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REPRESENTANTER OG VERGER 

• Asylsøkere: Fylkesmannen skal oppnevne 
«representant» etter utlendingsloven. Får melding 
fra mottak/omsorgssenter. 

 
• Ved bosetting; Fylkesmannen skal oppnevne 

verge etter vergemålsloven.  Kan være samme 
person som var representant. Får melding fra 
kommunen. 

 
 



  

Representantens oppgaver 
Utlendingsloven § 98 d.  

Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og 
ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen 
lovgivning. 

 
I asylsaken skal representanten blant annet 
 
a) være til stede ved de samtaler myndighetene har med den mindreårige,  

 
b) bistå den mindreårige ved undersøkelser om identitet, alder mv.,  

 
c) bistå den mindreårige i forbindelse med oppsporing av foreldre eller 
andre omsorgspersoner, og  

 
d) ha kontakt med den mindreåriges advokat og holde seg underrettet om 
fremdriften i saken.  

 



  

§ 98 d. Representantens oppgaver forts. 

Representanten skal påse at den mindreåriges omsorgsbehov blir ivaretatt 
på en tilfredsstillende måte, men representanten har ikke ansvar for den 
mindreåriges forsørgelse og daglige omsorg. 

 
Representanten skal ved utførelsen av sitt oppdrag ta tilbørlig hensyn til 
den mindreåriges nasjonale, språklige, religiøse og kulturelle bakgrunn, 
herunder sikre forsvarlig kommunikasjon med den mindreårige. Kongen 
kan i forskrift gi nærmere regler om dekning av utgifter til tolk. 

 



  

Vergens mandat 

Formulering i mandat fra Fylkesmannen: 
• Vergens oppdrag går ut på å ivareta xxxx sine 

personlige og økonomiske forhold, og vergen har 
fullmakt til å representere xxxxx i disse forhold så 
lenge han er mindreårig og befinner seg i Norge 
uten foresatte, jf. vergemålsloven § 17.  

• Vergen treffer alle avgjørelser som tilhører 
foreldreansvaret, jf. vergemålsloven § 17 annet 
ledd.  

 



  

GENERELT 

• Generelt kan man si at vergens oppgave er å sikre 
rettsikkerheten til den mindreårige. 
 

• Det er viktig å være oppmerksom på at vergens 
oppgaver alltid vil være begrenset av den 
mindreåriges egen selvbestemmelsesrett og 
medbestemmelsesrett.  

 
• Vergens ansvar omfatter ikke omsorgs-, 

oppdragelses- og forsørgelsesplikten 
 
 



  

EN BALANSEGANG 

• Være en «vaktbikkje», men ikke en 
«gneldrebikkje» 
 

• Være engasjert, men ikke en politisk aktivist (i 
denne rollen) 
 

• Bry seg, men ikke den som gir daglig omsorg 
 

• Samarbeide med mottak/kommune, men ikke en 
samarbeidspartner 



  

GENERELT OM VERGER OG 
REPRESENTANTER 

 
• Søker Fylkesmannen om å bli godkjent 
• Fylkesmannen ansvar for opplæring, råd og tilsyn, 

men kan ikke instruere vergene 
• Bestemmer selv hvor mange oppdrag man vil ha 

og hvilke 
• Må være egnet som verge til den aktuelle personen 
• Politiattest  
 

 
 
 
 



  

TROMS 

• Ca 35 representanter/ verger for enslige 
mindreårige  

• Har vært en utfordring å få en god fordeling; nye 
mottak/omsorgssenter kommer og går på kort 
varsel 

• Samarbeid mellom vergene/ representantene 
• Kurs/samlinger i regi av Fylkesmannen 
• Fylkesmannen deltatt på møter med mottak/ 

kommune 
 

 
 

 
 
 
 



  

FYLKESMANNEN PÅ NETT 
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