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Svar på henvendelser fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende BankID mv 

til fosterbarn   

 

Vi viser til henvendelsen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 26. november 2021, 

videresendt hit 10. desember 2021, og ny henvendelse hit 28. januar 2022. Vi beklager 

at det har tatt tid å få svar etter den første henvendelsen.  

 

Vi er oppmerksomme på at det er og har vært utfordringer med å få opprettet 

bankkonto mv. til barn under barnevernets omsorg. Som vist til i henvendelsen fra 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det i den nye finansavtaleloven § 4-52 fjerde 

ledd vedtatt en hjemmel for å gi forskriftsregler om kompetanse for barnevernet til å 

opprette konto for mindreårige det er vedtatt hjelpetiltak for etter barnevernloven, og til 

å kunne gi den mindreårige disposisjonsrett over slik konto uten vergens samtykke. En 

forskrift med hjemmel i § 4-52 vil forhåpentligvis løse problemene knyttet til å få 

opprettet konto for barn under barnevernets omsorg.  

 

I den første henvendelsen reises det spørsmål om det kan opprettes vergemål for 

begrensede formål i en periode, for å få opprettet kontoer og sikre tilgang til 

elektroniske tjenester for fosterbarn. Dette spørsmålet kan ikke besvares generelt. 

Dersom de biologiske foreldrene har foreldreansvaret for barnet, er utgangspunktet 

etter vergemålsloven at de som verger, eventuelt den ene av dem, må medvirke til 

denne typen disposisjoner, jf. vergemålsloven §§ 16 til 18. Fra hovedregelen om 

vergesamtykke gjelder blant annet det unntaket at en mindreårig over 15 år selv kan 
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opprette og disponere en konto med midler han eller hun har rett til å rå over etter 

vergemålsloven § 12, jf. finansavtaleloven § 25 første ledd.   

 

Der en mindreårig er «uten fungerende verge», skal statsforvalteren oppnevne en ny 

eller midlertidig verge, jf. vergemålsloven § 16 annet punktum. Av spesialmerknaden til 

bestemmelsen i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) fremgår følgende om når barnet må anses å 

være uten «fungerende» verge:  

 

«Dette kan være tilfellet for eksempel fordi begge foreldrene er døde, forsvunnet eller er 

mindreårige. Se også § 19 om fratakelse av eller fritak fra vergeoppgaven. Bestemmelsen 

omfatter også tilfeller der barnet er uten verge fordi enevergen eller begge vergene 

midlertidig er ute av stand til å fungere som verger, for eksempel på grunn av sykdom. I 

så fall skal det oppnevnes en midlertidig verge.» 

 

Vi antar at de faktiske forholdene i de tilfeller der det er utfordrende å få bistand fra 

foreldrevergene til å opprette konto og sikre tilgang til elektroniske tjenester mv., kan 

variere. Hvorvidt vergens manglende medvirkning skyldes slike forhold at det må 

vurderes at barnet står uten «fungerende» verge slik at det er hjemmel for å oppnevne 

en midlertidig verge, må vurderes konkret. Myndigheten til slik eventuell oppnevning 

ligger til statsforvalterne.  

 

Hva gjelder utstedelse av elektronisk ID som BankID, er dette regulert av andre 

regelsett enn finansavtaleloven, som vilkårene for BankID fastsatt av Finans Norge og 

Bits AS. Av offentligrettslig regulering viser vi til at lov 15. juni 2018 nr. 44 om 

elektroniske tillitstjenester gjennomfører EUs forordning om elektronisk identifikasjon 

og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked. Loven ligger under 

Kommunal- og distriktsdepartementets ansvarsområde.  

 

I henvendelsen vises det også til at manglende tilgang til elektroniske tjenester 

medfører problemer med å søke på videregående skoler. Vi antar dette er en 

problemstilling som eventuelt bør tas opp med Utdanningsdirektoratet eller 

Kunnskapsdepartementet, da det ligger utenfor Justis- og beredskapsdepartementets 

ansvarsområde.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Ofstad 

avdelingsdirektør 

 

Ingrid Hvidsten 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur  
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Kopi: Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
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