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Kontaktinformasjon

Dersom dette er noe for deg kontakt oss på 
telefon: 755 31 500, eller 
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

Postadressen er: 
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 Bodø

Søknadsskjema for å bli verge og mer 
informasjon finner du på www.vergemal.no

Vergemål er en frivillig ordning for personer som 
på grunn av sykdom eller annen svekkelse trenger 
hjelp til å få ivaretatt sine personlige- og/eller  
økonomiske interesser.

Fylkesmannen kan oppnevne deg som verge for 
barn og voksne som har behov for midlertidig eller 
mer varig vergemål.

Godtgjøring

Verger har krav på godtgjøring og utgiftsdekning  
ut fra faste årlige satser eller timesatser. 

Godtgjøringen varierer ut fra type verge og hvilke 
oppgaver du utfører.



• Nærstående verge for noen i familien din.
• Alminnelig verge hvis du er nabo, venn eller 

bare har et ønske om å bidra ved å stille opp 
frivillig.

• Faste verger har sagt seg villig til å inneha 
flere vergemål samtidig. Disse vergene får  
tettere oppfølging fra Fylkesmannen og høyere  
godtgjøring.

Når Fylkesmannen oppnevner verge får vergen en 
fullmakt som beskriver hva vergemålet omfatter.  
Vergens oppgaver handler ofte om å gi nødvendig  
hjelp til å ivareta økonomiske og personlige  
interesser. 

Eksempler på dette kan være:

Økonomiske forhold
• hjelpe til med den daglige økonomien
• ordne med betalingsavtaler ved inkasso ol.
• forvalte verdier og eiendom
• levere vergeregnskap hvert år innen 30. april

Personlige forhold
• håndtere post og andre dokumenter dersom 

vergehaver ønsker det
• hjelpe til med å søke om ytelser og tjenester fra 

det offentlige, eventuelt klage på vedtak
• bistå vergehaver med å bytte fastlege

Ulike typer verger

Dine oppgaver som verge

Ansvar knyttet til helsehjelp og praktiske gjøremål 
i hverdagen er som regel ikke innenfor vergens 
mandat. 

Du som verge skal så langt det er mulig rådføre 
deg med vergehaver. Du må utføre oppdraget på 
en slik måte at selvbestemmelsen til vergehaver 
blir ivaretatt.

Hva kreves av deg for at du 
kan bli oppnevnt som verge?

• Du må være egnet for det aktuelle oppdraget.  
Dette betyr at du liker å hjelpe andre, har 
grunnleggende kjennskap til regler og  
offentlige instanser, og har orden i egen 
økonomi.

• Du må ha god vandel – verger må fremlegge 
politiattest. Dette gjelder ikke nærstående.

• Du kan ikke selv være under vergemål.

Mulighet til å bli løst fra vervet
• Dersom du ikke lenger ønsker å fortsette 

som verge må du sende fylkesmannen varsel 
om dette. Fylkesmannen vil da innen rimelig 
tid frita deg for vervet.

Opplæring og veiledning 
• Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opp-

læring og gi bistand slik at du utfører vervet 
på en forsvarlig måte. Dette skjer blant annet  
gjennom e-læringskurs (www.vergemal.no),  
informasjon og veiledning. Våre dyktige  
saksbehandlere vil gi deg råd og veiledning 
på telefon, e-post eller ved direkte kontakt. 


