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Vergens oppgave 
 

• Påse at daglig omsorg, skolegang og helsetilbud er forsvarlig 

og møter den mindreåriges behov.  

 

• Sørge for flyttemelding til folkeregisteret 

 

• Meld fra hvis oppdraget opphører 
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Vergerollen- kontakt med omsorgsansvarlig 
 

• Bofelleskapet bestemmer ikke hvem som skal være verge 

• Bofelleskapet utøver omsorgsansvaret 

• Jobb for godt samarbeid med bofelleskapet, det er til det 

beste for barnet 

• Bli enig om hvem som gjør hva, og hvordan du best kan 

følge opp ditt barn 

• Kontakt med skole, barnevern, utøver av helsehjelp etter 

avtale med bofelleskap 

• Besøk barnet jevnlig for sikre oppfølging, medvirkning 

og rettigheter 
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Vergens oppgave 
 

• Søke barnetrygd, utvidet barnetrygd og  bidragsforskudd 

  

• Vurdere å søke barnepensjon hvis den mindreårige har 

fått asyl 

 

• Søke ekstra ytelser dersom den mindreårige er 

funksjonshemmet eller har sykdom 

 



Vergens oppgave 
 
• Når skal jeg søke barnetrygd? 

 

• Hvor langt tilbake i tid kan man få etterbetalt barnetrygd? 
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Vergens oppgave 
 

• Opprett bankkonto og sparekonto 

 

• Når skal man opprette bankkonto? Og hvordan oppretter 

man bankkonto?  

 

• Hva hvis jeg som representant eller verge opplever 

utfordringer knyttet til å opprette bankkonto? 
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Vergens oppgave 
 

• Hva gjør man hvis personnummeret ikke opprettes i løpet 

av kort tid? 

 

• Kan jeg som verge stå erstatningsansvarlig? 

 



Vergens oppgave 
 

• Søke fornyelse av oppholdstillatelse senest en måned før 

utgangen av nåværende tillatelse 

 

• Søke permanent oppholdstillatelse 

 

• Søke pass/legitimasjon 

 

• Kan jeg nekte å skrive under søknad om pass ved fare for 

omskjæring, tvangsgifte e.l?  



VERGENS OPPGAVE 
 

• Hva gjør jeg hvis det er behov for tolk, og hvem dekker 

utgiftene? 

 

• Hva om barnet ønsker å returnere til hjemlandet? 

- IOM 

 

• Hva om barnet ønsker å besøke hjemlandet/nærområdene? 

- Hvilken oppholdstatus har barnet? 

- Er reisedokumentet begrenset?  


