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DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT 


Deres ref 				Vår ref				Dato 
jsh-633.04			99/13917AAG HS		10.01.2000


BARN OG UNGES DELTAKELSE I STYRER I FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 

Vi viser ti1 Deres brev 18.05.99, oversendt fra Barne- og familiedepartementet 31.08.99, 

Det er lov om vergemål for umyndige av 22.04.27 nr. 3 som regulerer umyndiges rettshandleevne. Det følger av § 2 at umyndige ikke kan råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel, med mindre annet er særlig bestemt. Bestemmelsen regulerer kun umyndiges rådighet over egne midler, og gjelder rettshandler som binder umyndige selv. Bestemmelsen innebærer således ikke noen begrensning i umyndiges disposisjoner som ikke innebærer forpliktelser for dem selv. 

Dette innebærer at umyndige kan påta seg oppdrag som fullmektig, idet fullmektigen ikke binder seg selv, men fullmaktsgiveren. Etter departementets syn, kan de samme hensyn anføres når det gjelder umyndige styremedlemmer. Det er organisasjonen som bindes ved styrets disposisjoner, og ikke den umyndige selv. Det vises ti1 Woxholt, Foreningsretten side 261-262 som var vedlagt brevet fra Dem. 

Forutsetningen er imidlertid at den umyndige ikke pådrar seg økonomisk ansvar og gjeld, men kun binder organisasjonen. Det betyr at det vil være begrensninger ti1 å velge umyndige inn i organisasjoner som er organisert som selskap der deltakerne blir personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Det kan også være lovbundne begrensinger på hvem som kan velges inn i styrer ved forskjellige selskapsformer. I tillegg kan begrensningene fulgte av sammenslutningens vedtekter eller stiftelsens grunnlag. 

En umyndig kan ikke ved avtale påta seg generell erstatningsforpliktelse for eventuelle tap som han påfurer en fullmaktsgiver eller organisasjon. Erstatningsforpliktelse for den umyndige kan derimot påfores ved rettsbrudd etter alminnelige erstatningsrettslige regler, jf. skadeerstatningsloven § l-1 om skyldansvar for mindreårige og arbeidsgiveransvar etter § 2-1. Mindreårige over 15 år kan også bli ansvarlige etter straffelovens bestemmelser. 



Med hilsen 
Brita Mellin-Olsen 				Hanne Solheim 
underdirektør 					førstekonsulent 



