
FREMTIDSFULLMAKT 

Navnet ditt 

Undertegnede, (navnet ditt) , (personnummer), gir herved (navn på fullmektig), (personnummer på 
fullmektig), fullmakt til i fremtiden å representere meg og handle på mine vegne dersom jeg på grunn av 
sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse ikke lenger er i stand til å administrere mitt liv og ivareta 
egne verdier og interesser, som beskrevet i vergemålsloven §78.  

Dersom min fullmektig blir forhindret, eller ikke lenger er i stand til å ivareta mine interesser i henhold til 
denne fullmakten, skal ……….. (skriv inn navn og personnummer) tre inn som ny fullmektig.  

Ikrafttredelse 
Fullmakten trer i kraft når det finnes en skriftlig erklæring fra en lege som sier at jeg ikke kan ivareta egne 
interesser, som beskrevet i vergemålsloven §78. 

Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om helsetilstanden min for å dokumentere at jeg er ute 
av stand til å ivareta mine interesser.  

Fullmektigen skal informere meg når fullmakten trer i kraft. Jeg ønsker også at følgende personer skal 
informeres: (Skriv navnet på andre som skal informeres). Fullmektigen skal når jeg er skriftlig varslet be 
om statsforvalters stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 84. 

Fullmektigens oppgaver  
(Fullmektigens navn) skal ivareta disse oppgavene:  

• Ivareta mine interesser bl. a. hos det offentlige, herunder NAV, HELFO, skattemyndigheter, samt 
helsevesen, og ta nødvendige avgjørelser på mine vegne. 

• Betale mine utgifter  
• Disponere mine bankkonti (skriv inn bankens navn og kontonr. Hvis flere skriv inn alle.) 
• (Evt. Disponere innebærer å kunne gi bort penger som gaver og som forskudd på arv i henhold til 

arverettsregler.)  
• Sørge for å ivareta min eiendom (Adresse evt. Gårdsnr, bruksnr. )Eller en eventuell annen bolig hvis 

jeg har flyttet.  
• Fullmektigen gis anledning til å selge, leie ut og pantsette eiendommen. 
• Motta min NAV-pensjon (og eventuelle andre pensjoner.)  
• Motta og levere årlig skattemelding på mine vegne, samt motta skatteoppgjør. 

Arv 
Hvis jeg en gang i fremtiden får fast plass på sykehjem, skal fullmektigen fordele min formue, eiendeler 
og løsøre til mine arvinger på best mulig måte etter norske lover og regler for arv. Fullmektigen har 
anledning til å dele ut gaver og arv til seg uten at dette medfører inhabilitet, konf. vergemålsloven §86.  

Testament 
Jeg har (evt. har ikke) på nåværende tidspunkt utarbeidet testament for fordeling av arv.  



Egne penger 
Jeg vil beholde (skriv inn beløp) på egen bankkonto til utdeling av gaver (bursdager, jul, konfirmasjon, 
bryllup og andre anledninger) til (skriv navnet eller slektskap, barn, barnebarn og lignende til personer 
som skal få gaver).   

Gavenes størrelse. Så lenge min økonomi gir anledning til det, ønsker jeg å gi til følgende personer:  
Til bursdager og jul: kr (beløp) til (personer )……  
Til konfirmasjon og bryllup: kr (beløp) 

Disposisjonsfullmakt overfor bank 
For å utføre sine oppgaver, gir jeg min fullmektig rett til å disponere mine bankkontoer som oppgitt 
overfor - og mulighet til å avslutte avtaler og inngå avtaler om bruk av betalingstjenester knyttet til 
kontoene. 

Fullmektigens plikter  
Fullmektigen skal:  

•handle i samsvar med fullmakten 
•fremme fullmaktsgivers interesser og rettigheter  
•høre fullmaktsgiver, så langt det er mulig, før fullmektigen treffer beslutninger  

Fullmektigenes godtgjørelse 
Fremtidsfullmektig kan beregne seg en godtgjørelse på kr (skriv inn beløp) for sitt arbeid som utføres i 
tilknytning til fremtidsfullmakten og eventuelt arbeid i tilknytning til salg og avhending av boet.  

Sted:   Dato:  

(Person navn) 
_____________________________________________________________________________ 

Som tilkalte vitner bekrefter vi med dette at denne fremtidsfullmakten i dag, mens vi begge var til stede 
samtidig, ble undertegnet av fullmaktsgiver (skriv inn navn). Hun/han skriver under av fri vilje i tilfelle 
hun/han i fremtiden ikke er i stand til å ta vare på sine egne interesser. Vi er ikke fullmektiger etter 
fullmakten. Vi skriver under etter hennes/hans  eget ønske, mens hun/han  selv er til stede, og bekrefter at 
hun/han har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje.  

Denne signerte fullmakten er laget i 2 likelydende eksemplarer, som begge er signert.

Vitne 1:    
Født:  
Adresse:  
Relasjon:  
Signatur: 

Vitne 2:    
Født:  
Adresse:  
Relasjon:  
Signatur:


