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Generelt om verger 
 

Hvem er verge? 

Hovedregelen er at verge for en mindreårig er den/de som har 

foreldreansvaret.1Det forutsettes at foreldrene er myndige. 

Så lenge foreldrene er gift har begge foreldreansvaret og er barnets verger 

sammen.2 Foreldre som bor sammen er verger sammen for felles barn.3 

Foreldre som er separert eller skilt har også foreldreansvaret sammen inntil avtale 

om noe annet foreligger hos Folkeregisteret.4 

Har foreldrene aldri vært gift eller bodd sammen er utgangspunktet at mor har 

foreldreansvaret alene.5 Også her kan foreldrene avtale noe annet, men avtalen 

må være innmeldt til Folkeregisteret for å være gyldig.6  

Også en dom om foreldreansvar blir meldt til Folkeregisteret. 

Hvordan oppnevne verge? 

Fylkesmannen oppnevner verge der ingen av foreldrene har foreldreansvaret, 

eller ingen av foreldrene er i stand til å oppfylle vergerollen. Oppnevningen kan 

begrenses i tid og/eller begrenses til å gjelde visse saker.  

Oppnevning kan skje etter begjæring fra private eller offentlige parter, som 

konfliktrådsleder, ungdomskoordinator eller andre.7 Begjæringen sendes på eget 

skjema, som finnes på fylkesmannens hjemmesider.  

Den som oppnevner verge (fylkesmannen eller domstolen) skal gi melding om det 

til Folkeregisteret.8 

Når en oppnevnt verge er inhabil skal det oppnevnes en midlertidig verge 

(setteverge).9 Vergen er inhabil når vergen selv eller noen som står vergen nær, 

                                                           
1 Se vergemålsloven § 16 
2 Se barneloven § 34 (1) 
3 Se barneloven § 35 (2) 
4 Se barneloven § 34 (2) 
5 Se barneloven § 35 (1) 
6 Se barneloven § 35 (3) 
7  Se konfliktrådsloven § 11 (2) og § 24 (5) 
8 Se vergemålsloven § 25 
9 Se vergemålsloven § 34 (3) 
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har interesser i saken som strider mot interessene til den som er under vergemål. 

Det er definert i loven hvem som er å anse som vergens nærstående.10 

Hvor finnes opplysninger om hvem som er verge? 

Folkeregisteret har opplysninger om hvem som er verge for barnet, dersom 

foreldrene ikke har foreldreansvaret sammen.11 

Når det er flere verger 
Når foreldrene har delt foreldreansvar, kan de handle i fellesskap, eller den ene 

kan opptre på vegne av begge.  

Regler om det innbyrdes forholdet mellom vergene finnes i vergemålsloven § 18. 

Bestemmelsens første ledd slår fast at vergene i utgangspunktet må handle i 

fellesskap når de handler på den mindreåriges vegne. Det vil si at vergene må 

være enige seg imellom når de skal treffe en beslutning på vegne av den 

mindreårige. En disposisjon som den ene vergen foretar på egen hånd, vil derfor 

ikke være bindende for den mindreårige, med mindre det kan legges til grunn at 

vergen opptrer med fullmakt fra den andre. Er begge vergene forsvarlig varslet 

legger man som utgangspunkt til grunn at den forelderen som opptrer på vegne 

av barnet har en slik fullmakt, med mindre noe annet er opplyst i den konkrete 

saken.12 Det er derfor ikke nødvendig at fullmakten er gitt skriftlig. Fullmakten 

bygger på konkludent atferd.  

Om verger i konfliktrådssammenheng 
 

Verge må samtykke, skal varsles, har rett til å være tilstede og må godkjenne  

Konfliktrådsbehandling krever partenes samtykke. Er parten under 18 år kreves 

også vergenes samtykke.13 Det er alderen på samtykketidspunktet som er 

avgjørende, ikke alderen på hendelsestidspunktet.14 

Vergene skal varsles og har rett til å delta i møter i konfliktrådet og 

oppfølgingsteam dersom parten er under 18 år på møtetidspunktet.15   

                                                           
10 Se vergemålsloven § 34 (2) 
11 Se barneloven § 35 
12 Se vergemålsloven § 18 siste ledd. Hva som ligger i «forsvarlig varslet» fremkommer under punktet 
«innkalling av møter sendes både til ungdommen og vergene» 
13 Se konfliktrådsloven § 11 (2) 
14 Se Holmboe, side 76 
15 Se konfliktrådsloven § 11 (1-2), § 24 (3) og (4) og § 26 (1) 
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Vergen skal også godkjenne konfliktrådsavtalen og en eventuell ungdomsplan.16 

Det gjelder et snevert unntak fra denne hovedregelen for enkelte sivile saker, se 

avsnittet «Verges rolle i sivile saker» nedenfor.  

Etter fylte 18 år er parten myndig. Parten representere seg selv fra dette 

tidspunktet. Vedkommende bestemmer dermed selv om verge skal involveres i 

saken eller straffegjennomføringen.  

 

Når kreves en midlertidig verge? 

Dersom foreldrene ikke kan eller vil ivareta barnets interesse skal det oppnevnes 

midlertidig verge.17 Begrepet «kan eller vil» er nærmere utdypet i forarbeidene til 

konfliktrådsloven. Her vises det til at vergen for eksempel kan være forhindret fra 

å delta i møte på grunn av sykdom eller lang reiseavstand, eller er uvillig fordi han 

eller hun mener barnet får greie seg selv.18 Holmboe har i boken 

«Konfliktrådsloven – kommentarutgave» lagt til grunn at man her tenker på 

situasjoner der «vergen ikke er mulig å få i tale, eller ikke engasjerer seg i 

saken».19 Departementet presiserer i forarbeidene at manglende samtykke fra 

foreldrenes side ikke kan likestilles med at vergen ikke kan eller vil ivareta barnets 

interesse.20 Det kan nettopp være uttrykk for ivaretakelse av barnet at vergen ikke 

vil gi sitt samtykke. Så fremt vergen har satt seg inn i saken og gjort seg kjent 

med konsekvensene av å ikke samtykke, skal det respekteres at vergen ikke 

samtykker.  

 

Verge ønsker å delta, men er forhindret - møtet må utsettes 

Dersom en verge ønsker å representere den mindreårige, men er forhindret fra å 

møte, må vedkommende melde fra om dette.21 Melder vergen fra om dette til 

konfliktrådet skal møtet som hovedregel utsettes og konfliktrådet må sørge for at 

det avtales ett nytt møte så snart som mulig.22 

Dersom møtet ved en feil likevel er avholdt, og det er inngått en avtale i 

konfliktrådet med godkjenning fra den fremmøtte vergen, er avtalen ikke gyldig. 

Den er dermed ikke bindende for den mindreårige før den blir godkjent også av 

den andre vergen. 

                                                           
16 Se konfliktrådsloven § 17(1) og § 25 (1) 
17 Se konfliktrådsloven § 11 (2) og vergemålsloven § 16 
18 Prop. 135 L (2010-2011) punkt 10.6.3 s. 117 
19 Se M. Holmboe, Konfliktrådsloven kommentarutgave (2016), side 76 
20 Se Prop. 57 L (2013-2014) s. 85 
21 Se lovforarbeidene, Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) avsnitt 3.5.4 
22 Se forskrift om konfliktrådsbehandling § 4 (3) 
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Uenighet mellom vergene 
Dersom begge vergene møter, men de ikke blir enige i et spørsmål av betydning 

for den mindreårige må arbeidet stilles i bero. Kommer vergene ikke til enighet er 

fylkesmannen gitt myndighet til å treffe avgjørelse.23 Hvis foreldrene er uenige for 

eksempel om samtykke til konfliktrådsbehandling eller om en ungdomsplan skal 

godkjennes, vil arbeidet med saken ikke kunne fortsette før enighet nås mellom 

vergene, eller saken er oversendt til fylkesmannen som har truffet avgjørelse. 24  

Verge møter beruset 

En verge som møter beruset behandles som ikke-fremmøtt. Konfliktrådet må 

også her vurdere behovet for å få oppnevnt midlertidig verge. Se avsnittet 

«Hvordan oppnevne verge».     

Vergenes rolle i straffesaker 
 

Vergen skal før ileggelse eller idømmelse samtykke til straffereaksjonen 

Uavhengig av hvilken type straffesak konfliktrådet får til behandling skal verge 

samtykke til straffereaksjonen dersom siktede/domfelte er under 18 år når 

konfliktrådet starter saksbehandlingen.25 Er ungdommen over 18 år representerer 

vedkommende seg selv. Verge skal i slike tilfeller derfor kun involveres om 

ungdommen samtykker til dette.  

Innkalling til møter sendes både ungdommen og vergene 

I forbindelse med en straffesak har vergene partsrettigheter sammen med den 

mindreårige siktede/domfelte.26 Vergene skal forsvarlig varsles om 

rettergangsskritt, slik at vergen har mulighet til å delta i rettsmøter o.l. for å bistå 

den mindreårige.27  

Vergene skal derfor varsles om og innkalles til møter i konfliktrådet. 

Hva som menes med begrepet «forsvarlig varsling» er utdypet i rettspraksis.28 

Varselet må være skriftlig, adressert både til den siktede og begge vergene, 

                                                           
23 Se vergemålsloven § 18 (1) 
24 Se Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) avsnitt 3.5.4 
25 Se straffeloven §§ 52 a bokstav c jf. straffeprosessloven § 83, (ungdomsstraff) 
Straffeloven trl § 34, jf. § 37 (1) bokstav i og j (betinget dom med særvilkår om mekling i konfliktrådet eller 
ungdomsoppfølging) 
Straffeprosessloven § 69 (3) jf. straffeloven § 37 (1) bokstav i og j (påtaleunnlatelse på særlige vilkår) 
Straffeprosessloven § 71 a (1-2) (overføring til mekling eller ungdomsoppfølging i konfliktrådet, ilagt av 
påtalemyndigheten) 
 
26 Se straffeprosessloven § 83 og Rt. 1977 s. 431 
27 Se vergemålsloven § 18 (5) 
28 Rt. 1977 s. 431  
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inneholde nødvendig informasjon om møtets formål, møtested og –tid, og gis i 

rimelig tid i forkant av møtet.  

Skriftlig innkalling er gitt til begge verger – bare èn møter 

Selv med skriftlig innkalling til møtet kan det være at en av vergene likevel ikke 

møter. Når begge vergene er forsvarlig varslet om møtet, kan det, såfremt ikke 

annet er opplyst, innfortolkes at den møtende vergen har fullmakt fra den ikke-

møtende. Det kan dermed legges til grunn at den møtende forelderen opptrer på 

vegne av begge.29 En avtale som er godkjent av denne vergen vil dermed være 

gyldig. Det har ingen betydning om begge foreldrene faktisk har lest innkallingen 

eller ei. 

Kopi av innkallingene journalføres i ePhorte og er dermed dokumentasjon på at 

forsvarlig varsel er sendt. 

Skriftlig innkalling er gitt til vergene – ingen møter 

Er siktede/domfelte under 18 år på møtetidspunktet skal som hovedregel vergene 

være tilstede i møtet i konfliktrådet.30  

 

Dersom ingen av vergene kan eller vil møte i saker som gjelder mekling i 

konfliktrådet skal konfliktrådet oppnevne en midlertidig verge.31 Hensikten med 

midlertidig verge er å tilrettelegge for at ungdommen har nødvendig støtte i møtet, 

og eventuelt godkjenne konfliktrådsavtalen. Som det fremgår nedenfor skal 

ungdomskoordinator dersom vergene ikke kan eller vil være tilstede i 

ungdomsstormøte «vurdere» om det skal oppnevnes en midlertidig verge.32 

Dersom det besluttes at det er behov for en midlertidig verge må konfliktrådet 

sende en begjæring om oppnevning til fylkesmannen, som oppnevner midlertidig 

verge. Se mer i avsnittet «Hvordan oppnevne verge». 

Særlig om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging 

 

Deltakelse i ungdomsstormøte 
Verge for domfelte/siktede   

Ungdomskoordinator er pålagt å sikre at relevante aktører er representert i 

ungdomsstormøtet.33 Etter lovens ordlyd skal siktede eller domfeltes verger delta i 

ungdomsstormøtet.34 I forarbeidene er det imidlertid slått fast at foreldre eller 

                                                           
29 Se vergemålsloven § 18 (5) og Prop. 135 L (2010-2011) s. 173 og Prop. 57 L (2013-2014) s. 90-91 
30 Se konfliktrådsloven § 11 (2), § 24 (3-4) og § 26 (1) 
31 Se konfliktrådsloven § 11 (2)  
32 Se konfliktrådsloven § 24 (5) 
33 Se konfliktrådsloven § 24 (1) 
34 Se konfliktrådsloven § 24 (3-4) 
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verge ikke skal pålegges å møte i ungdomsstormøtet.35 Enkelte ganger kan 

tilknytningen mellom foreldre og barn være svak eller forholdet dem imellom kan 

være dårlig. En kan også ha en situasjon hvor foreldrene ikke ønsker å delta i 

ungdomsstormøtet av private grunner. Det er da ikke noe i veien for at foreldrene 

samtykker til reaksjonen, men ikke deltar i ungdomsstormøtet og den videre 

oppfølging.36 

Dersom ungdommens foreldre eller omsorgspersoner ikke kan eller vil være 

tilstede i ungdomsstormøtet skal ungdomskoordinator vurdere om midlertidig 

verge skal oppnevnes.37 I «vurdere» ligger det at ungdomskoordinatoren kan 

komme til at det ikke er nødvendig å oppnevne midlertidig verge. Oppnevnes ikke 

en slik verge er det den egentlige vergen som skal godkjenne ungdomsplanen.  

Så lenge verge er tilstede i ungdomsstormøtet, er det ikke grunnlag for å 

oppnevne midlertidig verge – når vergen er i stand til å delta (ikke beruset).38 Hva 

som ligger i begrepet «kan eller vil» er nærmere omtalt over i avsnittet «Når 

kreves en midlertidig verge?». 

Om oppnevning av verger, se avsnittet «Hvordan oppnevne verge» ovenfor. 

Verge for fornærmet 

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan ilegges eller idømmes uten at det 

foreligger samtykke fra fornærmede eller dennes verge.39 Den fornærmede og 

dens eventuelle verger har likevel rett til å være til stede i ungdomsstormøtet. Alle 

fornærmede og deres verger skal derfor gis et tilbud om et gjenopprettende møte 

i løpet av straffegjennomføringen.40  

Godkjenne ungdomsplanen  

Vergene til siktede eller domfelte skal godkjenne ungdomsplanen.41 Vergene har 

dermed adgang til å påvirke innholdet i planen til det beste for ungdommen. Blir 

ikke vergene enige om de vil godkjenne planen, må saken som ytterste 

konsekvens bringes inn for Fylkesmannen.42 Se punktet «uenighet mellom 

vergene». 

                                                           
35 Prop. 135 L (2010-2011) punkt 10.6.3 s. 117 og Prop. 57 L (2013-2014) punkt 10.6.1.3 s. 64-65 
36 Prop. 135 L (2010-2011) punkt 10.6.3 s. 117 og Prop. 57 L (2013-2014) punkt 10.6.1.3 s. 64-65 
37 Se konfliktrådsloven § 24 (5) 
38 Se Holmboe, side 127 
39 Se konfliktrådsloven § 11 (4) 
40 Se konfliktrådsloven § 24 (3-4) 
41 Se konfliktrådsloven § 25 (1) 
42 Se vergemålsloven § 18 (1) 
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Deltaker i oppfølgingsteamet 

Siktede/domfeltes verge skal etter lovens ordlyd delta i oppfølgingsteamet.43 

Departementet uttaler i forarbeidene at det ikke er noe i veien for at foreldre 

samtykker til straffereaksjonen, men likevel ikke deltar selv i 

straffegjennomføringen. Hvis det oppnevnes midlertidig verge i 

ungdomsstormøtet vil denne også kunne delta i oppfølgingsteamet som verge.44  

Ønsker vergene overhodet ikke å delta i straffegjennomføringen må det 

oppnevnes en midlertidig verge, som deltar i ungdommens oppfølgingsteam.45 Du 

kan lese mer i avsnittet «Hvordan oppnevne verge». 

Dersom vergene deltar i oppfølgingsteamet og de begge er forsvarlig varslet skal 

man, med mindre noe annet er opplyst, legge til grunn at møtende verge har 

fullmakt fra den ikke møtende vergen. Dersom begge er forsvarlig varslet og kun 

en møter, kan møtet gjennomføres. Dette forutsetter imidlertid at den andre 

vergen ikke innen rimelig tid før møtet har gitt beskjed om at vedkommende 

ønsker å delta, men er forhindret fra å delta på den aktuelle datoen. Dersom 

vedkommende har gitt beskjed innen rimelig tid skal møtet utsettes og 

omberammes så snart som mulig.46 

Samtykke til innskjerping av vilkår ved brudd 

Ved brudd skal ungdomskoordinator dersom det er nødvendig for å motvirke nye 

brudd innskjerpe vilkårene for straffegjennomføringen. En slik innskjerping av 

vilkår krever samtykke fra vergene dersom siktede eller domfelte er under 18 år 

når dette er aktuelt.47  

Delta i bruddsamtale 

Bruddsamtalen kan være bestemmende for den videre straffegjennomføringen. 

Vergene skal derfor innkalles til bruddsamtalen dersom siktede/domfelte er under 

18 år på tidspunktet når denne skal avholdes. Vergens oppgave vil være å tale 

ungdommen sak, og å få informasjon om hva som må til for at 

straffegjennomføringen ikke skal ende med brudd. Vergen må for å kunne bidra 

konstruktivt i den videre straffegjennomføringen få kjennskap til problemet. I 

mange tilfeller vil vergen kunne bidra med å motivere ungdommen til å fullføre 

straffegjennomføringen. 

Dersom verge ikke kan eller vil møte i bruddsamtalen sammen med ungdommen, 

må ungdomskoordinatoren vurdere om dette tilsier at vergen dermed ikke kan 

                                                           
43 Se konfliktrådsloven § 26 (1) 
44 Se Prop. 57 L (2013 -2014) side 91, merknad til § 24 (5) 
45 Se Prop. 57 L (2013 – 2014) punkt 10.4.3. s. 60 
46 Se forskrift til konfliktrådsloven § 4 (3) 
47 Se konfliktrådsloven § 31 (2) og § 33 (2) 
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eller vil ivareta ungdommens interesse i saken. Da skal midlertidig verge 

begjæres oppnevnt.48 

Dersom begge er forsvarlig varslet og ikke annet er opplyst, kan møtet 

gjennomføres selv om kun den vergen møter. Dersom den andre vergen er 

forhindret fra å delta og gir beskjed om dette, skal møtet utsettes og 

omberammes så snart som mulig.49 

Vergenes rolle i sivile saker  
Vergene skal gi samtykke til at en sak kan behandles i konfliktrådet.50 Vergene 

skal varsles og har rett til å være til stede i møtet sammen med den mindreårige.  

Dette gjelder både for verger til mindreårig påklaget og fornærmet part.51  

En snever unntakshjemmel gir konfliktrådet hjemmel til å unnlate å innhente 

samtykke fra vergene og å varsle dem om møtet i konfliktrådet. Forutsetningen er 

at «den mindreårige kan inngå avtale på egenhånd». Det gjelder arbeidsavtaler 

for part som er fylt 15 år, samt avtaler om økonomisk oppgjør som ikke går ut 

over det den mindreårige selv har tjent og rår over.52 Videre er det et krav om at 

konfliktrådslederen eller mekleren «finner det ubetenkelig».53 Dersom 

konfliktrådslederen beslutter at det kan mekles i saken, men mekleren opplever 

det betenkelig å mekle videre, kan mekleren stanse saken. Konfliktrådslederen 

har etter lovens ordlyd siste ordet, og kan derfor i et slikt tilfelle fordele saken til 

en annen mekler dersom leder og mekler ikke kommer til enighet om det er 

betenkelig å behandle saken.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Se konfliktrådsloven § 11(2) 
49 Se forskrift til konfliktrådsloven § 4 (3) 
50 Se konfliktrådsloven § 11 (2) 
51 Se konfliktrådsloven § 11 (2) 
52 Se vergemålsloven § 10 (1) og §12 (1) 
53 Se konfliktrådsloven § 11 (3) 
54 Se M. Holmboe, Konfliktrådsloven kommentarutgave (2016), side 77 
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Vedlegg 1 - Rettskilder – utdrag 

Konfliktrådsloven  
§ 11. Samtykke 

Konfliktrådsbehandling krever partenes samtykke med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av 

loven her.1 Samtykket skal være reelt og informert. Partene skal i hovedsak være enige om 

saksforholdet som konflikten gjelder. I en sak med flere fornærmede eller skadelidte må samtlige 

samtykke til konfliktrådsbehandling. 

Dersom en part er under 18 år, må også partens verger2 samtykke i at en sak blir behandlet av 

konfliktrådet. Vergene skal varsles om konfliktrådsmøtet og har rett til å være til stede i møtet. 

Dersom vergen ikke kan eller vil ivareta partens interesse i saken, skal midlertidig verge oppnevnes 

etter vergemålslovens regler.3 

I sivile saker kan samtykke og varsel etter annet ledd unnlates i den grad den mindreårige kan inngå 

avtale på egenhånd,4 og konfliktrådslederen eller mekleren finner det ubetenkelig. 

Ved gjennomføring av ungdomsstraff5 og ungdomsoppfølging6 etter kapittel IV kreves bare samtykke 

fra domfelte eller siktede og domfeltes eller siktedes verger. 

 1 Jf. § 25 (1). - Jf. 2005 § 52 a, c. 

 2 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16. 

 3 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 annet punktum. 

4 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 10 og § 12. 

 5 Jf. strl. 2005 § 52 b. 

 6 Jf. strpl. § 69 og § 71 a. 

   

§ 17. Avtalen 

I saker oversendt fra påtalemyndigheten,1 skal en eventuell avtale settes opp skriftlig og undertegnes 

av partene. I sivile saker gjelder tilsvarende dersom partene er enige om det. Er en part umyndig, må 

avtalen også godkjennes av vergene. I sivile saker kan godkjennelse fra vergene unnlates hvis den 

mindreårige har rett til å inngå avtale på egenhånd,2 og mekleren finner det ubetenkelig. 

Mekleren avgjør om avtalen partene kommer fram til kan godkjennes. I straffesaker skal 

godkjennelsen skje skriftlig. I saker med flere meklere3 må alle meklerne være enige dersom avtalen 

skal anses godkjent. I sivile saker skal partene gjøres oppmerksom på at meklers godkjennelse ikke 

har selvstendig rettslig virkning. 

Mekleren skal ikke godkjenne en avtale som i urimelig grad favoriserer en part, eller som er uheldig 

av andre tungtveiende grunner.4 

En avtale som forutsetter en ytelse til den skadelidte, skal fastsette omfanget av ytelsen og 

forfallstid. Det skal også fastsettes om avtalen representerer det endelige oppgjøret mellom partene. 

En avtale i konfliktrådet avskjærer verken fornærmedes rett til å søke om erstatning etter 

voldsoffererstatningsloven5 eller statens rett til å søke regress fra skadevolderen.6 

 1 Jf. strpl. § 69 og § 71 a. 

 2 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 10 og § 12. 

 3 Jf. § 14. 



  Versjon 1.0 29.06.2017 

12 
 

 4 Jf. § 8 (2). 

 5 Lov 20 apr 2001 nr. 13. 

 6 Jf. lov 20 apr 2001 nr. 13 § 15. 

  

§ 24. Ungdomsstormøte1 

Konfliktrådet starter forberedelsene til et ungdomsstormøte2 straks saken er overført fra domstolen 

etter straffeloven3 §§ 52 a til 52 c eller § 37 første ledd bokstav j, eller fra påtalemyndigheten etter 

straffeprosessloven4 § 71 a annet ledd eller § 69 tredje ledd, jf. straffeloven § 37 første ledd bokstav 

j. 

Ungdomsstormøtet ledes av en ungdomskoordinator5 som skal sikre at relevante aktører6 er 

representert. Dette kan være representanter fra kriminalomsorgen,7 skole,8 barnevernstjeneste,9 

helse- og omsorgstjenesten eller andre med tilknytning til domfelte, siktede, fornærmede eller til 

saken.10 

Ved gjennomføring av ungdomsstraff skal domfelte, domfeltes verger,11 samt representanter fra 

kriminalomsorgen og politiet12 være til stede i ungdomsstormøtet.13 Fornærmede og fornærmedes 

verger har rett til å være til stede. Det samme gjelder forsvarer og bistandsadvokat som er oppnevnt 

etter straffeprosessloven4 § 100 annet ledd og § 107 a første ledd bokstav d. 

Ved gjennomføring av ungdomsoppfølging skal domfelte eller siktede og dennes verger være til 

stede i ungdomsstormøtet. Fornærmede og fornærmedes verger har rett til å være til stede. 

Representanter fra politiet skal delta dersom konfliktrådet finner det hensiktsmessig. 

Dersom domfeltes eller siktedes verger ikke kan eller vil være til stede, skal ungdomskoordinatoren 

vurdere om midlertidig verge skal oppnevnes etter vergemålslovens14 regler. 

Ungdomsstormøtet kan deles opp i flere møter dersom dette er hensiktsmessig. 

 0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

 1 Se § 27. - Jf. § 35. 

 2 Jf. strpl. § 161 a. 

 3 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

 4 Lov 22 mai 1981 nr. 25. 

 5 Jf. § 3. 

 6 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 4. 

 7 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21. 

 8 Jf. lov 17 juli 1998 nr. 61. 

 9 Jf. lov 17 juli 1992 nr. 100. 

 10 Se § 9 (2). 

 11 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 og § 18. 

 12 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53. 

 13 Jf. § 26 (2). 

 14 Lov 26 mars 2010 nr. 9, se dens § 27. 
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§ 25. Ungdomsplan1 

Ungdomsstormøtet skal utforme en ungdomsplan.2 Planen skal godkjennes av 

ungdomskoordinatoren,3 domfelte eller siktede4 og domfeltes eller siktedes verger. Planen kan blant 

annet gå ut på at domfelte eller siktede skal5 

a) yte ikke-økonomisk kompensasjon6 til den som er påført en skade, et tap eller en annen 

krenkelse7 

 b) delta i kriminalitetsforebyggende programmer eller andre tilsvarende tiltak 

 c) utføre samfunnsnyttige oppgaver8 

 d) overholde bestemmelser om oppholdssted, arbeid eller opplæring9 

 e) møte for politiet10 eller kriminalomsorgen 

 f) avstå fra å bruke alkohol og andre berusende eller bedøvende midler og avgi nødvendige 

rusprøver etter helsepersonelloven11 § 12 tredje ledd12 

 g) overholde bestemmelser om innetid 

 h) unngå kontakt med bestemte personer13 

 Ved ungdomsstraff kan planen også gå ut på at domfelte skal oppholde seg i institusjon eller 

gjennomgå annen behandling.14 

Ungdomskoordinatoren har ansvaret for at ungdomsplanen gjennomføres. 

I saker der det er idømt ungdomsstraff etter straffeloven15  §§ 52 a til 52 c eller ungdomsoppfølging 

som vilkår for betinget dom etter straffeloven  § 37 første ledd bokstav j, sendes saken tilbake til 

domstolen dersom det ikke oppnås enighet om en ungdomsplan. Domstolen avgjør om hele eller 

deler av den betingede fengselsstraffen skal fullbyrdes.16 

I saker hvor ungdomsoppfølging er satt som vilkår for påtaleunnlatelse i medhold av 

straffeprosessloven17 § 69 tredje ledd, jf. straffeloven15  § 37 første ledd bokstav j, eller hvor saken er 

overført etter straffeprosessloven § 71 a annet ledd, sendes saken tilbake til påtalemyndigheten 

dersom det ikke oppnås enighet om en ungdomsplan. Påtalemyndigheten avgjør om strafforfølging 

skal åpnes på nytt. 

 0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

 1 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 54. 

 2 Jf. § 27. 

 3 Jf. § 3. 

 4 Jf. § 11 (1). 

 5 Jf. § 31 (2). Jf. § 33. 

 6 Jf. strpl. § 69 (3), § 71 a (4). 

 7 Jf. § 1 (1). 

 8 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 53 (1), a. 

 9 Sml. strl. 2005 § 50, a. 

 10 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53. 

 11 Lov 2 juli 1999 nr. 64. 

 12 Se § 29. - Sml. § 28. 

 13 Sml. strl. 2005  50, b. 
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 14 Sml. lov 17 juli 1992 nr. 100 § 4-24. 

 15 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

 16 Jf. strl. 2005 § 39 og § 52 c (1), a. 

 17 Lov 22 mai 1981 nr. 25. 

  

§ 26. Oppfølgingsteam 

Oppfølgingsteamet har ansvaret for å gjennomføre tiltakene fastsatt i ungdomsplanen.1 

Oppfølgingsteamet ledes av ungdomskoordinatoren2 og består ellers av domfelte eller siktede, 

domfeltes eller siktedes verger3 og andre som har oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av 

ungdomsplanen. Ungdomskoordinatoren kan også anmode andre med tilknytning til domfelte, 

siktede eller saken om å delta. 

Ved ungdomsstraff er representanter fra kriminalomsorgen4 og politiet5 obligatoriske deltakere i 

oppfølgingsteamet.6 

 1 Jf. § 25. 

 2 Jf. § 3. 

 3 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 og § 18. 

 4 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21. 

 5 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53. 

 6 Jf. § 24 (3). 

 

 

§ 31.Brudd under gjennomføring av ungdomsstraffen1 

Hvis den domfelte forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i eller i medhold av § 25 første 

og annet ledd, § 27 eller § 28 første ledd, kan ungdomskoordinatoren2 pålegge domfelte å møte til 

samtale for å motvirke nye brudd. Under samtalen skal den domfelte gjøres kjent med følgene av 

gjentatte brudd.3 

Hvis det fremstår som nødvendig for å motvirke nye brudd, skal ungdomskoordinatoren, etter 

samtykke fra de obligatoriske deltagerne i ungdomsstormøtet og oppfølgingsteamet, fastsette vilkår4 

om at den domfelte skal 

a) overholde bestemmelser om oppholdssted, 

b) unnlate å ha kontakt med bestemte personer, 

c) unnlate å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, eller 

d) møte for politiet5 eller kriminalomsorgen.6 

Hvis domfelte etter at ungdomskoordinatoren har holdt samtale som nevnt i første ledd eller fastsatt 

vilkår etter annet ledd, på nytt bryter kravene eller vilkår fastsatt etter annet ledd bokstav a til d, kan 

ungdomskoordinatoren, etter samtykke fra politiet og kriminalomsorgen, innkalle til et nytt 

ungdomsstormøte, eller overføre saken til kriminalomsorgens regionale nivå med innstilling om at 

saken bringes inn for retten med begjæring om at den betingede fengselsstraffen7 skal fullbyrdes 

helt eller delvis i medhold av straffeloven8 § 52 c. Når ungdomskoordinatoren har overført saken til 

kriminalomsorgens regionale nivå med innstilling om å bringe saken inn for retten, avbrytes 

gjennomføringen av straffen fra det tidspunktet begjæringen er oversendt retten. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A725
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A727
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A752c
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Hvis den domfelte unnlater å møte til bruddsamtale etter første ledd, kan ungdomskoordinatoren 

beslutte å avbryte gjennomføringen av straffen.9 Det samme gjelder der domfelte, etter at 

bruddsamtalen er gjennomført, på nytt bryter kravene. 

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

1 Jf. § 35. - Sml. § 33 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58. 

2 Jf. § 3. 

3 Jf. § 33. 

4 Jf. § 25 (1). 

5 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53. 

6 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21. 

7 Jf. strl. 2005 § 52 b (1), b. 

8 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

9 Jf. § 34 (2). 

 

§ 33. Brudd under gjennomføring av ungdomsoppfølging1 

Hvis den siktede eller domfelte forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i eller i medhold av 

§ 25 første ledd, § 27 eller § 28 første ledd, kan ungdomskoordinatoren pålegge den siktede eller 

domfelte å møte til samtale for å motvirke nye brudd. Under samtalen skal den siktede eller 

domfelte gjøres kjent med følgene av gjentatte brudd. 

Hvis det fremstår som nødvendig for å motvirke nye brudd, skal ungdomskoordinatoren, etter 

samtykke fra siktede eller domfelte og dennes verger, fastsette vilkår om at den domfelte skal 

a) overholde bestemmelser om oppholdssted 

 b) unnlate å ha kontakt med bestemte personer 

 c) unnlate å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, eller 

 d) møte for politiet2 eller kriminalomsorgen3 

 Hvis siktede eller domfelte, etter at ungdomskoordinatoren har holdt samtale som nevnt i første 

ledd eller fastsatt vilkår etter annet ledd, på nytt bryter kravene eller vilkår fastsatt etter annet ledd 

bokstav a til d, kan ungdomskoordinatoren innkalle til et nytt ungdomsstormøte.4 

Ungdomskoordinatoren kan i stedet overføre saken til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten 

vurderer om strafforfølgingen skal gjenopptas eller om saken skal bringes inn for retten for 

fastsettelse av nye vilkår eller fullbyrding av straffen, jf. straffeloven5  § 39. Gjennomføringen av 

reaksjonen avbrytes fra det tidspunktet påtalemyndigheten beslutter at strafforfølgningen 

gjenopptas eller fra det tidspunktet begjæringen er oversendt retten.6 

Hvis den siktede eller domfelte unnlater å møte til bruddsamtale etter første ledd, kan 

ungdomskoordinatoren beslutte å avbryte gjennomføringen av reaksjonen. Det samme gjelder der 

siktede eller domfelte, etter at bruddsamtalen er gjennomført, på nytt bryter kravene. 

 0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

  

https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2015-06-19-65
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A735
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A733
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2001-05-18-21/%C2%A758
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A733
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A725
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2001-05-18-21
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A752b
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A734
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1 Jf. § 35. - Sml. § 31 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58. 

 2 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53. 

 3 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21. 

 4 Jf. § 24. 

 5 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

 6 Sml. § 31 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58 (4). 

  

Forskrift om konfliktrådsbehandling  
§ 4.Forberedelse til konfliktrådsbehandling 

I saker som bringes inn av påtalemyndigheten eller av en offentlig etat, skal samtykke normalt 

foreligge før saken sendes til konfliktrådet. Konfliktrådslederen eller en mekler kan bistå med å 

innhente partenes og vergens samtykke. 

Ansvarlig mekler skal så snart som mulig ta kontakt med partene og eventuelt verge for å avtale 

møtetidspunkt og om nødvendig innhente samtykke, jf. konfliktrådsloven § 11. Partene skal 

orienteres om hva konfliktrådsbehandlingen innebærer. 

Er en verge som er varslet og som ønsker å være til stede forhindret fra å møte, skal meklingsmøtet 

normalt utsettes, og det skal gjøres avtale om nytt tidspunkt så snart som mulig. 

 

Vergemålsloven 
§ 8.Mindreårige 

Personer som ikke har fylt 18 år, er mindreårige. 

              

§ 9.Den mindreåriges rettslige handleevne 

En mindreårig1 kan ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med 
mindre noe annet er særlig bestemt 

§ 10.Den mindreåriges adgang til å inngå arbeidsavtaler 

En mindreårig1 som har fylt 15 år, kan selv inngå arbeidsavtale. En mindreårig som er 

under 15 år, kan inngå arbeidsavtale med vergens2 samtykke. En mindreårig kan uansett 

alder selv si opp en arbeidsavtale. 

Vergen kan ikke inngå arbeidsavtale på den mindreåriges vegne. Dersom hensynet til 

den mindreårige krever det, kan vergen med rimelig varsel heve arbeidsavtalen for den 

mindreårige. 

§ 12.Rådighet over midler den mindreårige har tjent eller fått til egen rådighet 

En mindreårig1 råder selv over midler som han eller hun har tjent ved eget arbeid eller 

virksomhet etter fylte 15 år, eller som vergen2 eller andre har latt den mindreårige få til 

egen rådighet, samt normal avkastning av slike midler. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-49/%C2%A711
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Rådigheten gir ikke den mindreårige adgang til å foreta disposisjoner som etter kapittel 6 

krever samtykke fra fylkesmannen. 

Dersom hensynet til den mindreårige krever det, kan vergen frata den mindreårige 

rådigheten over midler som nevnt i første ledd. Er den mindreårige fylt 15 år, kreves det 

samtykke fra fylkesmannen for å frata den mindreårige rådigheten. 

§ 16.Hvem som er verge for den mindreårige 

Verge for en mindreårig1 er den som har foreldreansvar for den mindreårige etter reglene 
i barneloven,2 og som er myndig. Er den mindreårige uten fungerende verge, skal 
fylkesmannen oppnevne ny eller midlertidig verge. 

1 Se § 8. 

2 Lov 8 apr 1981 nr. 7. 

              

§ 17.Vergens oppgaver. Plikten til å høre den mindreårige mv. 

Med mindre noe annet er bestemt, handler vergen1 på den mindreåriges2 vegne i 
økonomiske forhold og hvor det ellers følger av annen lovgivning. 

Har ingen foreldreansvar3 for den mindreårige, treffer vergen de avgjørelser som 
tilkommer den som har foreldreansvaret, jf. barneloven3 § 30. Det samme gjelder når den 
som har foreldreansvaret, ikke kan ivareta den mindreåriges interesser. 

En oppnevnt verge skal så vidt mulig rådføre seg med den eller de som har 
foreldreansvaret, før det treffes avgjørelser av betydning. 

Er den mindreårige over 12 år, skal vergen høre hva den mindreårige mener før det 
treffes avgjørelser.4 Om den mindreåriges medbestemmelsesrett i personlige forhold 
gjelder reglene i barneloven5 § 31. 

En mindreårig som er uenig i vergens avgjørelse, kan bringe spørsmålet inn for 
fylkesmannen. 

1 Se § 16. 

2 Se § 8. 

3 Jf. lov 8 apr 1981 nr. 7 kap. 5. 

4 Jf. Grl. § 104 (1) og BK art. 12. 

5 Lov 8 apr 1981 nr. 7. 

            

§ 18.Forholdet mellom vergene 

Når ikke annet er særskilt bestemt, skal den mindreåriges1 verger2 handle i fellesskap. 
Blir vergene ikke enige i et spørsmål av betydning for den mindreårige, treffer 
fylkesmannen avgjørelsen. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A78
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/%C2%A731
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A78
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7/kap5
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A7104
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/bkn/a12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-04-08-7
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En verge kan gi den andre vergen fullmakt til å opptre alene som verge. Fullmakten kan 
være generell eller gjelde bestemte spørsmål. 

Hvis en av vergene ikke kan ivareta den mindreåriges interesser for en viss tid eller i 
visse saker, kan fylkesmannen bestemme at den andre vergen skal ha oppgaven som 
verge alene. 

Hvis den mindreårige ikke bor sammen med begge vergene, kan fylkesmannen 
bestemme at den ene av vergene alene skal disponere over bankkonto som tilhører den 
mindreårige. Fylkesmannen skal gi finansinstitusjonen melding om vedtaket. 

Hvis bare den ene vergen møter når begge vergene er forsvarlig varslet om 
rettergangsskritt, anses den møtende vergen for å ha fullmakt fra den andre vergen til å 
opptre som verge alene, med mindre noe annet blir opplyst. Det samme gjelder hvis 
vergen på vegne av den mindreårige undertegner et dokument til vedkommende 
myndighet. 

1 Se § 8. 

2 
Se § 16. 
 

§ 25.Oppnevning av verge 

Når det er truffet vedtak om vergemål, oppnevnes vergen av den fylkesmannen som har 
myndighet etter § 55. Når retten treffer vedtak om fratakelse av den rettslige 
handleevnen, kan retten oppnevne vergen hvis det ikke allerede er oppnevnt verge. 

Det skal fastsettes et mandat for vergen som angir rammene for vergeoppdraget, jf. § 21 
tredje ledd. 

Den som oppnevner vergen, skal gi Folkeregisteret1 og Løsøreregisteret2 melding om 
hvem som er oppnevnt som verge. 

 

§ 34.1 Vergens habilitet 

En verge er inhabil til å handle for den som er under vergemål,2 når vergen eller noen 
som står vergen nær, har en interesse i saken som strider mot interessene til den som er 
under vergemål. Følgende personer skal alltid anses å stå vergen nær: 

a) vergens ektefelle3 eller samboer,4 

b) vergens slektninger i rett oppstigende og rett nedstigende linje og søsken, 

c) 
slektninger i rett oppstigende og rett nedstigende linje og søsken til en person som 
nevnt i bokstav a, 

d) ektefelle til eller samboer med noen som er nevnt i bokstav b, 

e) person som vergen representerer. 

Er vergen inhabil, skal det oppnevnes en midlertidig verge (setteverge) etter § 27. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A78
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A755
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A721
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2010-03-26-9/%C2%A727
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En far eller mor kan som verge for eget barn ivareta barnets interesser overfor andre av 
sine barn og overfor andre som nevnt i første ledd. 

1 Sml. dl. kap. 6 og fvl. kap. II. 

2 Se § 2 (1). 

3 Jf. el. 

4 Se § 2 (4). 

 

Barnelova 
 

§ 34.Foreldreansvaret når foreldra er eller har vore gifte 

Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn. 

Foreldre som separerer eller skil seg, kan avtale at dei skal ha foreldreansvaret saman 
eller at ein av dei skal ha det aleine. Inntil avtale eller avgjerd1 om foreldreansvaret ligg 
føre, har dei ansvaret saman. 

  

1 Sjå kap. 7. 

                  

§ 35.Foreldreansvaret når foreldra ikkje er gifte. 

Når foreldra ikkje er gifte eller bur saman, jf. § 39, har mora foreldreansvaret åleine. 

Foreldre som bur saman1 har foreldreansvaret saman for sams barn. 

Foreldra som ikkje er gifte eller har foreldreansvaret saman etter andre ledd, kan likevel 
etter avtale gje melding til folkeregistermyndigheita2 om at dei skal ha foreldreansvaret 
saman eller at faren skal ha foreldreansvaret åleine. 

Har ugifte foreldre foreldreansvaret saman, men barnet bur fast berre saman med den 
eine, gjeld reglane i § 37. 

  

1 Sjå § 39. 

2 Jf. lov 16 jan 1970 nr. 1. 
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Straffeloven 

§ 34.Fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) 

I dom på fengselsstraff kan retten bestemme at fullbyrdingen helt eller delvis utsettes i en 

prøvetid. Utsettes fullbyrdingen av deler av straffen (dels betinget, dels ubetinget 

fengsel), kan den ubetingede delen ikke settes lavere enn 14 dager.1 

Prøvetiden skal i alminnelighet være 2 år. Når vilkårene for straffskjerpelse ved 

gjentakelse er oppfylt,2 og i andre særlige tilfeller, kan det settes en lengre prøvetid, men 

ikke over 5 år. Prøvetiden regnes fra den dagen endelig dom3 er avsagt.4 

Fullbyrdingsutsettelse gis på det grunnvilkår at den domfelte ikke begår en ny straffbar 

handling i prøvetiden. I tillegg kan retten fastsette særvilkår etter §§ 35 til 37. Den siktede 

skal så vidt mulig få uttale seg om særvilkår før de fastsettes.5 

1 Sml. strl. 1902 § 52. Jf. §§ 32(1) b, 54 og 83 (3). Jf. strpl. § 69 (3) og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 43. 

2 Jf. § 79, b. 

3 Jf. strpl. § 50. 

4 Sml. strl. 1902 § 53 nr. 1 (2). Jf. § 60. 

5 Sml. strl. 1902 § 53 nr. 1 (1). 

 

§ 37.1 Andre særvilkår 

Som særvilkår for fullbyrdingsutsettelse kan retten pålegge den domfelte å 

a) overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring, 

b) unngå kontakt med bestemte personer, 

c) 
tåle innskrenkninger i rådigheten over inntekt og formue og oppfylle økonomiske forpliktelser, 

som å betale pliktige underholdsbidrag,2 

d) 
avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler og avgi nødvendige 

rusprøver, 

e) 
gjennomgå behandling for å motvirke misbruk av alkohol eller andre berusende eller bedøvende 

midler, om nødvendig i institusjon, 

f) 

gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. § 38, eller program mot ruspåvirket 

kjøring for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven3 § 31, jf. § 22 første ledd, og 

som har problem med alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, forutsatt at 

domfelte har samtykket til å gjennomføre programmene, 

g) gjennomgå psykiatrisk behandling, om nødvendig i institusjon, 

h) ta opphold i hjem eller institusjon for inntil 1 år, 

i) 

møte til mekling i konfliktrådet4 og oppfylle eventuelle avtaler som inngås i meklingsmøte,5 eller 

gjennomføre oppfølging i konfliktråd med varighet på inntil ett år, forutsatt at saken egner seg for 

slik behandling og at det foreligger samtykke både fra fornærmede, domfelte og deres eventuelle 

verger, 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A735
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A769
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2001-05-18-21/%C2%A743
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A779
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A750
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A760
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A738
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A731
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
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j) 

gjennomføre ungdomsoppfølging i konfliktrådet med varighet på inntil ett år, forutsatt at 

domfelte var mellom 15 og 18 år på handlingstidspunktet, at saken egner seg for slik behandling 

og at det foreligger samtykke fra domfelte og domfeltes eventuelle verger, eller 

k) oppfylle andre særvilkår som retten finner hensiktsmessig. 

Straffeprosessloven § 461 gjelder tilsvarende for særvilkårene nevnt i bokstav f. 

Når en domfelt som var under 18 år på handlingstidspunktet, skal avgi rusprøve etter 

bokstav d, gjelder helsepersonelloven § 12 tredje ledd. 

0 

Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 74, 24 juni 2011 nr. 34, 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 

13 juni 2014 nr. 721), 20 juni 2014 nr. 49 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 795), 19 juni 

2015 nr. 65. 

1 Jf. strl. 1902 § 53 nr. 3. Jf. § 60. Sml. §§ 45 og 50, strpl. § 69, lov 18 mai 2001 nr. 21 § 43. 

2 Se lov 29 apr 2005 nr. 20 § 33. 

3 Lov 18 juni 1965 nr. 4. 

4 Jf. lov 20 juni 2014 nr. 49 og strpl. § 67 (4). 

5 Jf. lov 20 juni 2014 nr. 49 § 17. 

 

§ 52 a.Vilkår for å idømme ungdomsstraff 

Ungdomsstraff med ungdomsstormøte1 og ungdomsplan2 etter konfliktrådsloven3 kapittel 

IV kan idømmes i stedet for fengselsstraff når 

a) lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet,4 

b) lovbryteren har begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet, 

c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge,5 og 

d) hensynet til straffens formål ikke med tyngde taler mot en reaksjon i frihet.6 

 

 

Straffeprosessloven 

§ 69.1 Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten når helt særlige grunner 

tilsier det, unnlate2 å påtale handlingen. 

Påtaleunnlatelse kan gis på vilkår av at siktede i prøvetiden ikke gjør seg skyldig i noen 

ny straffbar handling. Prøvetiden er to år fra den dag det blir besluttet å unnlate påtale, 

men ikke lenger enn foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak for handlingen.3 

For siktede som var under 18 år på handlingstidspunktet, kan prøvetiden settes til 6, 12, 

18 eller 24 måneder. 

Påtaleunnlatelse kan også gis på vilkår som nevnt i straffeloven4 §§ 35, 36 og 37 

bokstavene a til j. Gir siktedes forhold grunn til det, kan påtalemyndigheten i prøvetiden 

oppheve eller endre fastsatte vilkår og sette nye vilkår.5 Den siktede skal så vidt mulig få 

uttale seg om vilkårene før de fastsettes. 

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 11 juni 1999 nr. 39 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 

663), 21 mars 2003 nr. 18 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 21 mars 2003 nr. 358), 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 20 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7461
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-07-02-64/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2009-06-19-74
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2011-06-24-34
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2012-01-20-6
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/forskrift/2014-06-13-721
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/forskrift/2014-06-13-721
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2014-06-20-49
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/forskrift/2014-06-20-795
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2015-06-19-65
https://lovdata.no/pro/#reference/LTI/lov/2015-06-19-65
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https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A750
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A769
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2001-05-18-21/%C2%A743
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-04-29-20/%C2%A733
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1965-06-18-4
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jan 2012 iflg. res. 20 jan 2012 nr. 41), 20 juni 2014 nr. 49 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 

795), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 

1 Jf. påt.instr. kap. 18. 

2 Se §§ 64 (2) og 75 (2). 

3 Se strl. 2005 § 86. 

4 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

5 Jf. § 74 (3). 

 

§ 71 a.1 Når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten beslutte at saken skal 

overføres til megling i konfliktrådet2 eller til oppfølging i konfliktrådet3 med varighet på 

inntil ett år. Overføring forutsetter at saken egner seg for slik behandling,4 og at det 

foreligger samtykke fra både fornærmede5 og siktede og deres eventuelle verger. 

For siktede som var mellom 15 og 18 år på handlingstidspunktet, kan 

påtalemyndigheten, når straffeskyld anses bevist, beslutte at saken skal overføres til 

ungdomsoppfølging i konfliktrådet6 med varighet på inntil ett år. Overføring forutsetter at 

saken egner seg for slik behandling, og at det foreligger samtykke fra siktede og dennes 

eventuelle verger. 

Det kan settes som vilkår for overføring til oppfølging i konfliktrådet etter første ledd og 

ungdomsoppfølging i konfliktrådet etter annet ledd at siktede ikke begår nye straffbare 

handlinger under oppfølgingen. 

Overføring til ungdomsoppfølging etter annet ledd kan gjøres betinget av at siktede yter 

slik erstatning og oppreisning som den fornærmede eller andre skadelidte har rett til og 

gjør krav på, og som påtalemyndigheten mener den siktede har evne til å betale.7 

0 
Tilføyd ved lov 15 mars 1991 nr. 5, endret ved lov 20 juni 2014 nr. 49 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 

juni 2014 nr. 795). 

1 Sml. § 69 (3), jf. strl. 2005 § 37 (1), i og j. 

2 Se lov 20 juni 2014 nr. 49. 

3 Jf. lov 20 juni 2014 nr. 49 § 36. 

4 Jf. § 67 (4), påt.instr. § 18 A-1. 

5 Jf. § 3. 

 

§ 83.1 Er siktede under 18 år, har også hans verge partsrettigheter. Dersom vergen ikke 

kan eller vil vareta siktedes tarv i saken, skal fylkesmannen oppnevne en midlertidig 

verge2 som har partsrettigheter i stedet for den opprinnelige vergen. 
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Utdrag for lovforarbeider til vergemålsloven § 18, Ot.pr.nr. 110 (2008-2009) 

Merknad til § 18 (Sfks uthevinger) 

LOV-2010-03-26-9-§18 

Bestemmelsen gjelder forholdet mellom vergene når det er to verger, og deres 

kompetanse til å opptre utad. Bestemmelsen er delvis omtalt i punkt 3.5. 

Første ledd første punktum angir hovedregelen om at vergene handler i fellesskap, og 

svarer til utvalgets forslag § 2-5 første punktum. En verge kan dermed i utgangspunktet 

ikke alene forplikte den mindreårige. Det samme prinsippet kommer delvis til uttrykk i 

vergemålsloven § 3 tredje ledd. 

Annet punktum svarer til utvalgets forslag § 2-5 første ledd annet punktum og 

vergemålsloven § 3 tredje ledd. Fylkesmannen skal treffe avgjørelsen dersom den 

mindreåriges verger ikke blir enige seg imellom. Når fylkesmannen skal treffe 

avgjørelsen, må fylkesmannen ikke gå utenfor det som hver av vergene har ønsket å 

beslutte. Fylkesmannen vil heller ikke kunne ta standpunkt til spørsmål utenfor 

vergemålsloven, for eksempel spørsmål som hører inn under foreldreansvaret i 

barneloven. 

Annet ledd svarer til utvalgets forslag § 2-5 annet ledd og vergemålsloven § 4 første 

ledd. Den ene vergen kan gi den andre vergen fullmakt til å opptre alene ved utøvelsen 

av vergeoppdraget. Ofte vil fullmakten være underforstått og bygge på konkludent 

atferd. Fullmakten kan være generell eller gjelde bestemte spørsmål. 

Tredje ledd åpner for at den ene vergen kan utøve vergemålet alene hvis den andre 

vergen ikke er i stand til å oppfylle sin vergerolle. Dette må i så fall besluttes av 

fylkesmannen. Bestemmelsen svarer til utvalgets § 2-5 femte ledd. Departementet 

foreslår en noe annen ordlyd, men tar sikte på samme forhold som etter utvalgets 

forslag, herunder at den ene vergen er forsvunnet. 

Fjerde ledd svarer til utvalgets § 2-5 fjerde ledd. Bestemmelsen er nærmere behandlet i 

punkt 3.5. Beslutter fylkesmannen at bare én av vergene skal disponere en konto 

tilhørende den mindreårige, skal fylkesmannen gi institusjonen, jf. finansavtaleloven § 1, 

melding om sin beslutning. 

Femte ledd svarer til utvalgets forslag § 2-6 annet ledd og viderefører i stor grad 

vergemålsloven § 4 annet ledd. Når bestemmelsen angir at begge verger skal være 

forsvarlig varslet om rettergangsskritt, innebærer det at det ikke er avgjørende om varslet 

rent faktisk har kommet begge vergene til kunnskap. 
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Samme kilde, sitat fra avsnitt 3.5.4: 

Departementet går videre inn for å videreføre gjeldende rett etter vergemålsloven § 4 

første ledd, slik at den ene vergen kan gi den andre fullmakt til å opptre som verge alene, 

jf. § 18 annet ledd. Fullmakten kan være generell eller gjelde bestemte spørsmål. Det vil 

ikke være nødvendig at fullmakten er skriftlig. Fullmakten vil ofte bygge på 

konkludent atferd. Ønsker en verge å frata den andre vergen fullmakten, må han 

eller hun på hensiktsmessig måte frata den andre vergen legitimasjonen, for 

eksempel ved å melde fra til en tredjeperson. 


