INFORMASJON OM FYLKESMANNENS DEKNING AV UTGIFTER
TIL LEGEERKLÆRING

Lov om vergemål gir Fylkesmannen kompetanse til å opprette vergemål for personer som fyller
vilkårene for dette, jf. vgml § 20.
I forbindelse med vår saksbehandling kan Fylkesmannen be om at det sendes inn legeerklæring for
den personen det vurderes å opprette vergemål for.
Det er anledning til å kreve dekning for arbeidet med å skrive legeerklæringen. Dette følger av
vergemålsforskriften § 13:
«Fylkesmannen kan kreve fremlagt dokumentasjon som nevnt i vergemålsloven § 59 første ledd
bokstav a eller c. Fylkesmannen kan sette en frist for fremleggelsen av slik dokumentasjon.
Erklæring fra lege eller annen sakkyndig, jf. vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a, skal gis på
egen blankett og sendes fylkesmannen i det vergemålsdistriktet personen bor innen tre uker om ikke
annet er avtalt. Med mindre legen eller den sakkyndige er ansatt i det offentlige, skal kostnaden ved
utarbeidelse av erklæringen dekkes av fylkesmannen etter satser fastsatt av departementet. Kostnaden
dekkes av retten dersom retten har bedt om erklæringen. Kostnaden kan bare dekkes hvis blanketten er
fullstendig utfylt. Legen eller annen sakkyndig kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen
returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt eller erklæringen på annen måte er uegnet til
fylkesmannens bruk.»
Satsen er fra 01.01.17 satt til ½ salærsats. Dette innebærer at legeerklæringer dekkes med kr 510,-.
Fylkesmannen dekker ikke høyere krav uavhengig av hva det skyldes (høyere timepris, gebyr
mv).
Dersom vi mottar faktura som overstiger dette beløpet må vi be om å få en ny faktura som beløper seg
til den summen som kan dekkes.
Purringer som mottas på innsendt faktura med feil beløp vil ikke bli behandlet.
Krav om dekning av legeattester mv. og øvrige fakturaer sendes inn elektronisk til vår fakturaadresse
974 761 319 og merkes med 2400ALH. Se mer på https://dfo.no/efb
Unntaksvis kan papirfaktura sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Administrasjonsavdelingen,
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo, eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746, 7468 Trondheim, Ref.: 2400 + ALH (denne adressen gjelder fra 01.04.2017).
Vi ber om 30 dagers betalingsfrist.
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