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Fremtidsfullmakter

Lørenskog Husflidslag – Lørenskog, 07.02.2023 
Foredragsholder: advokat Dennis Sander



1. Innledning

1. Hvorfor skal du opprette en fremtidsfullmakt? 
• fordeler og ulemper

2. Fremtidsfullmakt: En skriftlig fullmakt fra fullmaktsgiver 
til en annen/andre (fullmektig(er))

3. Innebærer: Fullmektigen skal ivareta interessene til 
fullmaktsgiver hvis og når fullmaktsgiver blir dement 
eller på annen måte er ute av stand til å ivareta sine egne 
interesser

4. Hvor finnes bestemmelsene? Vergemålsloven som trådte 
i kraft 01.07.2013 – altså hatt disse reglene i snart 10 år



1. Innledning (forts.)

5. Formålet: 
• Avlaste Vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren
• Styrke valgfriheten til den enkelte
• Fullmaktsgiver skal bli ivaretatt av noen som kjenner 

vedkommende godt
• Et privatrettslig alternativ til det offentlige vergemålet (gjennom 

Statsforvalteren)

6. Avgrensning mot legalfullmakt og vedvarende fullmakt 



2. Hvem kan opprette en
fremtidsfullmakt?

1. Fullmaktsgiver må være over 18 år
2. Må «ha evnen til å forstå fullmaktens betydning»

• Kan f.eks. ikke opprettes av en som allerede er dement

3. Felles fremtidsfullmakt? 
• Ja, to ektefeller kan opprette fullmakt i samme dokument 
• Men ofte enklere og mer oversiktlig at ektefellene har hver sin 

fremtidsfullmakt. Sjeldent at begge ektefellene blir inkompetente 
samtidig.



3. Hvem kan være fullmektig?

1. Må være over 18 år «når 
fullmakten trer i kraft»

2. «Må ikke selv være satt under 
vergemål»

3. Hva må det informeres om?
• Fullmektigens fulle navn
• Fullmektigens personnummer
• Fullmektigens bostedsadresse



4. Hvem bør man velge som fullmektig?

1. Ektefelle: Mange ønsker det (og det er vanlig)
• Fordel: Kjenner ektefelle veldig godt, og er ofte vedkommendes nærstående 

ifølge helselovgivningen
• Ulempe: Ofte jevne i alder. Ektefelle kan selv bli dement (ganske snart)

2. Barn: Ja, gitt at barnet er egnet og ønsker. Ikke velg barn fordi 
man føler seg forpliktet

3. Utenfor familien: Kan være en løsning, men forutsatt at 
vedkommende vil. Da ikke urimelig med et årlig vederlag

4. Kombinasjoner: Ektefelle, men barn dersom ektefellen selv 
skulle bli dement eller dør. Dette anbefales i de fleste tilfellene 
– men alle fullmektigene må spørres. Etter prioritet!

5. Flere fullmektiger: F.eks. flere barn sammen. Bør unngås, men 
uansett begrenses til to fullmektiger. Må da stå uttrykkelig om 
hvilke saker det trengs enighet mellom fullmektigene, bl.a. 
eiendomssalg og andre større transaksjoner



5. Hvilke lidelser omfattes (etter 
ikrafttredelsen)?

Vergemålsloven § 78:
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å 
representere fullmaktsgiver etter at fullmaktsgiveren på grunn av 
sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lengre 
er i stand til å ivareta sine egne interesser innen de områdene som 
omfattes av fullmakten.

1. Omfattende lidelser: Alle typer alvorlig helsesvikt
• Av de 563 stadfestede fremtidsfullmaktene i 2018 var ca. 70 % pga. demens

2. Andre lidelser enn demens: Koma etter alvorlig ulykke, 
alvorlige fysiske tilstander (f.eks. slag), vesentlig 
alderdomssvekkelse, alvorlig kreftsykdom mv.

3. Lidelser som ikke omfattes: Rus (i seg selv) og psykisk 
utviklingshemming (i seg selv)

4. Årsakssammenheng: Må være helsesvikten som er årsaken til 
at man ikke lengre kan ivareta sine interesser



6. Opprettelsen av en fremtidsfullmakt

1. Skriftlig: Altså formaliseres i et 
fysisk dokument

2. Vitner: Kreves to vitner over 18 
år
• Fullmektigen kan ikke være vitne
• Verken fullmektigens eller 

fullmaktsgivers ektefelle, samboer, 
foreldre, barn og barnebarn kan 
heller ikke være vitne

3. Samtidighet: Fullmaktsgiver og 
vitner må være til stede 
sammen 
• Strengere enn for testamenter

4. Signatur: Først skriver 
fullmaktsgiver under, og 
deretter vitnene



6. Opprettelsen av en fremtidsfullmakt 
(forts.)

• Alle tre må være til stede mens alle skriver 
under

• Hvis feil her? Fullmakten er ugyldig!!
5. Datering: Fullmakten «bør» dateres, 

betyr «skal» dateres
6. Vitnenes fulle navn, fødselsdato og 

adresse: Viktig for senere 
identifikasjon



7. Oppbevaring av fremtidsfullmakten

1. Den/de originale versjonen(e): Gis til fullmektigen(e)
• Oppbevares på et trygt sted

2. Kopi av fremtidsfullmakten: Beholdes av fullmaktsgiver, 
og evt. vedkommende som har bistått med utarbeidelse 
og signering av fremtidsfullmakten

3. Statsforvalterens rolle:
• Ingen offentlig oppbevarings- og registreringsordning (som for 

testamenter og ektepakter)
• Registreringen av fremtidsfullmakten skjer først når fullmakten 

stadfestes av Statsforvalteren (kommer tilbake til dette)



8. Hva bør fremtidsfullmakten inneholde?

1. Fremtidsfullmakten bør være 
så komplett at det ikke blir 
nødvendig med vergemål i 
tillegg til fullmakten

2. Bør regulere både økonomiske 
og personlige forhold, og ellers 
dekke de øvrige aktuelle 
interesseområdene for den 
enkelte fullmaktsgiveren



8. Fremtidsfullmaktens innhold (forts.)

3. Eksempler på økonomiske forhold:
• Betale løpende utgifter
• Gi leilighetsgaver til ektefelle, barn og barnebarn
• Betale gjeld
• Ivareta forsikringsforhold
• Håndtere bankkonti – egen kodebrikke
• Innlevere skattemeldinger
• Søke stønader fra NAV og andre offentlige støtteordninger
• Klage på vedtak fra NAV mv.
• Utpeke hvem som skal følge opp næringsvirksomheten
• Salg og fordeling av eiendeler – bolig og andre eiendeler (må 

spesifiseres)



8. Fremtidsfullmaktens innhold (forts.)

4. Eksempler på personlige forhold:
• Beslutte bosted
• Beslutte fritidsaktiviteter
• Oppgi hvem som er fullmaktsgivers nærmeste pårørende ifølge 

helselovgivningen
• Sørge for bestilling av time til lege og tannlege, og sørge for slik 

nødvendig behandling  
• Sørge for annen nødvendig behandling; f.eks. fysioterapi, frisør, 

hudpleie, neglebehandling mv. 
• Klage på vedtak 
• Begjære skifte av uskifteboet dersom fullmaktsgiver sitter i uskiftet 

bo



9. Hva kan fullmektigen ikke gis rett til?

1. Stemme for fullmaktsgiver ved ordinære valg
2. Inngå ekteskap på vegne av fullmaktsgiver
3. Erkjenne farskap på vegne av fullmaktsgiver
4. Samtykke til organdonasjon
5. Opprette og/eller tilbakekalle et testament



10. Fullmektigens oppgaver

1. Skal fremme fullmaktsgivers interesser og rettigheter (ikke 
egne interesser)

2. Fullmektigen skal høre hva fullmaktsgiver mener, men ikke 
dersom fullmaktsgiver «ikke kan forstå sakens betydning»

3. Kontroll: Fullmektig skal holde fullmaktsgivers midler adskilt 
fra egne midler

4. Oppbevaring av dokumentasjon om de avgjørelser som tas på 
fullmaktsgivers vegne
• Omfanget av oppbevarings- og regnskapsplikten kan fremgå av 

fremtidsfullmakten
• Sanksjon fra Statsforvalteren – regnskapsplikt og vergemål

5. Habilitet: Fullmektig skal ikke representere fullmaktsgiver «i 
saker der han eller hun ville vært inhabil som verge»



11. Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

1. Når? Når fullmaktsgiver er i en 
tilstand som ifølge 
vergemålsloven § 78. Altså 
dement mv., og ikke kan ivareta 
sine egne interesser

2. Hvem avgjør dette? Det er 
fullmektigen som avgjør det, 
men etter konsultasjon med 
fullmaktsgivers fastlege, 
sykehjemslege e.l.
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11. Når trer fremtidsfullmakten i kraft? 
(forts.)

3. Stadfesting av fremtidsfullmakten: Fullmektigen må be 
Statsforvalteren om å stadfeste at fullmakten har trådt i 
kraft
• Statsforvalteren vil kreve at det fremlegges en legeerklæring på 

fullmaktsgivers fysiske og/eller psykiske tilstand
• Legeerklæringen kan ikke være for gammel
• Stadfestingen har imidlertid ikke noe betydning for 

fremtidsfullmaktens gyldighet. Men i praksis er det lite 
fullmektigen får gjort uten en stadfesting



12. Oppsummering

1. Fremtidsfullmakten må opprettes før man blir 
dement mv – ved tvil få en oppdatert legeattest

2. Velg fullmektigene med omhu – etter prioritet –
bør være minst to og helst tre

3. Vær nøye med hva fullmakten skal regulere. Tenk 
på dine behov, og ikke bare legg en «standard»-
fullmakt funnet på nettet til grunn

4. Hvilke økonomiske og personlige forhold skal 
fullmektigen ivareta for deg? 



13. Avslutning

• Har du spørsmål om 
fremtidsfullmakt?

• Ønsker du juridisk bistand ved 
utarbeidelse og signering av en 
fremtidsfullmakt?

Ta kontakt med Advokatfirmaet 
Sander!

Takk for meg!



«Rett er vilje til rettferdighet»!
Gustav Radbruch

Advokat Dennis Sander
Tlf.nr.: 942 18 620

post@sanderlaw.no
www.sanderlaw.no
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