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Forord 
Etter vergemålsforskriften skal Statens sivilrettsforvaltning utarbeide en årsmelding hvor det gis en 

løpende vurdering av vergemålsområdet. Ved utgangen av 2016 hadde vergemålsreformen virket i 

tre og et halvt år. Dette har vært en periode med store utfordringer. I 2016 begynte situasjonen å 

stabilisere seg. Saksbehandlingsverktøyet VERA ble godkjent og alle embeter, i tillegg til Statens 

sivilrettsforvaltning, tok systemet i bruk i løpet av året. Det er fremdeles feil og mangler i systemet, 

men VERA representerer en stor forbedring sammenliknet med ARVE. Det var en milepæl å kunne ta 

i bruk en forbedret versjon. Å rydde opp i dataene for å sikre datakvaliteten har vært prioritert.  

Det var en del etterarbeid med saker knyttet til den store ankomsten av enslige mindreårige 

asylsøkere høsten 2015, men den lave ankomsten i 2016 gjorde at embetene kom mer à jour 

generelt sett i løpet av året. Styringen av embetene har særlig hatt fokus på saksbehandlingstid for 

sakstyper som er viktig for mennesker som trenger eller har verge. 

I tillegg til arbeid med VERA, har Statens sivilrettsforvaltning prioritert klagesaker. Gjennom året ble 

restansene nedarbeidet, slik at ved utgangen av året var det, med svært få unntak, ikke klagesaker 

eldre enn tre måneder til behandling.  

Det har kommet flere rettslige avklaringer på vergemålsområdet. Blant annet ble det avsagt en 

Høyesterettsdom på slutten av året som blant annet omhandler vergemålslovens forhold til 

internasjonale konvensjoner. 

Jeg opplever at grunnleggende forutsetninger for reformen er etablert. Det er imidlertid fortsatt mye 

utviklingsarbeid som må gjøres. Statens sivilrettsforvaltning har derfor utarbeidet en strategiplan for 

utvikling av vergemålsområdet i et femårsperspektiv, som vil angi retning for hvilke områder vi særlig 

ser behov for å prioritere framover. 

 

Anne Pauline Jensen 

direktør 
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1. Innledning  

1.1.  Overordnede mål og verdier i vergemålsreformen 
Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende er det overordnede målet for 

vergemålsreformen. Alle mennesker har rettigheter og plikter, men ikke alle evner å ivareta disse 

uten hjelp og støtte. Et sentralt siktemål med vergemålsreformen er å sikre at interessene til 

personer som ikke er i stand til å ivareta disse selv, blir ivaretatt på en god måte, uavhengig av 

bosted.  

 

Vergemålsreformens verdigrunnlag er knyttet tett opp til de verdier som ligger i FNs konvensjon om 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vergemålsloven skal forstås og praktiseres i 

lys av de samfunnsmessige endringene og den internasjonale utviklingen i bevissthet og holdninger 

overfor disse menneskene. Det er blant annet et bærende prinsipp at mandatet til vergen skal 

tilpasses behovet til den som trenger verge og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Selvbestemmelsesretten til personer med verge står sterkt i vergemålsreformen. 

1.2.  Aktører i vergemålsordningen 

Vergehavere (personer med verge)  

Det var om lag 50 000 vergehavere og enslige mindreårige asylsøkere ved reformstart. Kvaliteten på 

dataene har vært variabel, men ved utgangen av 2016 kan det slås fast at det var om lag 64 000 

vergehavere. I tillegg var det ved årsskiftet om lag 3 800 enslige mindreårige asylsøkere med løpende 

sak i vergemålsapplikasjonen (VERA). Fordelingen av vergehavere mellom embetene framkommer i 

diagrammet under.  

 

Figur 1 Vergehavere per embete 
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Personer med verge fordeler seg slik1: 

Mindreårige 18 781 

Mindreårige med midlertidig verge 6 023 

Voksen 39 061 

Voksne med midlertidig verge 66 

SUM 63 931 

 

Figur 2 Personer med verge 

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 

Personer under 18 år (mindreårige) som søker om beskyttelse, og som befinner seg i landet uten 

foreldre eller andre som har foreldreansvaret, har krav på å få oppnevnt en representant som skal 

ivareta deres interesser. Det er fylkesmannen som oppnevner representanter for enslige mindreårige 

asylsøkere.  

I følge tall fra Utlendingsdirektoratet oppga 320 personer at de var under 18 år og uten foreldre eller 

andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2016.  I 2015 var tilsvarende antall 

5 480 personer, hvilket innebærer en nedgang på 94 pst. i 2016.  

Verger og representanter 

Sentralt i vergemålsordningen er vergene og representantene. Det er disse som bistår vergehavere 

og enslige mindreårige asylsøkere ved behov. Alle voksne personer som selv ikke er under vergemål, 

og som er egnet for vervet, kan oppnevnes som verge. Familieverge er et nærstående 

familiemedlem, som er barn av, foreldre til, eller ektefelle/samboer til den som er under vergemål. 

Alminnelige verger er personer som påtar seg vergeoppdrag for én eller få personer. Ofte kan det 

være en nabo eller bekjent. Fylkesmannen kan engasjere faste verger som tar på seg flere 

vergeoppdrag. Enkelte faste verger har vergevirksomheten som fulltidsarbeid. Verge for en 

mindreårig er som regel den som har foreldreansvar. Dersom et vergeoppdrag krever juridisk 

kompetanse, kan det være aktuelt å oppnevne advokatverge.  

 

Enslige mindreårige asylsøkere får oppnevnt en representant i henhold til utlendingsloven. 

Representanten skal ivareta den mindreåriges rettssikkerhet under asylsøkerprosessen. Dersom den 

mindreårige asylsøkeren innvilges varig opphold, vil denne få oppnevnt en verge etter 

vergemålsloven. 

 

I enkelte tilfeller oppnevnes det midlertidig verge. Dette kan f.eks. være dersom vergen er inhabil, 

eller i tilfeller hvor barn skal avhøres i forbindelse med straffesaker (tilrettelagte avhør). 

 

I overkant av 47 500 verger og representanter er i dag oppnevnt for å ivareta de vergetrengendes 

interesser. Det varierer hvor mange oppdrag hver enkelt verge tar på seg. I underkant av 40 000 

verger har ett oppdrag, mens 24 verger ivaretar over 100 vergemål hver.  

 

 

 

                                                           
1 Pr. januar 2017 
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Antall verger2 Antall vergeoppdrag 

39860 1 

6505 2-5 

527 6-10 

334 11-20 

316 21-100 

24 over 100 

47566 Sum antall verger 

 

Figur 3 Oversikt verger  

Offentlige aktører 

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og behandler saker etter vergemålsloven i første 

instans. Det innebærer blant annet å opprette vergemål og oppnevne verge, samt oppnevne 

representant for enslige mindreårige asylsøkere. Fylkesmannen forvalter også finansielle eiendeler 

over 2G som eies av personer med verge, og behandler søknader om blant annet bruk av kapital til 

for eksempel investeringer, gaver og forskudd på arv. Videre skal fylkesmannen samtykke til kjøp og 

salg av fast eiendom, gjeldsstiftelse og disposisjoner knyttet til næringsvirksomhet som er arvet m.m. 

Fylkesmannen har ansvar for å gi vergene nødvendig opplæring, veiledning og bistand, og behandler 

søknader om godtgjøring og utgiftsdekning til verger. 

 

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sentral vergemålsmyndighet. SRF behandler klager over 

fylkesmannens vedtak og fører tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven. SRF har 

ansvaret for etatsstyringen av fylkesmannen på vergemålsområdet og fastsetter hvilke banker som 

kan benyttes til innskudd av kapital som fylkesmannen forvalter. I 2016 overtok SRF også 

budsjettansvaret på vergemålsområdet, samt forvaltningsansvaret for vergemålsapplikasjonen VERA. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er fagdepartementet for vergemålsordningen, og har 

lovansvar og overordnet budsjettansvar. Departementet har vært ansvarlig for vergemålsreformen 

og utvikling av vergemålsapplikasjonen frem til SRF overtok ansvaret i 2016. 

 

 

 

                                                           
2
 Uttrekk fra VERA 30.01.2017 
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Figur 4 Aktørene i vergemålsordningen 

2. Statens sivilrettsforvaltning  

2.1.  Klagesaksbehandling 
Antall innkomne klagesaker økte betydelig det siste året, fra 492 i 2015 til 671 i 2016. 
Saksbehandlingstiden har delvis vært lang, og svært lang på enkelte saker. Raskt svar er viktig for 
brukerne av vergemålsordningen. Det var derfor et klart mål at saksbehandlingstiden på klagesaker 
skulle ned til tre måneder i løpet av 2016. Saksbehandlingstiden ble gradvis nedarbeidet gjennom 
året, og ved utgangen av 2016 var det med svært få unntak, ikke klagesaker til behandling eldre enn 
tre måneder. Antall saker til behandling (restansen) gikk ned fra 147 ved inngangen av året til 85 ved 
utgangen av året. 
 

Resultater 20163 2015 2014 2013 

Innkomne klagesaker 671 492 526 90 

Behandlede klagesaker 7334 617 225 55 

Restanse 85 147 336 35 

Saksbehandlingstid 4mnd5 6mnd   

Andel saker som gis medhold 6 %6 8 %   

 

Figur 5 Resultater 2013-2016 

81 pst. av vedtakene ble stadfestet. Dette innebærer at fylkesmennene etter SRFs vurdering i 

hovedsak fatter vedtak i tråd med lover og forskrifter, og utøver et forsvarlig skjønn. Som det 

fremgår av figur 6 ble 13 pst. av sakene avvist og 2 pst. av sakene omgjort. Den relativt høye 

                                                           
3
 SRF har i 2016 byttet saksbehandlingssystem fra ephorte til VERA. I en mellomperiode kom det inn saker fra embetene i begge systemer, 

og det har vært krevende å få nøyaktige registreringer. Mulighetene til å hente ut statistikk fra VERA er foreløpig begrenset. På 
vergemålsområdet er det derfor fra tredje tertial ført manuell statistikk.  

 
4
 Oversikten omfatter antall vedtak etter vergemålsloven og enkelte saker om sakskostnader og innsyn.  

 
5
 Snitt for hele året samlet 

 
6
 Tallet inkluderer omgjorte og opphevede vedtak. Tilsvarende tall for 2015 var 14 pst. Det oppførte tallet er kun omgjorte vedtak. 
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avvisningsandelen skyldes blant annet at en del nærstående som klaget på hvem fylkesmannen 

hadde oppnevnt som verge, ble ansett for ikke å ha rettslig klageinteresse. Av sakene som ble 

omgjort utgjorde godtgjøringssaker den største andelen. 

 

Figur 6 klageresultat 

Klagesaksvedtakene fordeler seg slik når det gjelder embeter: 

 

Figur 7 Klagevedtak per embete 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Hordaland har en stor andel klagesaker, og disse 

embetene har også flest vergehavere. Tilsvarende har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Nord-
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Trøndelag få klagesaker og færrest vergehavere. At Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde flest 

klagesaker til behandling skyldes at én advokatverge klaget på 70 ulike saker med forholdsvis like 

problemstillinger. De embetene som har mest avvik i forholdet mellom antall vergehavere og antall 

klager, er Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som har relativt mange klager, og Fylkesmannen i 

Oppland, som har relativt få klager.  

Behandlede klager fordeler seg slik når det gjelder sakstyper: 
 

 

Figur 8 Vedtak fordelt på sakstyper 

Saker vedrørende godtgjøring er den største klagesakstypen. Tilsammen utgjør klagesaker om 

godtgjøring til verger og representanter 38 pst. Dette er en økning i antall saker fra 2015, og vi antar 

at en del av denne økningen skyldes klagesaker på godtgjøring til representanter til enslige 

mindreårige asylsøkere som ankom Norge vinteren 2015–2016. Sakstyper som gjelder disposisjoner 

som vergen trenger fylkesmannens samtykke til, dvs. arv og gave og bruk av kapital, utgjør samlet 15 

pst. av sakstypene. Dette er en nedgang sammenlignet med i fjor, da denne sakstypen utgjorde 22 

pst. Når det gjelder sakstypene valg av verge/opphør av vergeoppdrag7, er dette sakstyper det antas 

å bli færre klagesaker av på bakgrunn av de rettslige avklaringene som er kommet i løpet av året. I 

2015 utgjorde disse sakene 16 pst. av sakene, mens i 2016 utgjorde disse 20 pst.  

2.2.  Rettsutvikling 
Enkelte mer overordnede spørsmål har i løpet av 2016 fått sin avklaring, blant annet forholdet til 

internasjonale konvensjoner. I en Høyesterettsdom avsagt 20. desember 20168 uttaler 

førstvoterende at den norske tolkingserklæringen til CRPD (konvensjonen for rettigheter til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne) artikkel 12 må føre til at konvensjonen får begrenset 

betydning når rekkevidden av vergemålsloven § 22 skal fastlegges i lys av folkeretten (avsnitt 

58).  Lovens løsning må legges til grunn, selv om den skulle være folkerettsstridig (avsnitt 63). Når det 

gjelder menneskerettigheter skriver førstvoterende at «Det er lite tvilsomt at vergemålsloven § 22 

sammen med grunnsetningen om minste middels prinsipp oppfyller konvensjonskravet til hjemmel, 

                                                           
7
 Sakstypen «opphør av vergeoppdrag» dreier seg i hovedsak om klager på at vergen er fratatt eller ikke fratatt vergeoppdraget. Flere av 

disse klagene har blitt avvist grunnet manglende klagerett. 
8 HR-2016-2591-A 
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formål og forholdsmessighet, og at bestemmelsen dermed er forenlig med menneskerettighetene i 

Grunnloven og EMK» (avsnitt 70).  

Justis- og beredskapsdepartementet har i flere vedtak9 behandlet ulike problemstillinger på 

vergemålsområdet, blant annet hva som er et enkeltvedtak, hvem som skal anses som parter i ulike 

sakstyper på vergemålsområdet og rekkevidden av saksbehandlingsreglene i vergemålsloven. 

Oppsummert er følgende forhold avklart: 

- De særlige reglene om hvem som skal anses som parter i saker om opprettelse og endring av 
vergemål, jf. § 56, gjelder ikke i saker om å frata noen et vergeoppdrag og oppnevne ny 
verge. Her gjelder forvaltningslovens generelle regler om parter og rettslig klageinteresse. 
 

- I saker om å oppnevne verge eller frata noen et vergeoppdrag, er det vergehaveren og 
vergen som er parter. Pårørende er ikke parter i kraft av sin familiesituasjon.  

 
- Pårørende og nærstående har ofte ikke rettslig klageinteresse i hvem som skal være verge 

med utgangspunkt i hensynet til vergehaver. Dette har sin bakgrunn i at dette er saker av 
personlig art og det kan være vanskelig å vite hva vergehaver ønsker dersom vedkommende 
ikke er i stand til å forstå hva saken gjelder.  

 
- Dersom pårørende ikke er fornøyd med arbeidet vergen utfører, er fremgangsmåten å sende 

bekymringsmelding til fylkesmannen. Fylkesmannen, som har tilsynsplikt overfor verger, må 
vurdere henvendelsene og hvordan de skal følges opp.  

  
- Dersom fylkesmannen etter å ha vurdert bekymringsmeldingene, ikke finner at vergen skal 

fratas oppdraget sitt, er dette ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 
 

Totalt 11 saker er blitt brakt inn til eller behandlet av Sivilombudsmannen, og en del saker har reist 

spørsmål som vil kunne påvirke praksis. I fem av disse sakene foreligger det ikke uttalelse i ved 

utgangen av 2016. Seks saker ble avsluttet uten kritikk.  

Det ble vedtatt nye forskrifter knyttet til godtgjøring til representanter, og det ble utgitt et rundskriv 

om praktisering av bestemmelsene.  

Vergers vitneplikt for domstolene har så langt ikke vært regulert. Justis- og 

beredskapsdepartementet sendte på høring et forslag til lovendringer for å regulere 

problemstillinger knyttet til bevis som er omfattet av taushetsplikten for oppnevnte verger, unntak 

fra taushetsplikten for oppnevnte verger og vergemålsmyndigheten og brudd på taushetsplikten for 

oppnevnte verger. Dette er således i prosess for å få en avklaring. 

Mange klagesaker bidrar til at praksis utvikles. Prinsipielle saker, samt en del andre saker, legges ut 

på Lovdata slik at embetene og andre interesserte kan finne fram til vedtak som er relevante for 

saker som er til behandling. Nærmere 300 vedtak er nå gjort tilgjengelig. Antallet 

dokumentvisninger/oppslag på vergemålsfeltet var i overkant av 7 500 i 2016. Omfanget av oppslag 

indikerer at databasen oppfattes som relevant.  

                                                           
9
 SRF hadde i disse sakene avvist klagen fordi vi mente klager ikke hadde rettslig klageinteresse. Avvisningsvedtakene ble påklaget til 

Justisdepartementet, og det er i behandlingen av disse sakene at JD stadfester SRFs vedtak og gir avklaringer på forståelsen.  
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Det har i tillegg blitt gjort en innsats for å få dommer vedrørende fratakelse av rettslig klageinteresse 

tilgjengelig på Lovdata. Dette arbeidet har medført at det nå også er en rekke dommer tilgjengelig. 

2.3.  Fagforum vergemål (FAVE) 
FAVE er en arena hvor SRF får informasjon om juridiske utfordringer i embetene og en anledning til å 

drøfte disse. I 2016 har FAVE bestått av seks medlemmer. Fra embetene har følgende deltatt: juridisk 

seniorrådgiver Hans Reppen fra Fylkesmannen i Rogaland, underdirektør Trond Gården fra 

Fylkesmannen i Nordland, avdelingsdirektør Eldbjørg Sande fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 

fagansvarlig Ann Lilly I. Orvik fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. SRFs representanter har vært 

fagdirektør Birgitte W. Sand og seniorrådgiver Josefine H. Jordet. 

 

Det har vært avholdt seks møter via Skype. Tolking av lovbestemmelser, erfaringsutveksling, innspill 

til regelverksendring og diskusjon rundt praktiske utfordringer har blant annet vært temaer på 

agendaen i 2016. FAVE har også fungert som et rådgivende organ for SRF i arbeidet med nye maler 

for fylkesmannsembetene. 

2.4.  Etatsstyring av fylkesmannen 

Mandatet til SRF 

Justis- og beredskapsdepartementet har delegert etatsstyringen av fylkesmennene på 

vergemålsområdet til SRF. I 2014 fastsatte SRF et system for etatsstyring av fylkesmennene. 2015 ble 

det første året hvor systemet ble iverksatt, og etatsstyringen er i store trekk videreført i 2016.  

 

Etatsstyringsansvaret innebærer å: 

 være nærmeste overordnede kontaktpunkt for fylkesmennene på vergemålsområdet 

 sørge for at fylkesmannsembetene når de mål- og resultatkrav fastsatt av Justis- og 

beredskapsdepartementet 

 sørge for at fylkesmannsembetene oppfyller de oppgaver de er satt til å gjøre 

 sørge for at fylkesmannsembetene utnytter tildelte ressurser i henhold til fastsatte krav til 

produktivitet og kvalitet 

 påse at fylkesmannsembetene opererer innenfor de lover, regler og rammer som er fastsatt 

av vergemålsforvaltningen 

 bidra til å utvikle fylkesmannsembetene i tråd med politiske føringer, administrative vedtak 

og brukernes behov 

 forvalte bevilgningen på kap. 469 Vergemålsordningen, post 01 Driftsutgifter 

Styringsdialogens innhold 

Det er fremdeles forskjeller mellom embetene med tanke på resultater og utøvelse av rollen som 

lokal vergemålsmyndighet. For å oppnå rettslikhet og rettsikkerhet for vergehavere, er det viktig å 

sikre god styring av embetene. Styringsdialogen er innrettet etter Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer i «Bedre styring av Fylkesmannen». Dette 

innebærer blant annet faste og forutsigbare rapporteringspunkter, få rapporteringskrav og et tydelig 

overordnet styringsansvar for KMD. SRF gir sine vurderinger til KMD, via JD, i prosessen med å 

utarbeide styringsdokumenter og tilbakemeldingsbrev på embetenes årsrapporter. SRF 

gjennomfører jevnlige dialogmøter med embetene i tillegg til den løpende styringsdialogen, jf. 

vedlegg i punkt 6.  
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I tildelingsbrevet til fylkesmennene for 2016 ble det for første gang innenfor vergemålsområdet 

angitt styringsparametere med tilhørende resultatmål knyttet til opplæring av verger og 

representanter og saksbehandlingstid i utvalgte sakstyper. Faste oppgaver og krav er i all hovedsak 

lagt i virksomhets- og økonomiinstruksen (VØI). Innenfor disse rammene skjer oppfølgingen og 

styringen av embetene med utgangspunkt i tertialrapporteringer, dialogmøter og uttrekk av statistikk 

og data fra VERA. 

 

SRF overtok i 2016 budsjettansvaret for kap. 469 Vergemålsordningen, og dette har muliggjort en 

mer helhetlig oppfølging og styring av embetene. SRF har utarbeidet en modell for fordeling av 

midler mellom embetene basert på antall innbyggere, antall vergemålssaker og antall aktiviteter i 

vergemålsapplikasjonen.  

 

For å sikre mer sammenfallende rapportering fra fylkesmannsembetene, utarbeidet SRF en felles mal 

for tertialrapportering i 2015. SRF videreførte denne malen for embetenes tertialrapportering i 2016. 

Malen har bidratt til at rapporteringen fra de forskjellige embetene er enklere og mer ensartet i form 

og innhold. 

 

Års- og tertialrapporteringen danner grunnlag for videre styringsdialog, herunder tema i embetsvise 

dialogmøter. I løpet av 2016 gjennomførte SRF embetsvise dialogmøter med syv 

fylkesmannsembeter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hordaland, Finnmark, Oppland, Telemark, 

Møre og Romsdal og Aust- og Vest Agder. Tema for møtene var blant annet risikovurderinger, status i 

måloppnåelse og resultater, kritiske suksessfaktorer og faglige utfordringer på overordnet nivå.  

 

2.5.  Nasjonale samlinger for fylkesmennene 
Det ble arrangert en fagsamling på Lillestrøm 10.–11. mai 2016 for hele vergemålsforvaltningen. 

Rundt 200 personer som arbeider med vergemål i fylkesmannsembetene, SRF og JD var til stede. 

Temaene i år var blant annet knyttet til samtykkekompetanse, beslutningsstøtte, og praktiske 

prosesser knyttet til saker om fratakelse av rettslig handleevne. I tillegg var det et brukerperspektiv 

ved at en verge ga innblikk i sin hverdag samt at Likestillings- og diskrimineringsombudet ga sitt syn 

på vergemålsloven og forholdet til CRPD. Også vergeregnskapskontroller var tema. 

Årets fagledersamling/vergemålsmøte for fagansvarlige og avdelingsdirektører ble avholdt på 

Gardermoen 17. november. Orientering om juridiske avklaringer og pågående prosesser, arbeidet 

med styringsdokumentene for 2017, status VERA og EYs oppsummering fra 

vergeregnskapskontrollene var blant temaene i møtet.  

2.6.  Tilsyn 

Hendelsesbaserte tilsyn 

SRF skal føre tilsyn med fylkesmennene. Totalt mottok SRF 22 bekymringsmeldinger knyttet til 

fylkesmennenes håndtering av vergemålssaker i 2016. I elleve saker ble det foretatt undersøkelser, 

og de fleste av disse ble avsluttet uten at det ble funnet grunn til å kritisere eller følge opp ytterligere 

overfor fylkesmannen. I to saker var det grunnlag for videre oppfølging.  I tillegg var det enkelte 
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klagesaker som viste en praksis som SRF mener ikke er i tråd med vergemålsloven, og som ble fulgt 

opp som tilsynssak overfor embetet. 

Med bakgrunn i en mediesak i Oppland, har Fylkesmannen bedt om at SRF gjennomgår deres 

håndtering av saken. Dette arbeidet er ikke avsluttet. 

Kontroll av vergeregnskap  

SRF foretar et sentralt uttrekk på 15 pst. av alle vergemål med regnskapsplikt, som det enkelte 

embete skal kontrollere. Kontroll av vergeregnskap ut over det sentrale uttrekket foretar embetene 

på bakgrunn av egne risikovurderinger og ressurser. Kontrollaktivitetene fra det sentrale uttrekket 

ble gjort tilgjengelig for embetene i begynnelsen av mai, og frist for ferdigstillelse av 

vergeregnskapskontroll ble satt 5. oktober 2016. Det er utgitt en egen veileder til kontroll av 

vergeregnskap. 

 

Ekstern revisor (EY) besøkte alle de 17 fylkesmannsembetene i løpet av høsten 2016. Oppgaven til EY 

er å avgi en uavhengig bekreftelse til SRF om hvorvidt fylkesmannens kontroll av vergeregnskapene 

er i samsvar med instruks. Revisors rapport angående attestasjonsoppdraget viser en negativ 

konklusjon i 2016.  

Hovedårsaken til denne konklusjon begrunner revisor slik: 

 

«Det er identifisert tilfeller hvor fylkesembetene har godkjent vergeregnskap til tross for 

følgende mangler og avvik: 

- Kontoutskrifter manglet for deler av rapporteringsperioden» 

 

Resultatet av EYs kontroller i 2016 viser at forskjellene i kvaliteten på tvers av fylkesmannsembetenes 

internkontroller blir stadig mindre. Dette tyder på at systemene knyttet til 

vergeregnskapskontrollene bidrar til økt rettsikkerhet uavhengig av bosted. Selv om kvaliteten i 

gjennomgangene generelt er forbedret i 2016, er det fremdeles noen regnskapskontroller som ikke 

blir utført i samsvar med instruks.  

 

EY har etablert ti hovedområder i forbindelse med gjennomgangen av vergeregnskapskontrollene 

som hvert enkelt embete blir vurdert ut i fra. Basert på alle EYs rapporter fra embetsbesøkene i 2015, 

ble det identifisert feil eller avvik på 15 pst. Etter EYs gjennomganger i 2016 var det sunket til 4 pst. 

Avvik som EY registrerte, ble gjennomgått med embetene under besøket. I sluttsamtalen med 

embetene legges det særlig vekt på årsakene til identifiserte avvik og tiltak for å heve kvaliteten på 

internkontrollen. Revisorkontrollen skal bidra til opplæring og utligning av eventuelle forskjeller 

mellom embetene i gjennomføringen av vergeregnskapskontrollene.    

 

På bakgrunn av rapportene fra EY fra 2015, samt øvrig evaluering av vergeregnskapskontrollene, 

iverksatte SRF flere tiltak og nye løsninger angående vergeregnskapene i 2016:  

 Det ble utarbeidet og benyttet en nyrevidert utgave av fullstendighetserklæringen   

 Embetenes periode til å gjennomføre vergeregnskapskontroller fra det sentrale uttrekket ble 

utvidet med nesten to måneder. 

 Det ble avholdt egen opplæringssekvens på SRFs fagdager i mai, med spesielt fokus på 

områder som var årsak til negativ konklusjon i rapporten fra EY høsten 2015. 
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 I de embetene det ble gjennomført dialogmøte ble resultatene gjennomgått i møtet. 

 Funn og avvik i rapportene fra EY ble presentert for alle embetene under fagledermøtet i 

november.  

 

Verger som har levert vergeregnskap der embetene konkluderer med «ikke godkjent», skal følges 

opp videre av embetene, avhengig av årsaker til underkjent regnskap. I virksomhets- og 

økonomiinstruksen til fylkesmannsembetene er det for 2017 lagt til et nytt rapporteringspunkt 

knyttet til vergeregnskap i årsrapporten: «Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel 

kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke 

godkjente vergeregnskap.» 

2.7.  Kapitalforvaltning 
Som hovedregel skal finansielle eiendeler som eies av personer med verge, forvaltes av 

fylkesmannen. Disse midlene skal plasseres som bankinnskudd på individuelle konti i bank. Bankene 

melder renteendringer for sine innmeldte produkter i vergemålsordningen til SRF. SRF oppdaterer 

endringene på www.vergemal.no, samt gir fylkesmannen beskjed når det er endringer. Løpende 

oppdateringer på vergemålsportalen er ment å gjøre det enklere for verger og vergehavere når det 

skal velges produkt og bank ved etablering av vergemål eller ved bytte av produkt eller bank. 

Gjennom hele 2016 har det vært et stabilt lavt renteregime. NIBOR – som er den renten en bank 

krever for et usikret utlån i norske kroner til annen bank – har i løpet av året variert mellom 1,16 og 

0,98 med et årsgjennomsnitt på 1,07. Dette er historisk lavt og er en forklaring på de lave 

bankrentene i 2016 – for vergemålskunder som for alle andre kunder.  

Gjennom året har vergemålsbankene meldt inn 122 renteendringer for de produktene som er 

tilgjengelige i ordningen. Dette er vesentlig lavere enn foregående år.  Noen banker har meldt inn økt 

rente på produktet «Fast rente ett år», noe som kan bety forventning om økt rentenivå i løpet av 

2017.  

2.8.  VERA og applikasjonsforvaltning 
SRF overtok system- og driftsansvaret for vergemålsapplikasjonen 1. januar 2016. Opplæring av 

fylkesmannsembetene ble avsluttet 19. februar 2016, og fra samme dato var systemet i bruk i 

samtlige embeter. SRF tok VERA i bruk gradvis i løpet av forsommeren.  

Applikasjonen ble formelt først godkjent 15. juni 2016, grunnet utfordringer med ytelse og 

manglende godkjenning av prøveuttrekk fra arkivkjernen fra Riksarkivet.  

I løpet av 2016 har SRF hatt fokus på videreutvikling og feilretting i applikasjonen. Det har blant 

annet blitt implementert funksjonalitet for elektronisk dokumentoversendelse mellom embetene og 

skjerming av personinformasjon for personer med hemmelig adresse. Videre er applikasjonen 

oppdatert med en lang rekke forbedringer. Det er med bistand fra en referansegruppe, bestående av 

saksbehandlere fra embetene, utformet kravspesifikasjoner for større fremtidige forbedringer, for 

eksempel en omlegging av arbeidsflaten for økt effektivitet og brukervennlighet.  

I 2016 ble det også startet et arbeid med forbedringer og revisjoner av dokumentmalene som brukes 

i VERA. I første leveranse planlegges 35 nye maler for opprettelse og endring av vergemål for voksne.  

http://www.vergemal.no/
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Embetene har i løpet av året blitt tildelt flere oppdrag for å bedre datakvaliteten i VERA. Oppdragene 

gikk ut på generell opprydning i et utvalg av saker, herunder mindreårige som har blitt over 18 år, 

løpende fremtidsfullmakter, saker der anslått avslutningsdato er overskredet og saker der 

vergehaver har registrert dødsdato.  

Det ble ytterligere ryddet opp i tilfeller der vergehaver hadde flere saksmapper, med spesielt fokus 

på enslige mindreårige asylsøkere. Videre ble det ryddet opp i registrering av fratakelse av rettslig 

handleevne.  

Arbeidet fant sted mellom april og desember 2016 med jevn og løpende utsendelse og ferdigstilling 

av oppgavene. Ved utløpet av 2016 var arbeidet i hovedsak sluttført. Opprydningen har gitt tydelige 

utslag i statistikken. 

2.9.  Vurdering av måloppnåelsen 
SRF har i 2016 utført oppgaver og gjennomført tiltak som har bidratt til å øke rettslikheten og 

rettsikkerheten for vergehavere uavhengig av bosted. Vi observerer gjennom klagesaksbehandlingen 

at embetene viser til SRFs vedtak, både saker embetet selv har mottatt og saker de har funnet på 

Lovdata. Dette bidrar til mer ensartet praksis og dermed økt rettslikhet for vergehaverne.  

SRF har utviklet etatsstyringen i 2016. Innføring av resultatmål på vergemålsfeltet anses å ha gitt en 

ønsket effekt. Embetene har arbeidet med vergeopplæring, som er viktig for å nå målene i reformen, 

og de har prioritert saksbehandling på områder som har stor betydning for personer som har eller 

trenger verge. Resultatene har gitt viktig styringsinformasjon for SRF og gir bedre kunnskap om 

status på vergemålsfeltet. 

Rapportene fra ekstern revisor viser at forskjellene i kvaliteten på fylkesmannens internkontroller blir 

stadig mindre. Dette tilsier at systemene knyttet til vergeregnskapskontrollene bidrar til økt 

rettsikkerhet uavhengig av bosted. 

Hovedtemaet på fagsamlingen i 2016 var samtykkekompetanse og beslutningsstøtte, som ble valgt 

med bakgrunn i formålet med reformen.  
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3. Fylkesmannens virksomhet 

3.1.  Overordnede føringer og prioriteringer 
En velfungerende lokal vergemålsmyndighet er avgjørende for å nå målene i vergemålsreformen om 

økt rettslikhet og rettsikkerhet for vergehavere.  

Styringsparameterne i 2016 ble valgt ut fra hva det ble ansett som særlig viktig at fylkesmennene 

skulle prioritere. Parameterne omhandlet opplæring av verger og saksbehandlingstid innenfor 

utvalgte sakstyper. I tillegg ble det gitt oppdrag til fylkesmennene om gjennomgang av saker hvor 

personer var fratatt rettslig handleevne samt forbedring av datakvaliteten i vergemålsapplikasjonen, 

jf. omtalen foran. Det ble bevilget øremerkede midler til oppdraget om datakvalitet. 

Styringsparameterne med resultatmålene så slik ut i tildelingsbrevet for 2016: 

Styringsparameter  Resultatmål  

 
 
 
Opplæring av verger og 
representanter 
 

Fylkesmannen skal gi alle nye oppnevnte verger og 
representanter opplæring i form av kurs og/eller individuelle 
samtaler  
 

Alminnelige og faste verger skal ha tilbud om å delta på minst 
ett kurs/samling for verger i løpet av året.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandlingstid (i utvalgte 
sakstyper)  

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 2 
måneder.  
 

Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker – 90 
% av vedtakene skal være fattet innen 5 dager.  

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital - gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid ikke over 4 uker.  

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter - 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke over 6 uker.  
 

 

Budsjett- og ressursmessig var 2016 et spesielt år for fylkesmannsembetene. Den ekstraordinære 

flyktningsituasjonen som oppstod høsten 2015 og en forventning om et høyt antall ankomne enslig 

mindreårige asylsøkere også i 2016, førte til ekstrabevilgninger til embetene.  

3.2.  Vurdering av måloppnåelsen 
 SRF vurderer at den lokale vergemålsforvaltningen i 2016 tok store steg i riktig retning og gjennom 

året har bidratt til økt rettslikhet og rettssikkerhet for vergetrengende i tråd med hovedintensjonen i 

vergemålsreformen. 
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Resultatene for embetene i 2016 var følgende: 

Styrings-
parameter 

Andel opprettede 
vergemål med 
inntil 60 dagers 
saksbehandlingstid  

Andel oppnevnte 
EMA-
representanter 
med inntil 5 
dagers 
saksbehandlingstid  

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
fylkesmannens 
samtykke til bruk 
av kapital  

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
vergegodtgjøring  

Resultat-
mål 

80 % 90 % Under 28 dager Under 42 dager 

Snitt 
totalt 

80 % 44 % 13 31 

 

Saksbehandlingstid beregnes på grunnlag av statistikk fra VERA. Tiden beregnes fra mottattdato til 

aktiviteten er avsluttet. Der hvor det ikke foreligger mottattdato, dvs. i saker hvor det ikke foreligger 

et grunnlagsdokument, er saksbehandlingstiden beregnet fra aktivitet startet til aktivitet avsluttet. 

Dette er saker som behandles på bakgrunn av f.eks. muntlige henvendelser eller på fylkesmannens 

eget initiativ.  

For «Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fylkesmannens samtykke til bruk av kapital» oppnådde alle 

embetene resultatmålet og i all hovedsak med god margin. SRF vurderer dette som positivt. Mange 

slike saker haster og det er uansett viktig for den enkelte vergehaver å ikke måtte vente unødvendig 

lenge for å kunne bruke sine egne penger.  

For «Gjennomsnittlig saksbehandlingstid vergegodtgjøring» nådde 14 av 17 embeter resultatmålet, 

hvorav flere med god margin. Det er særlig viktig at søknader om godtgjøring fra faste verger 

behandles relativt raskt fordi det i mange tilfeller vil være vedkommendes lønn. Dette er også viktig 

for å beholde kompetente verger. 

For «Andel opprettede vergemål med inntil 60 dagers saksbehandlingstid» oppnådde 12 av 17 

embeter resultatmålet på 80 pst. Saksbehandlingstiden her vil som regel også være avhengig av 

eksterne aktører (for eksempel erklæringer fra leger og sakkyndige). Dette gjør at enkelte saker kan 

ha lang saksbehandlingstid uten at dette er noe fylkesmannen har kontroll på. I tillegg vil SRF 

understreke viktigheten av at embetene på dette området fatter gode vedtak tilpasset den enkelte 

vergehavers individuelle behov. Dette er også bakgrunnen for at resultatmålet er en viss andel 

innenfor en periode og ikke gjennomsnittlig saksbehandlingstid.  

For «Andel oppnevnte EMA-representanter med inntil 5 dagers saksbehandlingstid» var det ingen av 

embetene som oppnådde resultatmålet på 90 prosent. SRF vurderer at resultatmålet som ble satt for 

2016 på dette feltet, var urealistisk. Som med opprettelse av ordinære vergemål, så er det også her 

saker hvor embetene ikke kan gjøre vedtak før de har innhentet diverse informasjon fra eksterne. I 

tillegg tar ikke beregningen av saksbehandlingstid høyde for helger og eventuelle helligdager. Til 

sammen gjør det at saksbehandlingstiden fort overstiger fem dager.  
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EMAer får oppnevnt en representant fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) ved ankomst til 

landet, og de beholder representanten til de får oppnevnt en ny etter de ankommer et mottak i et 

annet fylke. Resultatmålet har dermed liten betydning for rettssikkerheten med unntak av for FMOA. 

Dette gjør at EMAer aldri står uten representant i forbindelse med flytting. SRF har på bakgrunn av 

den løpende dialogen med embetene en klar oppfatning av at dette er et område som har hatt høy 

prioritet og at sakene har blitt behandlet så raskt som mulig. SRF anser derfor at EMAer som gruppe 

har blitt godt ivaretatt i 2016 selv om ingen av embetene oppnådde resultatmålet for 

saksbehandlingstid som ble satt for året.  

I tillegg var det i tildelingsbrevet en styringsparameter om opplæring av verger og representanter 

med følgende to resultatmål: «Fylkesmannen skal gi alle nye oppnevnte verger og representanter 

opplæring i form av kurs og/eller individuelle samtaler» og «Alminnelige og faste verger skal ha tilbud 

om å delta på minst ett kurs/samling for verger i løpet av året.» På bakgrunn av embetenes 

årsrapporter anser SRF at begge disse resultatmålene å være oppnådd i 2016. Embetene beskriver i 

årsrapportene at opplæring av nye verger og representanter blir høyt prioritert. I tillegg kommer det 

fram at dette arbeidet blir stadig mer strukturert og standardisert for å sikre at det gis mest mulig lik 

opplæring. Det rapporteres også at det informeres godt om nettbaserte løsninger som 

vergemålsportalen.  

Alle embetene har rapportert at de har tilbudt verger og representanter å delta på kurs i løpet av 

2016. Embetene har særlig prioritert faste verger, og de har også tilbudt kurs på flere lokasjoner i et 

forsøk på å nå flest mulig. Mange embeter opplyser at de har problemer med å nå så mange verger 

som de skulle ønske, både pga. manglende muligheter for godtgjøring og fordi det er store avstander 

innenfor de ulike embetenes områder. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har som et tiltak for å bøte 

på dette, filmet opplæringskurs som så er lagt ut på deres hjemmesider.   

3.3.  Saker og aktiviteter i 2016 
Statistikken som presenteres nedenfor kan i liten grad sammenlignes med tidligere år på grunn av et 

betydelig datakvalitetsarbeid og at embetene tok i bruk VERA.  

Ordinære vergemål 

Alle fylkesmannsembetene har i sine årsrapporter for 2016 gjort rede for at de opplever en jevn 

økning i antall saker når det gjelder ordinære vergemål. Antall innkommende dokumenter øker også, 

og det rapporteres om en generell økning i arbeidsmengde.  

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall vergehavere med løpende sak gjennom 2016. Ved 

inngangen til 2016 var det 63 392 vergehavere med løpende sak, og ved inngangen til 2017 var 

antallet 63 931.  Disse tallene representerer ikke den reelle økningen i antall saker gjennom året.  

Den store nedgangen i antall saker fra juni til september er et resultat av det datakvalitetsarbeidet 

som ble gjort i fylkesmannsembetene. I denne perioden fikk embetene i oppdrag å oppdatere VERA 

gjennom å avslutte saker hvor vergehaver var død eller hvor saken var avsluttet av andre årsaker. 

SRF anslår at det ble avsluttet rundt 3 000 saker i dette arbeidet. Periodene før og etter dette 

oppryddingsarbeidet anser SRF at beskriver den reelle vekstraten gjennom året.    
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Figur 9 Antall vergehavere 

Tabellen nedenfor er en oversikt over antall opprettede vergemål i 2016 fordelt på embete og 

sakstype.   

Embete Mindreårig Mindreårig midlertidig Voksen Voksen midlertidig Totalsum 

FMAV 172 312 546 15 1045 

FMBU 140 230 285 3 658 

FMFI 66 86 129 10 291 

FMHE 101 117 272 10 500 

FMHO 299 339 600 2 1240 

FMMR 119 188 291 2 600 

FMNO 131 277 491 1 900 

FMNT 97 126 177 10 410 

FMOA 484 1066 1392 48 2990 

FMOP 75 175 174 9 433 

FMOS 136 247 397 
 

780 

FMRO 249 363 384 5 1001 

FMSF 33 75 155 4 267 

FMST 232 259 340 
 

831 

FMTE 129 61 288 2 480 

FMTR 108 138 169 1 416 

FMVE 136 250 324 15 725 

Totalsum 2707 4309 6414 137 13567 
 

Dette er saker hvor det har blitt opprettet vergemål. I tillegg har fylkesmennene behandlet om lag 2 

000 saker som har blitt avvist, avslått eller hvor saken har blitt avsluttet uten vedtak.  

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 

2016 har vært preget av den ekstraordinære flyktningsituasjonen i 2015 med et høyt antall EMAer. 

Dette genererte svært mye aktivitet i embetene, som ble tilført ekstra midler for å avhjelpe 
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situasjonen. Antallet nye ankomster av EMAer i 2016 ble betydelig lavere enn prognosene tilsa, og i 

løpet av 2017 antar SRF at embetene vil ha en tilnærmet normalsituasjon på EMA-feltet. Grafen 

nedenfor viser utviklingen over antall løpende EMA-saker gjennom året totalt for alle embetene. 

Gjennom året har det vært mange EMAer som har hatt løpende saker i flere embeter fordi de har 

blitt flyttet flere ganger. Den betydelige nedgangen i antall EMA-saker fra juni til september skyldes 

at det da kom få nye ankomster, EMAer ble i liten grad flyttet mellom mottak, og embetene kunne 

avslutte saker. I tillegg ble også dette påvirket av det datakvalitetsarbeidet som er nevnt ovenfor.    

 

Figur 10 Antall EMAer 

Det lave antallet nye ankomster i 2016 gjorde at særlig FMOA fikk et betydelig mindre antall EMA-

saker mot slutten av året. Fra juli til oktober gikk antall løpende EMA-saker i FMOA fra over 4 000 til 

om lag 1000 saker.  

Vergegodtgjøring og utgiftsdekning 

I 2016 har embetene behandlet svært mange saker som har omhandlet vergegodtgjøring og dette 

har krevd mye ressurser i embetene. Dersom vergene har krav på vergegodtgjøring10, dekkes denne 

som hovedregel av vergehaver selv. Dersom vergehavers økonomiske situasjon11 tilsier det, kan 

staten dekke kostnadene. Den samlede utbetalingen dekket av staten i 2016 (kap. 469, post 21), var 

på 175,5 mill. kroner. I 2015 ble det utbetalt 118 mill. kroner over samme post. Med bakgrunn i at 

antall EMAer økte fra ca. 1000 i 2015 til 4000 i 2016, og at representantene får dekket godtgjøring og 

utgiftsdekning av staten, antas dette å være hovedgrunnen til den store økningen i utbetalinger. I 

tillegg dekkes også utgifter til tolk fra denne posten.  

3.4.  Fylkesmannens kapitalforvaltning 
Midler til forvaltning hos fylkesmannen er plassert på kapitalkonto i en av de 46 kvalifiserte 

vergemålsbankene og på en av de seks definerte bankproduktene. Ved årsskiftet stod det over 19 

mrd. kroner plassert på kapitalkontoer som fylkesmannen forvalter. Det er fylkesmannen som er 

                                                           
10 Nærstående som er verge har som hovedregel ikke krav på vergegodtgjøring 
11 Det er per i dag ikke mulig å hente ut tall over hvor mye som utbetales av vergehonorar fra vergehavere. Det finnes heller ikke oversikt 
over hvor stor andel utbetalingene fra staten utgjør av de totale utbetalingene til vergehonorar og utgiftsdekning.  
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disponent på kapitalkontoene, men det er vergehaver sammen med verge som foretar bank- og 

produktvalg.  

På samme måte som i 2015, står tre av produktene med høyest volum for mer enn 99 pst. av 

samlede midler til forvaltning. Av dette volumet utgjør produkt 1 – flytende rente uten binding omlag 

93 pst. For produktet Fast rente ett år har det vært en svak økning i andelen av de plasserte midlene.  

Det har i løpet av året vært store forskjeller på de rentene bankene tilbyr, og for produkt 1 – flytende 

rente uten binding varierte renten mellom 1,60 % og 0,55 %. Vi ser at vergehaver og verge til en viss 

grad flytter midler avhengig av hvilken bank som tilbyr beste rente. I mange tilfeller har likevel en 

langvarig knytning til en lokal bank vært mer styrende for mange plasseringsansvarlige enn å oppnå 

noen rentepunkter ekstra. I tillegg ser vi at innskudd blir stående i den banken midlene først ble 

plassert, selv om banken senere har falt på renterangeringen.  

 

Figur 11 Midler til forvaltning 

Ved utgangen av 2016 forvaltet fylkesmannen om lag 30 000 kapitalkonti med et gjennomsnittlig 

beløp per konto på om lag 625 000 kroner. Om lag 65 pst. av midler til forvaltning er for personer 

med større kapital enn 2 G. De fire embetene med størst volum hadde samlet mer enn halvparten av 

totalt volum til forvaltning.  

3.5.  Enslig mindreårige asylsøkere  
Den store ankomsten av enslig mindreårige asylsøkere preget også vergemålsforvaltningen i 2016. 

Ved årsskiftet 2016/2017 oppholdt det seg fortsatt om lag 1 800 enslige mindreårige asylsøkere i 

mottak. Lang oppholdstid i mottak for enslige mindreårige asylsøkere gjør at 

representantoppdragene også blir langvarige. Asyl- og utlendingsfeltet er dessuten gjenstand for til 
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dels hyppige endringer i rutiner og retningslinjer. I 2016 ble for eksempel mange mottaksplasser 

nedlagt, og det var en stor økning av saker som gjaldt begrenset oppholdstillatelse for enslige 

mindreårige asylsøkere. Slike forhold påvirket arbeidet i embetene, som har ansvar for å gi 

nødvendig opplæring, veiledning og bistand, samt å behandle godtgjøringskrav og føre tilsyn med 

representantene. SRFs oppfatning er at fylkesmennene i 2016 har brukt erfaringene fra de høye 

asylankomstene i 2015 til å bedre sin beredskap og ivareta sitt ansvar for representantordningen på 

en god måte.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i flere år, på oppdrag fra Statens sivilrettsforvaltning, hatt 

ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige 

mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen. Informasjon som Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus mottar i forbindelse med håndtering av transittfasen, og som kan være nyttig for de 

øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig. I 2016 ble denne oppgaven 

tatt inn i supplerende tildelingsbrev. Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte også en stor to-

dagers samling for andre fylkesmenn og representanter. 

4. Brukerdialog og informasjon 

4.1.  Statens sivilrettsforvaltning 

Brukerundersøkelse 

Som en del av arbeidet med strategiplanen for vergemålsområdet i SRF, ble det avholdt en 

brukerundersøkelse for å kartlegge hvordan SRFs brukere, dvs. de som jobber med vergemål hos 

fylkesmannen, opplever kvaliteten på tjenestene (saksbehandlingssystemet VERA og brukerstøtte) og 

SRFs rolle som overordnet instans. Formålet med undersøkelsen var å identifisere utviklings- og 

forbedringsområder samt å virke som et grunnlag for videre prioriteringer. 

Brukerundersøkelsen ble sendt ut til fylkesmennene i desember 2016. Ved svarfristens utløp var det 

mottatt tilbakemelding fra 136 personer, noe som ga en god svarprosent. Det er mottatt 

tilbakemeldinger fra alle embetene, og det kan legges til grunn at brukerundersøkelsen er 

representativ for synspunktene til brukerne.   

Tilbakemeldingene var generelt positive. 88 pst. svarte at de var enig/delvis enig i påstanden om at 

det var kommet ny og nyttig funksjonalitet i VERA i løpet av 2016, og 86 % svarte at de var enig/delvis 

enig i påstand om at VERA var blitt et bedre saksbehandlingssystem med færre feil i løpet av 2016. 

SRF vurderer dette som at embetene er fornøyd med arbeidet som er gjort med videreutvikling av 

applikasjonen, og at prosessen rundt involvering av referansegruppe med representanter fra 

embetene er god.   

På spørsmål om hvordan dialogmøtene fungerte, svarte 11 av 14 respondenter som hadde 

gjennomført dialogmøte i 2016 at de var enig i at møtene fungerer godt. To svarte verken eller, mens 

en var delvis uenig. 

Tilbakemeldingene viste også at embetene mener SRFs kvalitet i klagesakene er god.  

SRF ser likevel at det er områder hvor fylkesmannen opplever at det er forbedringspotensial, f.eks. 

datakvalitet der vel 40 % svarer delvis uenig/enig i at de har tillit til at dataene i VERA er korrekte. 
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Brukerorganisasjoner 

Høsten 2016 ble det avholdt et møte mellom SRF og brukerorganisasjoner. Deltakere i møtet var 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norsk forbund for utviklingshemmede og 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Møtedeltakerne fikk anledning til å legge fram sine erfaringer og synspunkter med 

vergemålsordningen, og møtet ga nyttig informasjon. Slike møter er en viktig bidragsyter i arbeidet 

med utvikling av vergemålsforvaltningen. 

Kontakt med verger  

SRF har noe kontakt per telefon og e-post med enkelte verger. I tillegg holdt en fast verge innlegg for 

fylkesmannens og SRFs saksbehandlere om en verges hverdag på fagsamlingen i 2016. Kontakt med 

verger er verdifullt for å få innblikk i deres utfordringer og arbeidsoppgaver, samt nyttige innspill. 

Kontakt med andre myndigheter 

SRF ga en orientering om vergemål for Kartverket på en konferanse i september 2016. 

4.2.  Fylkesmannen 
Statens sivilrettsforvaltning kjenner til at to fylkesmannsembeter har gjennomført en 

brukerundersøkelse blant vergene og fått gode tilbakemeldinger. Spørsmålene i undersøkelsen gjaldt 

kontakt med fylkesmannen, tilgjengelighet, informasjon, saksbehandlingstid, veiledning, forståelig 

språk og vedtak, og bruk av nettsiden www.vergemal.no. 

5. Oppsummering og avslutning 
Årsmeldingen for 2013 og 2014 konkluderte med at oppstarten av vergemålsreformen var preget av 

store utfordringer. Det organisatoriske hadde i hovedsak kommet på plass, men mange utfordringer 

knyttet til fagområdet var uløst.   

I årsmeldingen for 2015 kom det fram at det var tatt viktige steg mot målet om økt rettssikkerhet og 

rettslikhet for vergetrengende, men høsten 2015 ble sterkt preget av den store ankomsten av enslige 

mindreårige asylsøkere. Dette medførte en svært krevende situasjon både for embetene og SRF. 

Styringsmodellen for etatsstyringen av fylkesmennene ble utviklet og tilpasset «Bedre styring av 

Fylkesmannen». Det ble for første gang gjennomført kontroll av embetenes internkontroll av 

vergeregnskapskontrollene i samtlige embeter. VERA ble utviklet og embetene ble gitt opplæring i 

systemet, slik at det lå til rette for å ta dette i bruk i 2016.   

Fra og med 2016 overtok SRF formelt ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av VERA, og 

systemet ble godkjent og tatt i bruk som saksbehandlingsverktøy. SRF overtok også formelt 

budsjettansvaret for fylkesmennene på vergemålsområdet. Når 2016 skal oppsummeres, kan det 

derfor konkluderes med at grunnleggende forutsetninger for reformen har kommet på plass, 

situasjonen har stabilisert seg, og SRF vurderer at årsmeldingen viser større grad av måloppnåelse for 

målet om økt rettslikhet og rettssikkerhet for vergetrengende. Avklaringer av juridiske 

problemstillinger, både i og utenfor rettssystemet, kortere saksbehandlingstid og gjennomført 

fagsamling har bidratt til å etablere likere praksis i klagesaker og i embetenes saksbehandling. Tilsyn 

på det økonomiske området, med ekstern revisors rapporter, viser at forskjeller mellom embetene 

på vergeregnskapskontroller utjevnes.  

http://www.vergemal.no/
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Vergemålsreformen kan nå sies å gå over i en videreutviklingsfase. På bakgrunn av dette har SRF 

utarbeidet et strategidokument for videreutvikling av vergemålsforvaltningen og definert et nytt 

hovedmål som skifter fokuset fra formålet med innføring av reformen, til verdier reformen er ment å 

ivareta: SRFs hovedmål er en effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar 

integriteten og rettssikkerheten til vergehavere, og som har tillit i samfunnet.  

Det er definert sju satsingsområder som støtter opp under hovedmålet for den kommende 

femårsperioden: 1) verger og representanter, 2) organisering og styring, 3) kapitalforvaltning, 4) 

utvikling av saksbehandlingssystemer og digitale verktøy, 5) regelverk og veiledninger, 6) 

fremtidsfullmakter og 7) brukerdialog og informasjon. 

Etter SRFs vurdering er budsjettsituasjonen for vergemålsfeltet utfordrende. Økningen i antall 

vergemål og midler til forvaltning har medført et økt ressursbehov. Økt befolkningsvekst og flere 

eldre vil kunne gi en ytterligere økning i antall vergemål.  Den reduserte totalbevilgningen til 

fylkesmannsembetene i 2017 i forhold til 2016 vil blant annet kunne medføre risiko for at mange 

embeter vil oppnå svakere resultater på enkelte områder, og at det vil måtte gjøres strenge 

prioriteringer på vergemålsfeltet som kan påvirke embetenes arbeid med opplæring av verger 

negativt. Digitaliseringen går i riktig retning, men vi anser fremdeles at det vil ta tid før det kan 

hentes ut effektiviseringsgevinster av betydning. SRFs vurdering er derfor at finansieringen av 

vergemålsområdet er underdimensjonert. 
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6. Vedlegg 

 

Datooversikt dialogmøter, fagsamling og fagledersamling  

 

      Dialogmøter 2014 2015 2016 2017 

Oslo/Akershus 21.jan 27.apr 15.nov 22.aug 

Sogn og Fjordane 07.mai 28.apr   13.jun 

Hedmark 04.feb 04.mai   12.jun 

Buskerud 18.mar 06.mai     

Troms 24.apr 04.jun     

Hordaland 18.sep   31.mai   

Finnmark 25.apr   02.jun   

Oppland 13.feb   14.jun   

Telemark 25.feb   16.jun   

Møre og Romsdal 28.okt   25.aug   

Østfold 04.sep     24.mai 

Vestfold 02.sep     07.jun 

Nord-Trøndelag 15.okt     30.mai 

Sør-Trøndelag 16.okt     30.mai 

Rogaland 25.sep     01.jun 

Nordland 23.apr     23.aug 

Aust- og Vest-Agder     12.sep   

Vest-Agder 01.apr 12.mai     

Aust-Agder 02.apr       

       2014 2015 2016 2017 

    Lillestrøm Lillestrøm Hamar 

Fagsamling vergemål   20. og 21. mai 10. og 11. mai 10. og 11.mai 

          

  Gardermoen Gardermoen Gardermoen Gardermoen 

Fagledersamling vergemål 12.sep/11.nov 19.nov 17.nov 23.nov 
 

 

 


