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Legalfullmakt til nærstående

• Ikke nødvendig med fremtidsfullmakt 
for å gi nærstående familiemedlemmer 
adgang til å hjelpe seg med dagligdagse
og rutinemessige gjøremål for å kunne 
opprettholde grunnleggende behov. 

• Legalfullmakt etter vml § 94.



Alternativet uten en fremtidsfullmakt
• Statsforvalteren oppnevner verge
• Nærstående kan oppnevnes som verge
• Vergen står under Statsforvalterens tilsyn, og må 

utøve vergerollen innenfor det mandat man har 
fått av Statsforvalteren

• Enkelte disposisjoner krever samtykke fra 
Statsforvalteren – som salg av bolig, oppsigelse av 
leieforhold, utdeling av arveforskudd eller andre 
større gaver

• Vergen har regnskapsplikt overfor Statsforvalteren 
– må sende inn kontoutskrifter, skattemelding mm



Hva er en fremtidsfullmakt?

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

– "Rene" fremtidsfullmakter

– Vedvarende fremtidsfullmakt



Hva er fordelene?
• Du kan planlegge alderdommen din selv
• Du kan være med å bestemme/påvirke hva som 

faktisk skal skje når du ikke lenger kan ivareta 
dine interesser

• Du kan bruke en eller flere personer du stoler på 
og som du har full tillitt til

• Du kan gi dine nærmeste tilgang til dine midler 
når du ikke lenger selv har praktisk nytte av dem

• Du kan forhindre konflikt i familien rundt hva 
som skal gjøres med ulike formuesgoder



Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

• Må ha fylt 18 år
• Må ha evnen til å forstå fullmaktens 

betydning
• Legeerklæring?



Hvem kan være fullmektig?

• Må ha fylt 18 år ved fullmaktens 
ikrafttredelse

• Fullmektigen kan ikke selv være under 
vergemål

• Fullmektigen må være en fysisk person
• Flere fullmektiger i fellesskap
• «sekundærfullmektig»



Formregler – «skal»-regler
• Skriftlig
• Signeres av fullmaktsgiver
• To vitner over 18 år som fullmaktsgiveren har godtatt
• Vitnene må ha evne til å forstå hva det innebærer å være vitne
• Vitnene må være til stede sammen
• Vitnene må vite at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt
• Vitnene må være tilstede mens fullmaktsgiveren signerer eller 

vedkjenne seg sin underskrift.
• Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er 

til stede, og etter hans eller hennes ønske
• Fullmektig kan ikke være vitne, ei heller fullmektigens 

nærstående



Ordensregler - «bør»-regler

• Sted og dato for opprettelse
• Opprettet fullmakten av fri vilje
• Fullmaktsgivers evne til å forstå 

betydningen av handlingen
• Andre forhold som kan ha betydning for 

fullmaktens gyldighet
• Vitnenes fødselsdato, adresse og relasjon



Hva kan du bestemme i 
fremtidsfullmakten?

• Stor frihet – tenk nøye hva du ønsker/trenger. Bestem selv!
• Begrenset eller omfattende 
• Økonomiske interesser

– Disponere konti
– Selge eiendom (må positivt nevnes hvis skal omfattes)
– Gi arveforskudd eller gaver
– Kjøpe/selge aksjer – foreta investeringer
– Forvalte familiebedrift
– Inngi skattemelding, betale skatt/avgifter
– Lån/gjeld

• Personlige interesser – f.eks. bolig, helse, eiendeler, fritid



Hva kan du ikke bestemme i en 
fremtidsfullmakt?

• Inngå ekteskap
• Erkjenne farskap
• Stemme ved valg
• Organdonasjon
• Opprette eller tilbakekalle et testament
• Samtykke til tvang mot fullmaktsgiver 

uten særskilt hjemmel i lov



Oppbevaring 
• Det eksisterer ingen oppbevaringsløsning 

for fremtidsfullmakter slik man har for 
testamenter

• Oppbevar den i en bankboks, safe el. 
• Orienter dine nærmeste og evt fastlegen 

din om at du har en fremtidsfullmakt
• Kopi? Det er originalen som gjelder!



Ikrafttredelse
• En fremtidsfullmakt gjelder først når 

behovet oppstår – tilstand som 
beskrevet i § 78 – ute av stand til å ta 
vare på seg selv pga sinnslidelse e.l.

• Vedvarende fremtidsfullmakt – gjelder 
ved signering eller ved fastsatt dato



Stadfesting

• Statsforvalteren kan ikke forhåndsgodkjenne en 
fremtidsfullmakt

• Stadfesting: Fullmakten i original, utfylt 
søknadsskjema, legeerklæringer og varsling av 
pårørende 

• Krav om stadfesting ved overdragelse av fast 
eiendom, samt i enkelte banker 



Behov for bistand?

• Mange av skjemaene som ligger på nettet er ufullstendige

• Fullmakten gjelder kun det du har gitt fullmakt til

• Det som ikke er regulert av fullmakten vil det være 
Statsforvalteren som forvalter gjennom vergemål

• Får du bistand, så er du sikker på at fullmakten får det 
innholdet du ønsker, at den ikke misforstås, at den er 
opprettet på riktig måte slik at den er gyldig når den skal 
tre i kraft



Hvor kan du få mer informasjon:

• Statsforvalteren.no

• Kartverket.no

• Tonset.no
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