
Fremtidsfullmakt
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Hva skjer den dagen du 
ikke kan ivareta dine 
egne interesser?

Hovedregelen etter vergemålsloven er at det 
er statsforvalteren (fylkesmannen) som 
ivaretar dine personlige og økonomiske 
interesser den dagen du ikke lenger er i 
stand til det. 
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Vergemålsreformen

• Regelverksreform – Lov om umyndiggjøring (1898) og Lov om 
vergemål (1927) er opphevet og erstattet av Lov om vergemål 
(2010) med tilhørende forskrift.

– Organisatorisk endring som har medført av overformynderiene i kommunene 
er avviklet og Statsforvalteren er blitt lokal vergemålsmyndighet. 

– Statens Sivilrettsforvaltning blir sentral vergemålsmyndighet og 
landsomfattende klageinstans og tilsynsmyndighet.

– Kvalitetsreform – profesjonalisering av vergemålsområdet, flere profesjonelle 
verger. Ca. 175 faste stillinger hos fylkesmennene på landsbasis.



Vergemålsloven (Lov om vergemål)

Vergemålsloven regulerer tre ordninger for bistand og støtte.

1. Nærståendes representasjonsrett - § 94

2. Fremtidsfullmakt – Kap. 10.

3. Vergemål for voksne – Kap. 4.
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Nærståendes representasjonsrett



Fremtidsfullmakt



Vergemål



Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. 

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan en person 
bestemme hvem som skal ivareta hans/hennes 
interesser dersom han/hun i fremtiden skulle bli 
ute av stand til å gjøre dette selv.

Dette erstatter helt eller delvis behov for verge.
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Mer om fremtidsfullmakt

§ 78 Definisjon

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
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Mer om fremtidsfullmakt

Aktuelt innhold som må vurderes i hver enkelt avtale:

• Kontoeier – skal noen eller alle bankkonto disponeres – hva med utenlandske konti

• Bolig- og hytteeier – hva skal skje med boligen ved sykehjemsplass, salg, overdragelse til arvinger.

• Kjøretøy – hva skal skje med kjøretøy, båter, etc.

• Bedriftseieren – hva tenker man skal skje med aksene når man selv varig ikke er i stand til å utøve 

eierskapet.

• Fondsspareren – hva skal skje med porteføljen der det anbefales å endre risikoprofil.

• Forskudd på arv –hva skal skje med formuen den dagen man får fast plass på sykehjem

• Regjeringsskifte – arveavgift – hva sier fullmakten om utdeling av arv.

Man kan lage sekkebestemmelser;

• Ansvar for alle økonomiske disposisjoner, 

med unntak av ….

• Ansvar for disposisjon, kjøp og salg av 

eiendom og kjøretøy.
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Mer om fremtidsfullmakt

§ 77. Registrering av vedtak 
om fratakelse av den 
rettslige handleevnen
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Mer om fremtidsfullmakt

§ 56. Rett til å begjære vergemål

Statsforvalteren treffer vedtak om opprettelse eller endring av vergemål av eget tiltak eller etter 

begjæring fra

a. personen selv, 

b. personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmest livsarving eller søsken,

c. Verge, hvis personen allerede er under vergemål,

d. Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor.



Hvordan gjør man det og hva koster det?

Mange søker juridisk hjelp fra advokat for å etablere slik avtale.
– For slik støtte må det påregnes å bruke mellom kr 10.000 og 20.000,-

Må du bruke advokat?

Det viktigste når du oppretter en fremtidsfullmakt er at reglene for hvordan dette skal skje er fulgt. 

Utover det er det viktig at fremtidsfullmakten utformes på en klar og presis måte som er dekkende for det du ønsker 
å regulere. Dersom du er i stand til å gjøre dette på egen hånd, trenger du kanskje ikke advokat. 

Samtidig kan det å bruke en advokat være en god forsikring. Og på linje med alle andre forsikringer, så er det opp til 
deg å vurdere om det er behov for det eller ikke.

Gode maler og veiledninger:
– Eksempler på fremtidsfullmakt - Vergemålsportalen (vergemal.no)

– Fremtidsfullmakt-eksempel-fmoa.pdf (statsforvalteren.no)

https://www.vergemal.no/eksempler-paa-fremtidsfullmakt.524093.no.html
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/05-vergemal/alternativer-til-vergemal/fremtidsfullmakt-eksempel-fmoa.pdf








Kilder:

• www.vergemal.no
• www.altinn.no
• www.lovdata.no
- Vergemålsloven

• www.statsforvalteren.no/portal/vergemal
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http://www.vergemal.no/
http://www.altinn.no/
http://www.lovdata.no/


Hvor vanlig er fremtidsfullmakt



Takk for meg!
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