
 

 

Confidential 

Legalfullmakt er en lovfestet rett til å representere et familiemedlem som 

mangler evnen til å ivareta sine anliggender. Det behøver altså ikke å foreligge 

noen fullmakt fra familiemedlemmet det disponeres på vegne av eller en 

vergeoppnevnelse. Loven gir en nærmere angitt krets av personer - nærstående - 

rett til å representere en person ved legalfullmakt.  

Med nærstående menes: 

• Ektefelle eller samboer (Med samboer menes to personer som bor sammen i 

et ekteskapslignende forhold og er bosatt i samme husstand.) 

• Barn 

• Barnebarn 

• Foreldre 

 

Loven angir en prioritert rekkefølge over hvem som kan representere en person. 

Høyest prioritet har ektefelle eller samboer, deretter kommer barn, så barnebarn 

og til sist foreldre. En nærstående med lavere prioritet vil bare ha myndighet 

hvis et familiemedlem med høyere/samme prioritet har avgitt skriftlig erklæring 

hvor han eller hun frasier seg representasjonsretten. 

 

Handlinger som kan gjøres innenfor ordningen er særlig betaling av regninger, 

kjøpe erstatning for eiendeler som blir ødelagt eller utbrukt, betaling av 

skatter, å gi vanlige gaver av mindre størrelse ved bursdager, jul og liknende og 

dekning av vanlig forbruk. Hvis det skal gjøres større disposisjoner må det 

vanligvis opprettes vergemål.  

(Se vedlagte lovtekst Vergemålsloven §94 med tillegg av §85 gjelder 

tilsvarende.) 
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Lovtekst vergemålsloven. 

§ 94.Nærståendes representasjonsrett 

Nærstående har etter reglene i denne paragrafen rett til å representere et familiemedlem 

som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke 

lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Den nærstående har rett til på 

familiemedlemmets vegne å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder 

familiemedlemmets bolig og daglige underhold. Den nærstående har også rett til å sørge 

for betaling av offentlige skatter og avgifter og av forpliktelser som følger av gyldige 

låneavtaler familiemedlemmet har inngått. Den nærstående kan si opp betalingsoppdrag 

som nevnt i § 93. 

Som nærstående regnes følgende personer som har fylt 18 år, og som ikke er under 

vergemål: 

a) ektefelle eller samboer 

b) barn 

c) barnebarn 

d) foreldre. 

En nærstående har bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med 

høyere/samme prioritet etter rekkefølgen som følger av første punktum, skriftlig har 

frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet. 

Nærståendes representasjonsrett etter denne paragrafen gjelder ikke hvis det er 

oppnevnt verge for familiemedlemmet, og heller ikke i den utstrekning forholdet omfattes 

av en fremtidsfullmakt. 

§ 85 gjelder tilsvarende 

 

§ 85.Fullmektigens oppgaver 

Fullmektigen skal handle i samsvar med fullmakten og fremme fullmaktsgiverens 

interesser og rettigheter. 

Før fullmektigen treffer avgjørelser skal fullmaktsgiveren høres hvis dette kan skje uten 

betydelige vanskeligheter. Det er ikke nødvendig å høre fullmaktsgiveren hvis han eller 

hun ikke kan forstå sakens betydning. 

Fullmektigen skal holde fullmaktsgiverens midler atskilt fra sine egne. Fullmektigen skal 

oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon om de avgjørelser som blir tatt på 

fullmaktsgiverens vegne.

 


