Kunde
KUNDEVEILEDER – UTFYLLING AV FREMTIDSFULLMAKT
Hva er en fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt oppretter du hvis du ønsker å bestemme hvem som skal ivareta
dine personlige og økonomiske interesser hvis du en dag ikke lenger er i stand til det
selv. Hvis du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt, vil du i den situasjonen få
oppnevnt en offentlig verge for deg. Fremtidsfullmakten er derfor et privat alternativ
til å få oppnevnt en offentlig verge.
Fremtidsfullmakten trer først i kraft når det foreligger en legeerklæring på at du er
varig ute av stand til selv å ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakten kan ikke
brukes av din fullmektig før en legeerklæring har slått fast at du ikke lenger er i stand
til å ivareta dine interesser.
Utfylling av fremtidsfullmakten
Du kan fylle den ut på datamaskin eller du kan skrive den ut og fylle den ut for hånd.
Hvis du ønsker å fylle den ut på datamaskin må du lagre den først. Det kan være at
du må aktivisere muligheten for fylle ut fremtidsfullmakten i Adobe Acrobat når du
åpner den der. Vanligvis vil det dukke opp en melding som spør deg om dette.
Du må ta stilling til og fylle ut disse punktene i fremtidsfullmakten:
1. Fyll ut ditt navn og fødselsnummer. Du er «fullmaktsgiver».
2. Hvem skal være din(e) fullmektig(er)?
Fyll ut navn og fødselsnummer eller fødselsdato på din(e) fullmektig(er).
Her setter du inn den eller de du først og fremst ønsker at skal ivareta dine
interesser. Du står fritt til å velge hvem som skal være din(e) fullmektig(er), og du
kan oppnevne en person eller flere personer i fellesskap.
Du bør oppnevne noen som du har full tillit til at vil ivareta deg og dine interesser
på best mulig måte. Mange oppnevner ektefelle/samboer eller barn. Hvis du
ønsker at din ektefelle/samboer skal ivareta deg så lenge han/hun lever, må du
sette inn ektefellen/samboer som din fullmektig. Du kan også oppnevne annen
familie eller venner eller bekjente.
3. Vil du ha en varafullmektig?
Hvis du oppnevner én fullmektig, anbefaler vi at du også vurderer å oppnevne en
eller flere varafullmektiger. Her kan du også velge mellom en eller flere personer.
Mange setter inn ektefelle/samboer som hovedfullmektig (iht punkt 2) og ett eller
flere barn som varafullmektiger.
4. Skal det utdeles forskudd på arv?
I fullmakten må du ta stilling til om din(e) fullmektig(er) skal kunne overføre
forskudd på arv etter at fremtidsfullmakten er trådt i kraft, eller om utdeling av arv
etter deg skal vente til etter at du har falt fra. Dette kan for eksempel være aktuelt
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hvis du har fått fast sykehjemsplass og boligen din selges. Spørsmålet er om du
tenker at salgssummen, og dine øvrige verdier, kan fordeles til dine arvinger som
forskudd på arv, eller om midlene kun skal forvaltes på dine vegne frem til du
faller fra?
Her må du krysse av i en av boksene.
5. Skal fullmektigen føre regnskap?
Hvis du ønsker at andre, for eksempel dine arvinger, skal kunne se hvordan
din(e) fullmektige(r) har forvaltet dine midler og hvilke disposisjoner
fullmektigen(e) har foretatt, krysser du av for at det skal føres et enkelt regnskap.
Mange tenker det ikke er nødvendig at det skal føres regnskap hvis det for
eksempel er ektefelle/samboer eller alle barna i fellesskap som er fullmektig(er).
Her må du krysse av i en av boksene.
6. Skal fullmektigen motta godtgjørelse?
Hvis du ønsker at fullmektigen(e) skal motta godtgjørelse, kan du enten selv
bestemme en årlig sum eller velge at godtgjørelse skal følge de offentlige
satsene for faste verger, som i dag er kr 10 000 i året. Mange synes ikke det er
nødvendig med godtgjørelse hvis det er nær familie som er fullmektig(er).
Her må du krysse av i en av boksene.
Signering av fremtidsfullmakten
Når du har fylt ut fremtidsfullmakten, må den undertegnes av deg med to vitner til
stede samtidig for å være gyldig opprettet. Fremtidsfullmakten er ikke gyldig før den
er underskrevet av både deg og to vitner.
Vitnene må være myndige, vite at det er en fremtidsfullmakt, og forstå betydningen
av vitneunderskriften. Vitnene må ikke ha en egeninteresse i at det opprettes en
fremtidsfullmakt. Fullmektigene kan ikke undertegne som vitne. Det samme gjelder
fullmektigenes ektefelle/samboer, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje
(foreldre/barn/barnebarn osv) og søsken eller noen av disses ektefelle eller
samboer.
Vitnenes fulle navn, adresse, fødselsdato og stilling fylles inn i feltet under hvert
enkelt vitnes underskrift.
Ikrafttredelse av fremtidsfullmakten
En gyldig fremtidsfullmakt trer ikke i kraft før en lege bekrefter at det er nødvendig at
noen overtar ansvaret for dine interesser. Dette kan sammenliknes med et gyldig
testament som først trer i kraft når du dør, fremtidfsullmakten trer først i kraft når en
lege har skrevet en nødvendig erklæring, og Fylkesmannen har stadfestet at
vilkårene er til stede.
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Oppbevaring
Du må selv oppbevare fremtidsfullmakten. Det er det originale dokumentet med
fysiske underskrifter du må ta vare på. Det er dette originale dokumentet
Fylkesmannen krever for å stadfeste når fremtidsfullmakten trer i kraft.
Vi anbefaler at du selv oppbevarer originalen, og at fullmektigen(e) mottar en kopi og
informasjon om hvor originalen oppbevares.
Tilbakekallelse av fremtidsfullmakt:
Så lenge du fremdeles er samtykkekompetent, dvs. i stand til å ivareta dine egne
interesser, har du anledning til å tilbakekalle og endre fullmakten.
Når det foreligger en legeerklæring på at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine
interesser, kan fremtidsfullmakten ikke lenger endres eller tilbakekalles. Unntak er
dersom fullmakten blir iverksatt på grunn av en midlertidig hendelse (f.eks. ulykke)
og senere blir satt ut av kraft som en følge av at fullmaktsgiver har fått tilbake evnen
til å ivareta egne interesser.
SJEKKLISTE FOR UTFYLLING OG SIGNERING AV FREMTIDSFULLMAKT
For å forsikre deg om at du har fylt ut fremtidsfullmakten riktig og at den er gyldig
opprettet, ber vi deg gjennomgå sjekklisten nedenfor:
□ Ditt navn og fødselsnummer
□ Navn og fødselsdato på din(e) fullmektig(er)
□ Navn og fødselsdato på varafullmektig(er)
□ Har du krysset av for ett alternativ om forskudd på arv?
□ Har du krysset av for ett alternativ om regnskap?
□ Har du krysset av for ett alternativ om godtgjørelse?
□ Har du skrevet sted og dato?
□ Har du undertegnet fullmakten?
□ Har vitnene påført sted og dato?
□ Har vitnene undertegnet?
□ Har vitnene skrevet navn med blokkbokstaver?
□ Har vitnene skrevet fødselsdato og adresse?
□ Husk at du må oppbevare den originale fremtidsfullmakten på et trygt og sikkert
sted.
□ Har fullmektigene fått kopi av fullmakten og informasjonom hvor originalen er
oppbevart?
Du finner utfyllende informasjon om fremtidsfullmakter på Fylkesmannens nettsider.
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