeregnskap består av flere deler: 

 

 Fullstendighetserklæring. 

 Selvangivelse. 

 Årsoppgaver fra bank, vps, fondsforvaltningsselskaper og 

livselskaper  

 Bankkontoutskrifter. 

 

Alle regnskapspliktige verger vil i løpet av februar hvert år motta 

brev fra Fylkesmannen med orientering om at vergeregnskap for 

foregående år skal leveres. Vergeregnskapet skal etter det leveres samlet til Fylkesmannen innen 30. 

april. 

 

Fullstendighetserklæring. 
 

Det er opprettet et eget skjema som skal benyttes. Det kan lastes ned fra www.vergemal.no/ ‘Nyttige 

skjema’, eller du kan ta kontakt med Fylkesmannen for å få det tilsendt. Ikke skriv søknader, 

anmodninger o.l. i erklæringen. 

 

Selvangivelse 

Vergen må selv kontakte Skatteetaten eller Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) for å få tilgang 

til selvangivelse for den/de du er verge for, dersom du ikke får tilsendt den i posten.   

 

Dersom det foretas endringer på selvangivelsen, er det kopi av denne du skal sende Fylkesmannen. 

Dersom du sender inn korrigert selvangivelse, må du også legge ved kopi av den opprinnelige 

selvangivelsen. Dette fordi den  korrigerte selvangivelsen inneholder færre detaljer enn den opprinn-

elige. Dersom du i inntektsåret har mottatt godtgjøring for vergeoppdraget, og den du er verge for har 

betalt den, må du sørge for å føre godtgjøringen til fradrag i vedkommendes selvangivelse (post 3.3.7.) 

 

Årsoppgave fra finansforetak 

Det gjelder: 

 

 Årsoppgave fra bank for alle kontoene som den som er under vergemål har. 

 Årsoppgave verdipapirkonto (vps) 

 På verdipapirkonto står hva den som har verge eier av aksjer, fondsandeler og lignende 

 Årsoppgave fra fondsforvaltningsselskap. 

 Her står oppført hva den som har verge eier av fondsandeler. 

 Årsoppgave fra livselskap. 

 Her står oppgitt livspoliser, livrente o.l. 
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Bankkontoutskrifter 

Det skal sendes inn kopi av månedlige bankkontoutskrifter for vergekontoen, og øvrige kontoer du har 

disponert på. Fylkesmannen godkjenner ikke transaksjonslister overført til excel-ark eller andre former 

for transaksjonslister. Det er bankens egen kontoutskrift som gjelder. 

 

Der teksten på disposisjonene ikke er selvforklarende, må vergen føre på hva transaksjonen gjelder 

slik at Fylkesmannen forstår hvem pengene er betalt til og hva de er betaling for. Dette er svært viktig, 

og vil være arbeidsbesparende for Fylkesmannen og for vergen. Dette gjelder også alle såkalte «konto-

reguleringer» , «overføringer» og lignende. Se eksempler på side 3 og 4. 

 

Det skal ikke sendes inn regnskapsbilag. Fylkesmannen vil eventuelt be om enkeltbilag hvis det er 

nødvendig for regnskapsgjennomgangen. Vergen er forpliktet til å oppbevare regnskapsbilag i tre år. 

 

Midler med verdi over kr 185.000,- (2 G
1
) 

Vergen skal ikke ha mer enn 2 G (ca kr 185.000,-) til forvaltning på vergekontoen eller andre kontoer. 

Det overskytende skal overføres til kapitalkonto som Fylkesmannen forvalter. Kapitalkonto opprettes 

ved at vergen fyller ut «Skjema for val av plassering av midlar på kapitalkonto», som kan lastes ned 

fra www.vergemal.no, eller Fylkesmannen kan sende det til vergen. Deretter vil Fylkesmannen bestille 

kapitalkonto og så underrette vergen om kontonummer. 

 

Altinn 
 

Vergeregnskapet kan leveres elektronisk på Altinn. I Altinn fyller vergen ut skjema for fullstendig-

hetserklæring og legger ved selvangivelse, årsoppgaver og kontoutskrifter som vedlegg.  For direkte 

link til skjema og instruksjons for utfylling og innsendelse, se www.vergemal.no/vergeregnskap. 

Vergen kan også gå inn direkte via www.altinn.no og velge tema «Vergemål» under «Skjema og 

tjenester». Vergen skal sende inn skjema GA-8042 Fullstendighetserklæring. 

 

Rettsregler og annen informasjon 
 

Rettsregler om vergeregnskap står i kapittel 5 vergemålsforskriften, og om Fylkesmannens forvaltning 

av finansielle eiendeler i kapittel 7 i vergemålsloven. 

 

Se også www.vergemal.no og www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus. På www.vergemal.no helt 

øverst i høyre hjørne står Logg inn Mine vergemål. Her kan vergen logge seg på med MinID og finne 

kapitalkontonummer med saldo for den man er verge for. 

 

Ytterligere veiledning 

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

tjeneste. Ta i så fall nærmere kontakt med oss. 

 

KONTAKTINFORMASJON FOR FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, VERGEMÅLSAVDELINGEN 

Postadresse: Besøksadresse: Åpningstider: 

Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Statens hus, Tordenskioldsgate 12, Oslo Kl. 10 – 14 . Onsdag stengt 

E-postadresse: Telefon, resepsjon:  

fmoapostmottak@fylkesmannen.no +47 22 00 37 00  

 

                                                           
1
 Grunnbeløpet i Folketrygden 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-sivilrettsforvaltning/Fullstendighetserklaring-Arlig-erklaring-om-regnskap-og-formuesforvaltning/
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Eksempel 1 
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Eksempel 2 


