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DEL 1 

1. Innledning 
 
Høsten 2018 hadde VG oppslag om tre brødre fra Tolga kommune som hadde fått verge, 
men som ikke ønsket dette. Saken medførte flere oppslag som satte søkelys på ulike sider 
ved vergemålsordningen. Også andre deler av historien til brødrene ble synliggjort og ga 
grunnlag for offentlig debatt. Blant annet ble det reist spørsmål rundt kriteriene for å kunne gi 
personer diagnosen psykisk utviklingshemming og kommunenes praktisering av 
tilskuddsordningen for personer med psykisk utviklingshemming. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet ga i oppdrag til Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Hordaland og 
Statens sivilrettsforvaltning å gjøre en helhetlig gjennomgang, der saksbehandlingen i Tolga 
kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark og eventuelle andre relevante offentlige 
myndigheter, sees i sammenheng. Arbeidet skulle resultere i en felles rapport basert på 
mandat avgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens sivilrettsforvaltning 
(SRF) fikk i tillegg et særskilt oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til 
vergemålssakene. Denne rapporten besvarer dette oppdraget. Mandatet er gjengitt i punkt to 
nedenfor. 
 
Da vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli 2013 innebar det flere sentrale endringer i forhold 
til tidligere ordning. Et av formålene var å bringe norsk rett i samsvar med CRPD artikkel 12. 
Vergemålsreformen var blant annet en holdningsreform. Loven skulle markere en klar 
holdningsendring overfor personer med nedsatt funksjonsevne og innholdet i det tradisjonelle 
begrepet «vergemål» ble endret. Vergemål skulle være en moderne bistandsordning som tar 
utgangspunkt i individets integritet, vilje og ønsker. De ansatte i vergemålsforvaltningen og 
vergene skulle bevisstgjøres betydningen av den enkeltes selvbestemmelsesrett1. 
 
Vergemål innebærer at en person kan få hjelp til å ivareta sin økonomi eller personlige 
forhold av rettslig karakter. Vanlige vergemål innebærer ingen inngrep i den rettslige 
handleevnen til vergehaveren. De som har verge kan selv gjøre rettslige handlinger og råde 
over midlene sine. Når vergen representerer en vergehaver utad, er det på bakgrunn av 
vergehavers ønsker og vilje, så langt det kan kartlegges. Vergen kan ikke foreta 
disposisjoner som vergehaveren motsetter seg. Vergens rolle er altså å gi veiledning og 
støtte og representere vergehaver utad når det er behov.  
 
Selv om selvbestemmelse og retten for den enkelte til å forme sitt eget liv i tråd med sine 
ønsker og preferanser hele tiden har vært fremhevet som grunnleggende hensyn i 
vergemålsloven fra 2013, har det vært en rettsutvikling knyttet til tolkingen av enkelte 
bestemmelser. Dette gjelder blant annet hvordan loven skal forstås når en person uten 
samtykkekompetanse motsetter seg vergemålet. Fram til vinteren 2017/2018 ble regelverket 
praktisert slik at det kunne opprettes vergemål for personer uten samtykkekompetanse, selv 
om personen motsatte seg det. Våren 2018 ble det gitt føringer om at det ikke kan opprettes 
vergemål dersom personen motsetter seg vergemålet, med mindre personen fratas rettslig 
handleevne. Denne endringen har betydning ved gjennomgangen av sakene denne 
rapporten omhandler.  
 
Vergemålet skal individtilpasses slik at personen det er tale om, får et hjelpetilbud som er i 
tråd med sine ønsker og behov. Dette gjelder både vergemålets omfang og vergens utøvelse 
av sitt oppdrag.  
 

 
1 Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Likestillings- og diskrimineringsombudet 24. mars 
2015 – «Forespørsel om opplysninger om gjennomføring av CRPDs artikkel 12» 
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2. Mandat og avgrensning 
 
Statens sivilrettsforvaltnings mandat for gjennomgang av Tolgasaken: 
 

«Justis- og beredskapsdepartementet ber Statens sivilrettsforvaltning foreta en 
gjennomgang av vergemålssakene til de tre brødrene Holøyen fra Tolga. 
Undersøkelsen skal resultere i en rapport fra Statens sivilrettsforvaltning. Funnene fra 
rapporten skal også oppsummeres i den helhetlige rapporten, jf. mandat for den 
helhetlige gjennomgangen. Statens sivilrettsforvaltnings rapport skal leveres samtidig 
med rapporten om den helhetlige gjennomgangen.  
 
Statens sivilrettsforvaltning skal i rapporten gi en fremstilling av relevante fakta i 
nevnte vergemålsaker. 
 
Det skal videre vurderes om saksbehandlingsreglene i vergemålsloven og 
forvaltningsloven er fulgt, herunder om saken var tilstrekkelig opplyst da vedtak om 
opprettelse av vergemål ble fattet. Det skal også gjøres en vurdering av om innholdet 
i vedtakene er i samsvar med gjeldende lovforståelse og føringer som er gitt, særlig 
når det gjelder kravet til samtykke til opprettelse av vergemål i vergemålsloven § 20 
andre ledd. 
 
Dersom gjennomgangen av Tolga-saken, sammenholdt med undersøkelser Statens 
sivilrettsforvaltning har gjort gjennom løpende risikobasert tilsyn mv. av de samme 
problemstillinger, avdekker funn om systemer, prosedyrer mv. som gjelder generelt, 
ønsker vi dette belyst i rapporten, med en anbefaling om videre håndtering. Det bes 
også om en kort redegjørelse for hvilke tiltak Statens sivilrettsforvaltning har iverksatt 
for å tydeliggjøre kravet til frivillighet i denne type saker.» 

 
Av KMDs mandat for helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i 
«Tolgasaken» fremgår bl.a.: 
 

«Oppfølgingen av saken skjer ved at de etablerte forvaltningsorganene gjennomfører 
undersøkelser og tiltak på de områder der de er tillagt myndighet og ansvar, og som 
er presisert gjennom særskilte mandater gitt av ansvarlige fagdepartement». 

 
Oppdraget gjelder «vergemålssakene» og det er myndighetenes håndtering av sakene som 
står sentralt. Mandatet er ikke avgrenset til å gjelde vedtak om opprettelse av vergemål. 
Også Fylkesmannens saksbehandling knyttet til opphør av vergemålene er undersøkt. 
Vedtak og avgjørelser som Fylkesmannen har fattet under de løpende vergemålene, slik 
som vedtak om oppnevning av verger, vedtak om godtgjøring til vergene og vergenes 
utførelse av vergeoppdragene, er det avgrenset mot.   

3. Informasjonsinnhenting  
 
Rapporten bygger på dokumentasjon innhentet gjennom vergemålsmyndighetens 
saksbehandlingssystem Vera. Samtlige dokumenter i de tre sakene er gjennomgått, 
herunder notater fra møter og telefonsamtaler. Fylkesmannen har i e-post datert 28. 
november 2018 bekreftet at de dokumenter og opplysninger som fremgår av 
saksbehandlingssystemet er det komplette saksgrunnlaget. 
 
Redegjørelsen fra Fylkesmannen i Hedmark til Kommunal- og regionaldepartementet 12. 
oktober 2018 er også lagt til grunn i vår vurdering. 
 
SRF har i tillegg gjennomført intervju med saksbehandlere og fagansvarlig for 
vergemålsfeltet hos Fylkesmannen i Hedmark (fra 1. januar «Fylkesmannen i Innlandet»). 
Opplysningene fra intervjuet utfyller opplysningene vi har fått ved dokumentgjennomgangen. 
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Utkastet til rapport ble forelagt Fylkesmannen i møte 22. januar 2019. Fylkesmannen har gitt 
innspill til rapporten i notat av 28. januar 2019. Det er på denne bakgrunn foretatt enkelte 
endringer. Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen er vedlagt rapporten. 

4. Om rapporten 
 
Sakskomplekset omtalt som «Tolga-saken» gjelder tre personer. I del to er det gitt en 
framstilling av saksgangen for hver av de tre.  
 
I del tre er de rettslige vurderingene behandlet. Mandatet reiser to hovedproblemstillinger: 
 

1. Ble vedtakene om opprettelse av vergemål fattet i tråd med gjeldende lovregler? 
2. Ble klagene over vedtak om vergemål behandlet i tråd med gjeldende lovregler? 

 
Vedtakene om opprettelse av vergemål er behandlet i kapittel sju og klagebehandlingen i 
kapittel åtte. Spørsmålet om saksbehandlingsreglene er fulgt og om innholdet i vedtakene er 
i tråd med loven er behandlet for begge problemstillingene. 
 
Det har vært en utvikling i rettsoppfatningen knyttet til opprettelse av vergemål. De enkelte 
avgjørelser må vurderes ut fra det som var gjeldende lovforståelse på det tidspunktet de ble 
tatt.  
  
Relevante rettskilder er kort omtalt i forbindelse med behandlingen av de enkelte 
problemstillingene for å vise vurderingstemaet. En nærmere redegjørelse for relevant 
regelverk framgår av vedlegget til rapporten.  
 
Del fire omhandler funn, anbefalinger og tiltak i tråd med siste avsnitt i særmandatet. 
 
I rapporten omtales Fylkesmannen i Hedmark som Fylkesmannen. De tre brødrene omtales 
hovedsakelig med initialer. 

5. Hovedkonklusjoner og sammendrag  
 
Mandatet forutsetter en gjennomgang av sakene faktisk og juridisk. Forvaltningen har 
taushetsplikt om deler av faktum. Kapittelet gir derfor et sammendrag av vurderingene og 
hovedkonklusjonene. Vedlagt rapporten følger tidslinjer for de tre sakene som beskriver 
utviklingen i faktum og lovforståelsen. 
 
Etter vergemålsloven § 20 første ledd må det foreligge en medisinsk tilstand eller diagnose 
som gir manglende evne til å ivareta egne interesser, og et behov for vergemål. Etter 
bestemmelsens andre ledd må det foreligge skriftlig samtykke hvis personen er i stand til å 
forstå hva et samtykke til vergemål innebærer (samtykkekompetanse). Loven har 
saksbehandlingsregler som skal sikre forsvarlig saksbehandling, herunder at saken er 
tilstrekkelig utredet og at fylkesmannen har informasjon for å kunne ta stilling til om vilkårene 
er oppfylt.  
 
Hovedkonklusjoner 
 
Ble vedtakene om opprettelse av vergemål fattet i tråd med gjeldende lovregler? 
 

 Fylkesmannen hadde tilgjengelig dokumentene som etter vergemålsloven § 59 første 
ledd skal legges til grunn.  

 Fylkesmannen hadde tilstrekkelige opplysninger til å ta stilling til om vilkårene i 
vergemålsloven § 20 første ledd var oppfylt. 
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 Vilkåret i § 20 andre ledd om hva brødrene var i stand til å forstå, var ikke tilstrekkelig 
belyst. Fylkesmannen foretok ikke en selvstendig vurdering av brødrenes evne til å 
forstå hva et samtykke til vergemål innebærer.  

 Da sakene ikke var tilstrekkelig utredet skulle Fylkesmannen ikke fattet vedtak om 
vergemål.  

 Begrunnelsen for vedtakene var ikke i tråd med kravene i forvaltningsloven § 25 til 
grunngivning av vedtak. 

 Saksbehandlingsreglene for øvrig er i hovedsak fulgt. 
 
Ble klagene over vedtak om vergemål behandlet i tråd med gjeldende lovregler? 
 

 Fylkesmannen foretok de undersøkelsene klagene ga grunn til, og utredet sakene i 
tråd med daværende lovforståelse. 

 Basert på informasjonen som ble innhentet i saksutredningene, har Fylkesmannen i 
to av sakene lagt til grunn et for høyt krav til forståelse ved vurderingen av om de var 
i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Fylkesmannen skulle ha opphevet 
disse vedtakene tidligere. 

 Fylkesmannens behandling av den siste klagesaken var i tråd med gjeldende 
lovforståelse på tidspunktet for klagebehandlingen.  

 Fylkesmannens vedtak om oppheving av vergemål av 1. juni 2018 og av 11. oktober 
2018 var i tråd med frivillighetsprinsippet.  

 Vedtak om endring av vergemål av 1. juni 2018 bygger på en uriktig forståelse av 
frivillighetsprinsippet. 
 

 
Nærmere om vurderingene - sammendrag 
 
Ble vedtakene om opprettelse av vergemål fattet i tråd med gjeldende lovregler? 
 
Regler om fylkesmannens utredningsplikt i vergemålssaker finnes i alminnelig forvaltningsrett 
og vergemålsloven. Et hovedformål med reglene er å få et forsvarlig grunnlag for å ta stilling 
til saken. Vergemålsloven bestemmer at «Fylkesmannen skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes»2. Det fremgår av loven hvilke dokumenter som blant 
annet skal legges til grunn ved avgjørelsen. Fylkesmannen har en selvstendig plikt til å 
utrede saken som må vurderes konkret ut fra sakens art og viktighet. 
 
Fylkesmannen hadde de dokumentene som etter vergemålsloven skal foreligge da 
vedtakene om opprettelse av vergemål ble truffet. Fylkesmannen hadde også tilstrekkelige 
opplysninger i disse dokumentene til å vurdere om det forelå en medisinsk tilstand som førte 
til manglende evne til å ivareta sine interesser. Behovet for vergemål var også tilstrekkelig 
belyst.  
 
Spørsmålet som særlig har stått sentralt er hvorvidt brødrene var «samtykkekompetente», 
det vil si om de var i stand til å forstå hva et samtykke til vergemål innebærer. Spørsmålet er 
sentralt da det er avgjørende for om det kreves skriftlig samtykke for opprettelse av vergemål 
og for hvordan saken skal behandles, herunder om samtale skal gjennomføres for den som 
ønsker det.  
 
I dette spørsmålet baserte Fylkesmannen sin vurdering særlig på uttalelser fra 
kommunelegen i Tolga3.  Det var utarbeidet individuelle legeerklæringer på standardiserte 
skjema som brukes i vergemålssaker. I de tre legeerklæringene var det krysset av for at 
brødrene ikke hadde samtykkekompetanse. Legens nærmere vurdering av 
samtykkekompetansen fremgikk ikke av selve legeerklæringene, men av et vedlegg til de tre 

 
2 Vergemålsloven § 59 
3 Til grunn for vedtaket skal foreligge «erklæring fra lege eller annen sakkyndig om hvorvidt personen 
på grunn av forhold som nevnt i § 20 ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og om «personen 
forstår hva et samtykke til vergemål innebærer» jf. vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a. 
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erklæringene. Vedlegget var felles for de tre brødrene. I vedlegget skrev legen at hun ikke 
hadde innkalt brødrene personlig og at det fikk være «opp til fylkesmannen å etterspørre 
nærmere informasjon ved behov». Etter SRFs syn var det ikke tilstrekkelig informasjon i 
legeerklæringen og vedlegget for å kunne ta stilling til om brødrene hadde forståelse for hva 
saken gjaldt eller hva et samtykke til vergemål innebar. Fylkesmannen burde undersøkt dette 
nærmere. 
 
Samtale med personen det er aktuelt å opprette vergemål for skal etter loven gjennomføres 
med mindre «det må antas at personen ikke kan forstå hva saken gjelder». Etter SRFs syn 
ble det ikke gjort en tilstrekkelig utredning av brødrenes evne til å forstå dette. Slik saken 
ellers lå an burde samtale med brødrene vært gjennomført4. En av brødrene motsatte seg 
vergemålet og mor hadde gitt en omfattende redegjørelse hvor det avslutningsvis ble sagt at 
fylkesmannen burde snakket med brødrene. Legen hadde ikke snakket med brødrene og 
vedlegget til legeerklæringen var felles for de tre brødrene. Vedlegget ga ikke tilstrekkelige 
opplysninger for å kunne vurdere brødrenes samtykkekompetanse.  
 
Loven krever ikke at samtale skal gjennomføres ved personlig møte med den det gjelder. 
Telefon og andre kommunikasjonsmidler kan brukes. Valg av fremgangsmåte i det enkelte 
tilfelle må fylkesmannen ta stiling til ut i fra hva som er mest hensiktsmessig for å få saken 
tilstrekkelig opplyst. 
 
Samlet sett ga ikke dokumentene tilstrekkelig informasjon for å vurdere brødrenes 
samtykkekompetanse. Av den grunn var ikke sakene tilstrekkelig opplyst på 
opprettelsestidspunktet og vedtakene om opprettelse av vergemål skulle ikke vært fattet uten 
ytterligere utredning.  
 
Begrunnelsen for vedtaket skal sette personen i stand til å forstå hvilke regler et vedtak om 
vergemål bygger på, de faktiske forhold som legges til grunn i vedtaket, og de hovedhensyn 
som har vært avgjørende. Jo mer inngripende/større betydning et vedtak har for den det 
gjelder, jo bedre må vedtaket begrunnes.  
 
Etter SRFs vurdering oppfyller ikke begrunnelsen i vedtakene om å opprette vergemål 
forvaltningslovens krav. Dette gjelder omtalen og vurderingen av de faktiske forhold, hvor 
vedtaket er begrenset til en henvisning til legens konklusjoner i legeerklæringen. Særlig sett i 
sammenheng med at vedlegget til legeerklæringen ga Fylkesmannen en særskilt oppfordring 
om å undersøke nærmere, og informasjonen fra partene, fremstår ikke begrunnelsen som 
tilstrekkelig. Det er heller ikke redegjort for hvordan loven er forstått.  
 
Videre var vergemålene heller ikke tilstrekkelig individtilpasset ut fra den informasjonen som 
var dokumentert i saken.  
 
Når det gjelder vurderingen av saksbehandlingen for øvrig, fremgår det at brødrene har 
mottatt forhåndsvarsel og at nær familie er underrettet i tråd med loven.  
 
Ble klagene over vedtak om vergemål behandlet i tråd med gjeldende lovregler? 
 
Vedtakene om å opprette vergemål ble påklaget. Fylkesmannen gjorde i denne forbindelse 
en bredere utredning av sakene. Det ble blant annet innhentet utfyllende opplysninger for å 
belyse brødrenes samtykkekompetanse. SRF mener Fylkesmannen gjorde de undersøkelser 
klagene tilsa, og at Fylkesmannen hadde tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det burde 
treffes nytt vedtak. Saksutredningskravet i forvaltningsloven anses derfor oppfylt.  
 
Mandatet ber om en særskilt vurdering av om vedtakene er i samsvar med «gjeldende 
lovforståelse og føringer som er gitt, særlig når det gjelder kravet til samtykke til opprettelse 
av vergemål». Dette må ses i sammenheng med den dreiningen i lovforståelsen som fant 
sted i tiden fra vedtakene ble fattet til de ble opphevet.  

 
4 Fylkesmannen har i brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 12. oktober 2018 
beklaget at det ikke ble gjennomført et personlig besøk tidlig i saksbehandlingen. 
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DEL 3 

7. Opprettelse av vergemål 
 
7.1 Saksutredningen og innholdet i vedtakene 
I mandatet er det bedt om en vurdering av om sakene var tilstrekkelig opplyst da vedtak ble 
fattet og om innholdet i vedtakene er i samsvar med gjeldende lovforståelse og føringer som 
er gitt, særlig når det gjelder kravet til samtykke til opprettelse av vergemål i vergemålsloven 
§ 20 andre ledd. 
 
7.1.1 Kort om det rettslige grunnlaget 
Vergemålsloven § 59 første ledd setter krav til fylkesmannens saksutredning. 
Bestemmelsens første ledd uttrykker at fylkesmannen skal påse at saken er så godt opplyst 
som mulig. Bestemmelsen lister opp dokumentasjon fylkesmannen skal legge til grunn for 
vedtaket. Et av punktene er at det skal gjennomføres samtale mellom saksbehandler og den 
det er begjært vergemål for, med mindre det må antas at personen ikke er i stand til å forstå 
hva saken gjelder. Listen er ikke uttømmende. 
 
Vergemålsloven § 20 første ledd oppstiller fire vilkår for å opprette vergemål. For det første 
er det et vilkår om en medisinsk tilstand eller diagnose. Den rådende medisinske 
oppfatningen til enhver tid legges til grunn. Det er den enkeltes faktiske hjelpebehov og den 
totale situasjonen, mer enn arten av den medisinske diagnosen som er avgjørende for om 
det skal opprettes vergemål7.   
 
Manglende evne til å ivareta egne interesser innebærer at personen må ha en funksjonssvikt 
som gjør at personen ikke evner å foreta gjøremål som normalt fungerende voksne personer 
forventes å kunne utføre8. Det skal være årsakssammenheng mellom tilstanden og den 
manglende evnen til å ivareta interessene. 
 
Behovskriteriet innebærer for det første at det må kunne stilles et visst krav til at behovet er 
konkretisert og har en viss aktualitet. Dette innebærer at potensielle eller hypotetiske 
fremtidige behov ikke er tilstrekkelig. Hvis hjelpebehovet kan dekkes av andre mindre tiltak 
kan det ikke opprettes vergemål. På den annen side må det vurderes om de mindre tiltakene 
er tilstrekkelig eller hensiktsmessig. For eksempel kan nødvendigheten av økt kontroll og 
tilsyn med den som hjelper tilsi at det opprettes vergemål9. 
 
Vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne krever skriftlig samtykke fra personen det er 
begjært vergemål for, jf. vergemålsloven § 20 andre ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom 
personen er ute av stand til å forstå hva et samtykke til vergemål innebærer. Det er hva 
vergehaver evner å forstå om hva vergemål er, som er avgjørende. Kravet til forståelse skal 
ikke være høyt. Er det tvil om en person forstår hva et samtykke til vergemål innebærer, bør 
det legges til grunn at personen forstår, og dermed har samtykkekompetanse10. 
 
Fylkesmannen skal ta selvstendig stilling til om personen er i stand til å forstå hva et 
samtykke til vergemål innebærer11. Avgjørelsen skal tas på bakgrunn av opplysninger i 
legeerklæringen og øvrige dokumenter i saken samt evt. samtale med personen det gjelder. 
 
Vergemålsloven § 20 andre ledd ble tidligere tolket slik at dersom en person manglet 
samtykkekompetanse kunne det opprettes vergemål selv om personen motsatte seg det.  
 

 
7 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 48  
8 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 177 
9 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 177 
10 Sande m.fl. Vergemålsloven og utlendingsloven kap. 11 A med kommentarer, Gyldendal, s. 212 
11 Ot.prp nr. 110 (2008-2009) s. 178 
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Personen med verge har rett til å klage etter vergemålsloven § 64. En vergehaver må 
kunne la seg bistå ved utformingen av en klage15. 
 
Etter SRFs syn burde Fylkesmannen tatt klagen til behandling. Brødrene Holøyen hadde 
undertegnet vedleggene til klagene. Dersom Fylkesmannen mente klagene ikke kom fra 
dem, burde Fylkesmannen ha undersøkt dette nærmere. 
 
Klagene til mor ble tatt til behandling, og Fylkesmannen har lagt til grunn at brødrene 
motsatte seg vergemålet. Det legges derfor til grunn at avvisningen av klagene ikke har 
innvirket på utfallet av sakene.  
 
Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Forvaltningsorganet skal i henhold til forvaltningsloven § 11 a) forberede og avgjøre saken 
uten ugrunnet opphold. Dersom saksbehandlingstiden vil bli uforholdsmessig lang skal det 
likevel opplyses om dette, og om forventet saksbehandlingstid.  
 
Vedtakene om opprettelse av vergemål ble påklaget innen klagefristen. I brev av 10. mai 
2017 til mor informerte Fylkesmannen at de «vil behandle din klage over vedtaket om 
vergemål så snart som mulig. Du må likevel påregne noe saksbehandlingstid.» 
 
Det vises til faktumfremstillingen i pkt. 6. 
 
I forbindelse med klagebehandlingen har det vært satt i gang tiltak for utrede sakene. 
Utredningen har vært nødvendig i lys av manglene i utredningen på opprettelsestidspunktet, 
og informasjonen som er kommet frem gjennom klagene, informasjon fra vergene mm. 
Likevel mener SRF det er opphold i behandlingen av enkelte av sakene som ikke kan 
begrunnes med dette. Den samlede saksbehandlingstiden i klagesakene er lang. Samtidig er 
det ikke sendt ut nye foreløpige svar. 
 
Saksbehandlingstiden i SRF var også lang for en av brødrene. Dette skyldes prosessen med 
å avklare hvordan loven skulle forstås.  
 
Etter SRFs syn er den samlede saksbehandlingstiden ved klagebehandlingen sammenholdt 
med at det ikke er sendt foreløpig svar til klagerne, ikke i tråd med kravene som stilles i 
forvaltningsloven § 11 a) andre og tredje ledd. 
 

DEL 4 

9. Innledning 
 
Vergemålsreformen er en holdningsreform som vektla respekt for personers integritet og 
selvbestemmelse. Et av formålene var å tilpasse vergemålsloven slik at Norge oppfylte 
internasjonale konvensjoner, og gjøre vergemål til et moderne hjelpetiltak. Det at enkelte 
mennesker har et større hjelpebehov enn andre, skulle gi grunnlag for støtte og bistand til å 
forme egne liv, ikke til fratakelse av handleevnen. Et viktig formål med loven var å hindre 
«snik-umyndiggjøring.» 
 
Det er på det rene at det har vært utfordringer ved oppstarten av vergemålsreformen. Det er 
satt i verk ulike tiltak for å løse disse utfordringene, herunder budsjettøkninger. Det har også 
vært uavklarte rettsspørsmål. En del av disse er klargjort gjennom SRFs faglige styring av 
embetene. I SRFs «Rundskriv om opprettelse av vergemål» som ble utgitt 27. februar 2018, 
ble det gitt klare føringer om at loven skulle tolkes slik at frivillighet var et grunnleggende 
prinsipp. Dette var en oppfølging av signalene som var gitt til de fagansvarlige på 

 
15 Vedtak fra Justisdepartementet av 30. oktober 2017 og Høringsnotat om endringer i vergemålsloven 
mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i 
saker om vergen mv.) av 14. november 2018 
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vergemålsområdet i november 2017. Det ble i rundskrivet også gitt føringer for 
saksbehandlingen, herunder for gjennomføring av samtaler. Justis- og 
beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer som vil bidra til å 
tydeliggjøre loven på flere områder. 
 
Fylkesmannen må vanligvis kunne legge til grunn de diagnoser legen har oppgitt i 
legeerklæringsskjema. Det kan ikke trekkes en slutning om at en person med diagnosen 
«lettere psykisk utviklingshemming» mangler samtykkekompetanse. Det er heller ikke slik at 
det skal påvirke vurderingen av om en person er samtykkekompetent, at han eller hun 
objektivt sett anses å ha behov for vergemål. Det må gjøres en konkret vurdering av 
forståelses- og funksjonsevnen. Det er fylkesmannens ansvar å utrede saken og gjøre en 
selvstendig vurdering av om lovens vilkår er oppfylt. Fylkesmannen kan ikke alene basere 
seg på konklusjonene til en lege, eller andre aktører om at vilkårene for vergemål er oppfylt.  
 
Lista for når en person har samtykkekompetanse skal ikke legges høyt, og ved tvil skal det 
legges til grunn at personene har samtykkekompetanse. Særlig med den informasjonen 
legen ga i vedlegget til legeerklæringen, skulle ikke Fylkesmannen lagt legens vurdering av 
samtykkekompetansen til grunn uten nærmere undersøkelser.  
 
I møtet som blant annet SRF hadde med brødrene 22. januar 2018, beskrev brødrene 
hvordan de opplevde tiden etter at vergemål ble opprettet. De ga uttrykk for at opprettelsen 
av vergemålene var kommet brått på dem. De visste ikke hvordan de kunne komme i kontakt 
med vergene, og det tok tid før kontakten ble opprettet. Måten det skjedde på opplevde de 
som ugreit, hver på sin måte. Selv om vergemålene gikk seg til etter hvert, ble det uttrykt et 
klart ønske om at «det skulle vært pratet med dem på forhånd». I Fylkesmannens notat fra 
møtet med brødrene i september 2017 fremgår det også at «Det ble sagt flere ganger at 
situasjonen ville ha vært annerledes hvis de berørte hadde fått informasjon om dette 
tidligere». 
 
Brødrenes opplevelse og andre funn i saken, er i kapittel 10 sammenholdt med erfaringer og 
undersøkelser ellers. I det løpende utviklingsarbeidet vil disse anbefalingene, sammen med 
andre tiltak som er iverksatt, gi viktige bidrag. På den måten mener SRF at intensjonene i 
vergemålsloven kan styrkes ytterligere. 

10. Funn om systemer, prosedyrer m.m. og anbefalinger om videre 
håndtering 

 
I siste avsnitt i særmandatet ønskes en generell omtale av eventuelle funn i Tolga-saken 
som, sett i sammenheng med andre undersøkelser SRF har gjort, kan gi grunnlag for 
generelle anbefalinger om videre håndtering. Det er grunn til å peke på at datagrunnlaget 
som ligger til grunn for anbefalingene er begrenset sett i forhold til antall vergemål16.  
 
Erfaringer fra tilsyn og klagesaker 
SRF gjennomførte i 2018 tilsyn med enkelte utvalgte fylkesmenns vedtak om opprettelse av 
vergemål17. Tilsynet viste endel fellestrekk.  
 
Sakene er generelt mangelfullt opplyst når vedtak fattes. Legeerklæringene inneholder for 
lite informasjon om personens funksjonsevne. I mange av sakene er konklusjonene i de 
sakkyndige erklæringene i begrenset grad underbygget med vurderinger. Enkelte saker 
mangler informasjon om noen har snakket med personen om vergemål.  
 
I de utvalgte sakene er det ikke avdekket at det er opprettet vergemål mot personens vilje.  
Det varierer embetene imellom i hvilken grad vergemålene begrenses i omfang, uten at SRF 
ser noen klar årsak til forskjellene. Det varierer også mellom embetene i hvilken utstrekning 
samtaler gjennomføres. Rapporteringen fra fylkesmennene til SRF i 2018 viser enkelte 

 
16 Det er om lag 42 000 vergemål for voksne.  
17 SRF undersøkte sju opprettelsesvedtak fra seks utvalgte embeter, til sammen 42 vedtak.  
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hovedårsaker til at samtale ikke gjennomføres. Det ene er at legeerklæringen beskriver at 
personen ikke vil være i stand til å forstå hva et vergemål innebærer, eller at det av 
medisinske årsaker frarådes å ta kontakt med personen. Det er ikke uvanlig at fylkesmannen 
ikke får tak i personene eller at de uttrykker at de ikke ønsker å snakke med fylkesmannen. I 
styringsdokumentene for 2018 har SRF tydeliggjort kravet til gjennomføring av samtale. 
Andelen gjennomførte samtaler har økt i løpet av året, fra 32 % i første kvartal til 47 % i 
tredje kvartal18. 
 
Gjennom SRFs behandling av klager over fylkesmennenes vedtak er inntrykket at 
fylkesmennene har fulgt opp SRF styringssignaler for 2018 om at vanlige vergemål ikke kan 
opprettes dersom personen motsetter seg det. I de sakene hvor det er spørsmål om 
vergemålet er frivillig, ser vi at det gjerne er uenighet om faktiske forhold og uklarhet om hva 
som er vergehavers vilje som er det springende punkt. Et sentralt spørsmål er om 
motstanden mot vergemålet kommer fra vergehaver selv, eller fra personer rundt ham eller 
henne. 
 
Vurderinger og anbefalinger 
Både kravet til skriftlig samtykke ved opprettelsen av vergemålet, og kravet om at det skal 
gjennomføres samtale, har vært knyttet til vurderingen av om personens 
samtykkekompetanse. Dette gir risiko for «følgefeil»: Er man først vurdert som «ikke 
samtykkekompetent», om så på et utilstrekkelig grunnlag, blir dette også avgjørende for om 
det gjennomføres samtale. Samtidig kunne en samtale vært viktig nettopp for å få 
opplysninger som er relevante for vurderingen av forståelsen.  
 
Med tanke på at lovens ordlyd åpnet for unntak fra kravet til samtale i ganske mange tilfeller, 
tydeliggjorde SRF i styringsdokumentene til fylkesmennene i 201819 at samtaler skulle 
gjennomføres med mindre det er  «umulig» eller «formålsløst». Ytterligere presiseringer ble 
gjort i brev til fylkesmennene 3. juli 2018. Dette er nå foreslått lovfestet20. En samtale skal 
imidlertid alltid være frivillig for personen. 
 
Også etter den nye lovforståelsen er spørsmålet om evnen til å avgi samtykke viktig; 
utgangspunktet er fortsatt at vergemål kan opprettes der han eller hun ikke er i stand til å 
forstå hva et samtykke innebærer, men det gjelder likevel ikke dersom det vil være i strid 
med personens vilje. Samtykkekompetanse er et begrep som går igjen i ulike lover, særlig 
innenfor helse- og sosialsektoren. Innholdet i begrepet og terskelen som ligger til grunn er 
imidlertid ikke nødvendigvis sammenfallende på de ulike områdene. 
 
SRF opprettet høsten 2018 et prosjekt for å utvikle en metodikk for samtaler med personer 
som har eller trenger verge. Samtalen skal være et verktøy for saksbehandlere hos 
fylkesmennene og vergene, og er viktig for å sikre frivillighet, individtilpasning og 
beslutningstøtte21. Anvendelsen av metodikken skal gi muligheter for bedre 
brukermedvirkning og god opplysning av sakene. SRF ser det som viktig at metodikken 
videreutvikles og tas i bruk både av fylkesmennene og at vergene. 
 
Vergemålslovens forutsetning om at vergemålene skal være frivillige og individtilpasset, 
forutsetter kjennskap til personen og livssituasjonen til den det vurderes å opprette vergemål 
for. SRF erfarer at det kan være krevende å få dette til på en best mulig måte. En mulighet er 
en ordning der vergen gis et tidsbestemt «oppstartsmandat». Gjennom vergens kontakt med 
vergehaver er formålet å undersøke hva personen trenger og ønsker hjelp til, avklare om 
personen ønsker verge, og innhente informasjon fra andre med relevant kjennskap til 
personen. En slik ordning kunne sikre samtale, frivillighet og individtilpasning. Som del av 
kartleggingen bør det også innhentes informasjon om hvilke andre offentlige tjenester 

 
18 I saksbehandlingssystemet VERA er det fra 2018 krav om registrering av antall gjennomførte 
samtaler. Det er lagt til rette for å registrere begrunnelsen for hvorfor samtaler ikke gjennomføres fra 
2019. 
19 Virksomhets- og økonomiinstruksen til fylkesmennene 2018 punkt 5.3.4.19. 
20 Jf. høringsnotat av 14. november 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet 
21 For nærmere omtale, se Årsmelding vergemål 2018 
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personen er bruker av. Når vergens informasjonsinnhenting er gjennomført kan 
fylkesmannen ta stilling til om vergemålet skal videreføres og i hvilket omfang. Endringer i 
praksis på dette punktet krever en bedre og bredere utredning, også av de økonomiske og 
administrative konsekvenser, enn det arbeidet med denne rapporten har gitt grunnlag for. 
SRFs forslag på dette punktet bør derfor forstås som en skisse for videre utredning. 
 
Det er behov for å vurdere tiltak som bidrar til en best mulig opplysning av sakene. SRF vil 
derfor vurdere om måten informasjon innhentes på kan forbedres, og om det er nødvendig å 
øke kunnskap om vergemålsordningen hos personer og institusjoner som har en rolle i 
opplysningen av sakene. 
 
Vergemålsloven har enkelte ord og utrykk som bør vurderes i lys av vergemålsreformen som 
holdningsreform. Blant annet går begrepet å «sette noen under vergemål» igjen i flere 
lovbestemmelser.  
 
På begrunn av de samlede erfaringene vil SRF komme med følgende anbefalinger: 
 

 Det bør lovfestes i vergemålsloven at vergemål ikke kan opprettes der dette vil være i 
strid med personens vilje. Justis- og beredskapsdepartementet har på høring et slik 
forslag til endring i loven22  

 Det bør lovfestes i vergemålsloven at samtale skal gjennomføres der dette ikke 
fremstår umulig eller formålsløst. Justis- og beredskapsdepartementet har på høring 
et slik forslag til endring i loven23 

 Det bør tydeliggjøres hva kravet til samtykke betyr i vergemålssaker, og eventuelle 
ulikheter i forståelsen fra annen lovgivning.  

 Det bør satses på implementering og videreutvikling av samtalemetodikken for å sikre 
brukermedvirkning i saker om opprettelse av vergemål. 

 Ved begjæring eller melding om behov for vergemål, bør det vurderes en ordning der 
vergen gis et tidsbestemt oppstartsmandat. 

 Legeerklæringsskjemaet bør forbedres og det bør gis en bedre veiledning om 
spørsmålene som skal vurderes. Det er tatt initiativ til et samarbeid mellom Statens 
helsetilsyn, Helsedirektoratet og SRF om dette. 

 Ordlyden i enkelte bestemmelser i vergemålsloven bør vurderes endret for ytterligere 
å bygge opp under vergemålsreformen som holdningsreform. 

11. Tiltak SRF har gjennomført for å tydeliggjøre kravet til 
frivillighet 

 
Mandatet har bedt om en kort redegjørelse for tiltak SRF har iverksatt for å tydeliggjøre 
kravet til frivillighet i denne type saker.  
 
Fra vergemålsloven trådte i kraft har det vært fokus på den enkeltes integritet, autonomi og 
selvbestemmelse. Høsten 2017 var det dialog mellom Justis- og beredskapsdepartementet 
og SRF om tolkningen av sentrale bestemmelser om frivillighet. Det resulterte som nevnt i en 
endring av lovforståelsen og av praksis.  
 
Fra høsten 2017 har SRF gjennomført ulike tiltak for å tydeliggjøre endringen. Det har vært 
tatt opp på felles fagsamlinger med fylkesmennene og i dialogmøter med embetene. 
Klagesaker basert på ny lovforståelse er publisert på Lovdata, og det er gitt skriftlig 

 
22 Jf. høringsnotat av 14. november 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet 
23 Jf. høringsnotat av 14. november 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet 
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orientering om endringen i lovforståelsen. Av særlig betydning er at SRF utarbeidet rundskriv 
om opprettelse av vergemål fra 27. februar 2018 hvor samtykke og frivillighet er en sentral 
del. Som nevnt pågår SRFs oppfølging av Justis- og beredskapsdepartementets oppdrag om 
å gjennomgå saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje24. 
 
For helhetens skyld nevnes at det har vært, og er fremdeles, ulike syn på hvordan loven skal 
tolkes. Det vises til Sivilombudsmannens brev 16. oktober 2018 til Justis- og 
beredskapsdepartementet, hvor det er reist innvendinger mot departementets tolkning av 
vergemålsloven § 20. I departementets svar til Sivilombudsmannen fremheves det at et 
lovendringsarbeid er igangsatt. Nåværende praksis innebærer tilbakeholdenhet med bruk av 
tvang, og er begrunnet i et ønske om ikke å utfordre våre menneskerettslige forpliktelser. «I 
denne situasjonen finner departementet det mest hensiktsmessig at en i den perioden 
lovarbeidet varer, viderefører den praksis som nå er etablert.»25  
 

 
  
 

 
24 Oppfølging av brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 16. november 2018 (oppdragsbrev nr. 
1/2018) 
25 Brev til sivilombudsmannen fra Justis- og beredskapsdepartementet av 3. desember 2018 s. 4 



VEDLEGG TIL RAPPORT – KRITERIER 
Forhåndsvarsel etter vergemålsloven § 58 
 
Vergemålsloven § 58 lyder:  

Straks saken er igangsatt, skal det sendes forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 
til personen som saken om vergemål gjelder. Forhåndsvarsel kan unnlates dersom 
a) personen ikke er i stand til å forstå hva saken gjelder, 
b) personen allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes, eller 
c) forhåndsvarsel ikke er mulig 
 
Kravet til forhåndsvarsel inntrer når Fylkesmannen mottar begjæring- eller melding om behov 
for vergemål eller når han på annet grunnlag igangsetter en prosess hvor det vurderes å 
opprette vergemål for en person. 
  
Personen som saken om vergemål gjelder, er den personen det er aktuelt å begjære 
vergemål for.  
 
Forhåndsvarsel kan unnlates når personen ikke er i stand til forstå hva saken gjelder. Av de 
spesielle merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. 110 på side 205 fremgår det at 
bestemmelsens bokstav b) omfatter de tilfellene hvor det fremgår allerede av begjæringen at 
personen ikke er samtykkekompetent. SRF vurderer at dette henviser til formuleringen «ikke 
i stand til å forstå hva et samtykke innebærer» i vergemålsloven § 20 andre ledd.   
 
Unntakene i bokstavene b) og c) omhandler forhold der personen allerede er kjent med 
begjæringen, for eksempel fordi den er kjent av personen selv, og tilfeller der det er umulig 
fordi man ikke vet hvor personen befinner seg og personen er uten fast bosted. 
 
 
Vergemålsloven § 59 
«Fylkesmannen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
Fylkesmannen skal blant annet legge til grunn for vedtaket:  
a) erklæring fra lege eller annen sakkyndig om hvorvidt personen på grunn av forhold som 
nevnt i § 20 ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og om personen forstår hva et 
samtykke til vergemål innebærer,  
a) erklæring fra lege eller annen sakkyndig om hvorvidt personen på grunn av forhold som 
nevnt i § 20 ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og om personen forstår hva et 
samtykke til vergemål innebærer 
b) uttalelse fra pårørende som har begjært vergemål, jf. § 56,  
c) uttalelse fra institusjon eller tjeneste som har gitt melding etter § 57, og fra institusjon der 
personen er innlagt,  
d) samtykkeerklæring der dette kreves, jf. § 20,  
e) samtale mellom saksbehandler og den som er begjært satt under vergemål, med mindre 
det må antas at personen ikke kan forstå hva saken gjelder.  
[….]» 
 
Ordlyden i bestemmelsens første ledd første punktum er den samme som i forvaltningsloven 
§ 17 første ledd første setning, og skal forstås på samme måte. Vergemålsloven § 59 utfylles 
av de øvrige bestemmelsene om krav til utredning av saker om enkeltvedtak i 
forvaltningsloven1. For det første oppstiller bestemmelsen en utredningsplikt for 
Fylkesmannen. For det andre stiller den krav til kvaliteten i saksutredningen. Formuleringen 
«så godt opplyst som mulig» skal imidlertid ikke tolkes bokstavelig slik at den stiller krav til en 
absolutt grundighet. Forhold som sakens art og viktighet og tids- og ressursbruk har 

                                                
1 Jf. vergemålsloven § 55 og Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 205  



betydning for hvilke krav som stilles.2 Saker om opprettelse av vergemål er bestemmende for 
hvilket hjelpetilbud personer som i utgangspunktet er i en utsatt situasjon har rett til. Videre 
er parten det her er tale om ofte selv i en vanskelig situasjon når det gjelder å bidra til sakens 
opplysning. Opprettelse av vergemål medfører at en tredjepart gis myndighet til å fatte 
beslutninger på vegne av en annen, og gis innsyn i en annens personopplysninger. 
Opprettelse av vergemål kan også av denne grunn oppleves å være inngripende. Disse 
hensynene tilsier at det må stilles relativt høye krav til fylkesmannens saksutredning.  
Opplistingen av dokumentasjon i bestemmelsens første ledd andre punktum bokstav a) til e) 
er ment som en eksemplifisering, og fylkesmannens utredningsplikt kan etter forholdene gå 
lenger enn denne eksemplifiseringen.3 
 
Vergemålsloven § 59 første ledd andre setning bokstav e) fastslår at fylkesmannen skal 
legge til grunn samtale med personen saken gjelder såfremt han eller hun ikke kan forstå 
hva saken gjelder. En slik samtale kan være viktig for å opplyse saken, herunder avklare 
personens behov, ønsker og vilje, samt for å sørge for at personen det gjelder er godt 
informert. Det er i forarbeidene til vergemålsloven, Ot.prp.nr.110 (2008-2009) på side 129, 
blant annet vist til at en samtale vil kunne gi fylkesmannen førstehånds kjennskap til 
personen som vurderes satt under vergemål og dennes behov, samt at samtalen kan bidra til 
å gi personen informasjon om vergemålet. Plikten til å gjennomføre samtale bortfaller der det 
«må antas» at personen ikke kan forstå hva saken gjelder.  
 
Bestemmelsen er foreslått endret i høringsnotat fra 14. november 2018 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet.4 
 
 
Vergemålsloven § 60 Underretning til nære familiemedlemmer 
Når en person begjæres satt under vergemål, skal fylkesmannen underrette ektefellen eller 
samboeren og eventuelle barn over 18 år om begjæringen. Disse skal også underrettes om 
avgjørelsen i saken, om klage og om begjæring om endringer av vergemålet. Har personen 
ikke nære familiemedlemmer som nevnt i første punktum, skal foreldrene underrettes på 
samme måte. 
 
Kravet til underretning gjelder selv om personen det er begjært vergemål for ikke ønsker at 
familiemedlemmet underrettes. Hovedhensynet bak regelen er hensynet til sakens 
opplysning. Det antas at dette hensynet tilsier at det i de fleste tilfeller også sendes slik 
underretning ved melding om behov for vergemål. 
 
Bestemmelsen er foreslått endret i høringsnotat fra 14. november 2018 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
 
Forvaltningsloven § 11 a) 
«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 
 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 
besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et 
foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 
behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 
dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
 

                                                
2 Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer (2011), s. 356   
3 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 205 
4 Høring - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, 

klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.), dato 14.11.2018 



I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.» 
 
Bestemmelsen oppstiller ikke noe absolutt krav om lengden på saksbehandlingstiden. 
Dersom saksbehandlingstiden vil bli uforholdsmessig lang skal det likevel opplyses om dette, 
og om forventet saksbehandlingstid. 
 
Forvaltningsloven § 25 
«I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner 
reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 
begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de 
faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er 
en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til 
parten vedlegges kopi av framstillingen. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 
nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til 
retningslinjene være tilstrekkelig.» 

Bestemmelsen stiller krav til innholdet i begrunnelsen av enkeltvedtak. I begrunnelsen skal 
det redegjøres for de hjemlene vedtaket bygger på og innholdet i rettsreglene, faktiske 
forhold vedtaket bygger på, og hovedhensyn ved skjønnsutøvelsen. Et hovedformål er å 
sette partene i stand til å ivareta sine interesser i relasjon til vedtaket. Det er i teorien lagt til 
grunn at kravene til innholdet i begrunnelsen kan skjerpes dersom vedtaket innebærer 
inngrep fra det offentlige som parten motsetter seg5. 
 
Begrunnelsen skal gjøre personen vedtaket gjelder, i stand til å forstå hvilke regler vedtaket 

bygger på og de faktiske forhold som legges til grunn for vedtaket. Dersom avgjørelsen er 

basert på skjønnsmessige vurderinger skal begrunnelsen gjengi de hovedhensyn som har 

vært avgjørende. 

 

Et hovedformål med begrunnelsen er å sette partene i stand til å ivareta sine interesser i 

tilknytning til vedtaket. Det er også et viktig formål at klageinstansen skal få et tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere saken.  

 

Bestemmelsen må ifølge Woxholt6 ses på som typiske minimumsregler, og at det ofte vil 

være grunn til å vurdere om man bør gi en mer utfyllende begrunnelse enn det som kreves 

etter § 25. 

  

Det stilles strengere krav til begrunnelsen for et vedtak som er svært inngripende eller av stor 

viktighet for den det gjelder, enn der vedtaket har mindre betydning. Særlig der forvaltningen 

er i tvil om resultatet, kan det være riktig å gi en grundigere begrunnelse enn det loven 

oppstiller som minimum, hevder Woxholt.7 I Ombudsmannens Årsmelding 2005, på s. 142, 

er det fremholdt at en grundigere begrunnelse bør gis dersom den lov som vedtaket er 

hjemlet i, legger opp til en konkret, individuell vurdering av hver enkelt sak.  

 

                                                
5 Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer (2011), s.458   
6 Woxholt Forvaltningsloven med kommentarer (2011) s. 458 
7 Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer (2011), s. 458 



I begrunnelsen må de fakta som forvaltningsorganet har lagt til grunn for sitt vedtak, legges 

frem så fullstendig at det er mulig å forstå at lovens vilkår er oppfylt. Dette innebærer ikke at 

det må gis en detaljert redegjørelse for det komplette saksforholdet, jf. Ot.prp. nr. 75 (1993-

94) s. 70. Forhold uten betydning for utfallet, er ikke nødvendig å omtale.  

 
Vergemålsloven § 20 første ledd 
«Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk 
utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket 
helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er 
behov for det.» 
 
Vergemålsloven § 20 første ledd oppstiller fire vilkår for opprettelse av vergemål. For det 
første et vilkår om en medisinsk tilstand eller diagnose. Det må foreligge et nærmere bestemt 
avvik i personens fysiske eller mentale funksjonsevne. Det er den rådende medisinske 
oppfatningen til enhver tid som er avgjørende for forståelsen8. 
 
I lovens forarbeider9 legges det opp til at opplistingen av tilstander skal omfatte det relativt 
vide spennet av tilstander hvor behovet for etablering av vergemål erfaringsmessig og mest 
sannsynlig vil oppstå. Det følger av dette at hver enkelt vergetrengende må vurderes 
individuelt og like mye ut fra egne sykdomstrekk som ut fra angitt diagnose. Dette er også 
lagt til grunn blant annet av Agder lagmannsrett i sak LA-2017-30975. Vergemål er ment å 
være et hjelpetilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne om støtte de kan trenge for å 
bruke sin rettslige handleevne, jf. CRPD art. 12 nr. 3. Departementet omtaler i Ot.prp. nr. 
110. på side 48 tilstander som ADHD og lett autisme som normalt ikke vil gi behov for 
vergemål. Likevel tillegger departementet at dersom de likevel skulle ha et slikt behov må det 
antas at funksjonsevnen vil være så dårlig at de vil kunne omfattes av vilkårene i loven. I 
rettspraksis er det også lagt til grunn at vilkårene for vergemål kan være oppfylt selv om man 
ikke har en sikker diagnose. Det er den enkeltes faktiske hjelpebehov og totale situasjon mer 
enn arten av den medisinske diagnosen som stilles som avgjør om det skal opprettes 
vergemål10.   

 
Kravet til årsakssammenheng tilsier at tilstanden må være årsaken til den manglende evnen 
til å ivareta interessene. 
 
At det må foreligge en manglende evne til å ivareta interessene innebærer at personen må 
ha en funksjonssvikt som gjør at personen ikke evner å ivareta gjøremål som normalt 
fungerende voksne personer forventes å kunne utføre.11 
 
Behovskriteriet innebærer for det første at det må kunne stilles et visst krav til at behovet er 
konkretisert og har en viss aktualitet slik at potensielle eller hypotetiske fremtidige behov ikke 
er tilstrekkelig. Videre skal behovet for bistand ikke kunne avhjelpes med andre mindre 
omfattende tiltak. 
 
Vergemålsloven § 20 andre ledd 
«Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, 
vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand 
til å forstå hva et samtykke innebærer. Det kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter 
fratakelse av den rettslige handleevnen.» 
 

                                                
8 Ot.prp. 110 (2008-2009) s. 177 
9 NOU 2004:16 s. 142  
10 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) s. 48 
11 Jf. Ot.prp nr. 110 (2008-2009) s. 177 



Vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne krever skriftlig samtykke fra personen det er 
begjært vergemål for. Dette gjelder likevel ikke dersom personen er ute av stand til å forstå 
hva et samtykke innebærer. Det er hva vergehaver evner å forstå om opprettelse av 
vergemål som er avgjørende.12  Dersom det er tvil om en person forstår hva et samtykke til 
vergemål innebærer bør det leggers til grunn at personen forstår, og at det foreligger krav om 
samtykke13. 
 
Fylkesmannen tar stilling til spørsmålet på bakgrunn av opplysninger i legeerklæringen og 
øvrige dokumenter i saken samt samtale med personen det gjelder.  
 
Frem til høsten 2017 ble vergemålsloven § 20 andre ledd tolket slik at det ikke ble lagt 
avgjørende vekt på om personen motsetter seg vergemålet, og vergemål kan bli opprettet 
selv om personen ikke ønsker det. Denne forståelsen berodde først og fremst på en tolking 
av lovens ordlyd og forarbeider. Også Norges tolkingserklæring til CRPD artikkel 12 i Prop. 
106 s (2011-2012) hvor det fremgår at: «Norge erklærer videre dets forståelse av at 
konvensjonen tillater fratakelse av rettslig handleevne eller bistand til å utøve rettslig 
handleevne og/eller tvungent vergemål der slike tiltak er nødvendige, som en siste utvei og 
underlagt kontrollmekanismer» kan også tas til inntekt for en slik forståelse. Den samme 
forståelsen ble også lagt til grunn hva angår den tilsvarende lovhjemmelen i gammel 
vergemålsloven av 1927 § 90a andre ledd nr. 3. Bestemmelsen likner etter sin oppbygning, 
og det det fremgår ikke uttrykkelig av lovens forarbeider at vergemålsloven § 20 andre ledd 
innebærer noen realitetsendring på dette punktet. Følgene av at en person er ute av stand til 
å forstå hva et samtykke til vergemål innebærer ved opprettelsen av et vergemål, er i liten 
grad omtalt i vergemålslovens forarbeider utover at det ikke kreves skriftlig samtykke. 
 
Denne tolkingen er også lagt til grunn i underrettspraksis, se som eksempel dom av 23. 
februar 2016 fra Sør-Trøndelag tingrett i sak 15-113917TVI-STRO/15-166015TVI-STRO. 
Sivilombudsmannen bygger på samme forståelse i sin uttalelse i sak SOM-2016-2884.  
 
Høsten 2017 var det en utvikling i forståelsen av vergemålsloven § 20 andre ledd mot større 
vektlegging av frivillighet. SRF informerte fylkesmennene om dette i november 2017. 
Endringen i forståelsen ga seg utslag i klagesaksbehandlingen til SRF, for eksempel i VMM-
2017-102 hvor det blant annet fremgår: «Etter Statens sivilrettsforvaltnings syn følger det av 
dette at vergemålslovens regler om vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne ikke 
hjemler bruk av tvang. Der vergehaver klart og konsistent motsetter seg det vil det ikke være 
hjemmel for å opprette eller opprettholde et vergemål.».  
 
SRFs Rundskriv om opprettelse av verge utkom 27. februar 2018. Her fremgår det at: 
«Unntaket i vergemålsloven § 20 andre ledd gjelder således kravet til uttrykkelig skriftlig 
samtykke, ikke den grunnleggende forutsetningen at vergemål uten fratakelse av rettslig 
handleevne skal være frivillig». Videre kom Justis- og beredskapsdepartementets 
lovavdeling med en uttalelse datert 21. mars 2018 hvor det fremgår at vergemål uten 
fratakelse av rettslig handleevne ikke kan opprettes dersom det strider mot personens reelle 
vilje. Denne tolkningen er også lagt til grunn i Borgarting lagmannsretts dom LB-2018-64831-
2 datert 30. oktober 2018.  
 
Det legges til at Sivilombudsmannen i brev til Justis- og beredskapsdepartementet datert 16. 
oktober 2018 ga uttrykk for at en slik regel om frivillighet etter Ombudsmannens syn innebar 
at det ble stilt et tilleggsvilkår for opprettelse av vergemål som lovens ordlyd ikke hjemlet. 
Likevel finner SRF å kunne legge til grunn at Fylkesmannen fra og med februar/mars 2018 
skulle forholde seg til den forståelse at vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne ikke 
kunne opprettes eller opprettholdes dersom personen motsatte seg vergemålet.  

                                                
12 Jf. Ot.prp nr. 110 (2008-2009) s. 178 
13 Sande m.fl. Vergemålsloven og utlendingsloven kap. 11 A med kommentarer, Gyldendal, s. 212 



Forvaltningsloven § 33 andre ledd  
 

«Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve 
eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å 
behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.» 
 
Bestemmelsen fastsetter at underinstansen skal gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til, 
og sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Underinstansen har et selvstendig 
ansvar for å opplyse saken14.  
 
Dersom vilkårene for å ta klagen til behandling ikke er oppfylt skal saken avvises. Klager skal 
imidlertid gis anledning til å rette feil i klagen15. 
 
Vergemålsloven § 64 
 
«Fylkesmannens vedtak om opprettelsen av vergemålet kan påklages til den sentrale 
vergemålsmyndigheten av den som er satt under vergemål, av dennes verge, av den som 
har begjært vergemålet, og av dem som kan begjære vergemål etter § 56 første ledd bokstav 
b.» 
 
Vergehaver har selv rett til å påklage vedtaket. Noen vil være fullt ut i stand til å klage på et 
vedtak selv, mens for andre vil dette være vanskelig. Det at en person får oppnevnt en 
verge, fratar ikke vedkommende muligheten til å få bistand og støtte fra andre til selv å 
utforme en klage hvis vedkommende er i stand til det. Oppfyller klagen de alminnelige 
forvaltningsrettslige vilkårene, skal den tas til behandling på vanlig måte16. 
 
En klage skal være undertegnet av klageren eller dennes fullmektig. Inneholder klagen feil 
eller mangler skal forvaltningsorganet sette en kort frist for rettelse eller utfylling17. 

                                                
14 Se også forvaltningsloven § 33 første ledd jf. § 17 første ledd 
15 Forvaltningsloven § 32 tredje ledd 
16 Vedtak fra Justisdepartementet av 30. oktober 2017 og Høringsnotat om endringer i vergemålsloven 
mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i 
saker om vergen mv.) 14. november 2018 
17 Forvaltningsloven § 32 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A756


Fylkesmannens saksbehandling og andre sentrale punkter i «Tolgasaken»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

23. november 2017 
Temaet frivillighet i 
vergemålssaker ble tatt 
opp av SRF på 
fagledersamlingen for 
fylkesmennene. Etter 
dette opphevet Statens 
sivilrettsforvaltning 
vedtak hvor 
vergehaverne motsatte 
seg vergemål i 
klagesaker. 

22. mars 2017 
Klage på 
vedtak om 
vergemål for 
A, B og C. 

23. mars  2018 
Lovavdelingens tolkingsuttalelse 
ble sendt embetene. Lovavdelingen 
uttaler at den under tvil har 
kommet fram til at man ikke kan 
opprette ordinært vergemål for en 
person uten samtykkekompetanse 
hvis det må legges til grunn at det 
er i strid med personens reelle 

vilje.  

1. juli 2018 
Fylkesmannen 
opphevet 
vergemålet for B. 
 

17. mars 2017 
Vedtak om vergemål 

for A, B og C. 

 

27. februar 2018 
Frivillighet som prinsipp ble 
omtalt i rundskriv om 
opprettelse av vergemål som 
ble oversendt 
fylkesmannsembetene. 

2017 2018

 

Lovforståelse: 
Hvis en person ikke forstod 
hva det innebar å samtykke 
til vergemål, kunne vergemål 
opprettes uten at personen 
samtykket - også når 
vedkommende motsatte seg 
vergemål. Personens vilje ble 
ikke tillagt avgjørende vekt.  

11. juli 2017 
FM fastholdt sitt 
vedtak om 
opprettelse av 
vergemål for A. 
Saken ble sendt 
til SRF. 

21. februar 2018 
SRF opphevet FMs 
vedtak om 
opprettelse av 
vergemål. 

1. juli 2018 
Fylkesmannen 
endret 
vergemålet for C. 
 

11. oktober 2018 
Fylkesmannen 
opphevet vergemålet 
for C. 

13. september 2017 
Fylkesmannen 
gjennomførte samtale 
med A, B og C. 
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