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FREMTIDSFULLMAKT 

Dette er kun et eksempel – ikke en mal for utfylling. Ord/setninger er markert med rød skrift for 
å gjøre fullmaktsgiver oppmerksom på viktige punkter og hvor man må fylle inn opplysninger 
selv. Listen over oppgaver er eksempler på oppgaver man kan ta med. Fullmaktsgiver må selv 
tenke grundig gjennom hvilke behov som ønskes ivaretatt, og bør selv legge til tilpassede 
endringer hvis ønskelig.  

Undertegnede navn, f.nr., gir herved følgende person fullmakt til i fremtiden å representere meg og 
handle på mine vegne, dersom jeg på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket 
helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta mine egne interesser: 

……………………………….       ……………………………….     ………………………………. 
      Fullmektigens navn                            adresse                                         f.nr 

Hvis fullmektigen er samboer/ektefelle tas dette med: For det tilfellet at vi ikke lengre er gift/samboere 
når fullmakten trer i kraft, skal navn ikke kunne være min fullmektig.  

For det tilfellet at navn er forhindret fra å være min fullmektig, skal følgende person være min 
fullmektig 

……………………………….       ……………………………….     ………………………………. 
      Fullmektigens navn                            adresse                                         f.nr. 

Fullmaktens ikrafttredelse 
Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra min lege på at jeg ikke lenger er i 
stand til å ivareta mine egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om min 
helsetilstand, for å godtgjøre at jeg er ute av stand til å ivareta mine egne interesser. 

Når fullmakten trer i kraft, skal jeg og min ektefelle/samboer underrettes om fullmaktens ikrafttredelse 
og innhold. Hvis min ektefelle/samboer ikke lenger er i live ved fullmaktens ikrafttredelse, skal navn 
underrettes.  

Fullmektigens oppgaver 
Fullmakten gir min fullmektig rett til å ivareta alle mine økonomiske og personlige forhold. Fullmektigen 
skal handle i samsvar med fullmakten og fremme mine interesser og rettigheter. Fullmektigen skal 
høre meg, så langt det er mulig, før vedkommende treffer beslutninger: 
 

• Å disponere mine konti til betaling av gjeld og mine øvrige utgifter 

• Å disponere og realisere mine verdipapirer  

• Å sørge for at mine barn med ektefelle/samboer, barnebarn og oldebarn og min eventuelle 
ektefelle/samboer får utbetalt en passende sum til jul, bursdager og lignende anledninger, så 
lenge min økonomi gir rom for det 

• Å håndtere forsikringsspørsmål som eventuelt måtte komme opp 

• Å håndtere skattemeldingen min 

• Å inngå avtaler og representere meg overfor forvaltning og domstoler i økonomiske spørsmål 

• Å søke om økonomiske ytelser på mine vegne 

• Å investere midlene mine og selge eiendelene mine hvis nødvendig 

• Rydde opp i digitale tilganger 

• Å stifte gjeld på mine vegne dersom det skulle være behov for det, herunder signere for 
utstedelse av uskifte- og skifteattest.  

• Å selge min boligeiendom (alt. på det tidspunkt jeg og min ektefelle/samboer har fast 
sykehjemsplass uten utsikt til å kunne flytte hjem igjen) i 
adresse/gnr/bnr/kommune/borettslagets navn/andelsnr. Ved reinvestering av midler i ny bolig 
gjelder fullmakten tilsvarende for denne eiendommen. Salg på det åpne markedet? 
Salg/overdragelse av eiendom til familie? Overdragelse til fullmektig? 

• Å selge min fritidseiendom i adresse/gnr/bnr/kommune. Salg på det åpne markedet? 
Salg/overdragelse av eiendom til familie? Overdragelse til fullmektig?  
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• Å bestemme hvor jeg skal bo 

• Å bestemme hvilke fritidsaktiviteter jeg skal delta i 

• Å inngå lege- og tannlegeavtaler på mine vegne 

• Å klage på ytelser og behandling på mine vegne 

• Å søke på offentlige ytelser på mine vegne 

Forskudd på arv 
Midlene fra salg av eiendom og alt annet jeg eier etter at gjeld er betalt, kan deles ut som forskudd på 
arv i tråd med arvelovens arverekkefølge.  
 
Jeg bestemmer at det ved utdelingen av forskudd på arv må stå igjen et kontantbeløp på minimum kr 
X/4G på min konto slik at jeg kan gi passende gaver og der er tilstrekkelige midler til begravelse, 
gravsten etc.  
 
 
Øvrig 
Min fullmektig har krav på å få dekket sine utgifter av mine midler, og skal hvert år kunne beregne seg 
et rimelig vederlag for sitt arbeid som fullmektig, begrenset til kroner .............. 

Fullmektigen har årlig opplysningsplikt overfor navn? 

Sted/dato:……………………………………. 

 

 

………………………………………………… 

   Fullmaktsgivers signatur 

Vitner 
Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi herved at fullmaktsgiver enten signerte eller vedkjente seg sin 
underskrift på ovenstående fremtidsfullmakt i dag, mens vi begge var til stede samtidig. 

Vi bekrefter at fullmaktsgiver hadde evne til å forstå fullmaktens betydning og vedkjente seg 
fullmakten som sin vilje om han/hun i fremtiden ikke skulle være i stand til å ivareta sine egne 
interesser. 

Vi er verken fullmektiger etter fullmakten eller fullmektigens nærstående.  

Vi underskriver herved etter fullmaktsgivers eget ønske, mens vedkommende selv er til stede. Vi 
bekrefter at fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje.  

Sted: …………………………                                          Dato: …………..................... 

 

………………………………..                                             ……………………………… 
         Signatur vitne 1                                                                  Signatur vitne 2 
 
Født:………………………….                                              Født:……………………….. 
Adresse:……………………..                                              Adresse:……………………                                           

 

(valgfritt å innhente legeerklæring, men det kan være en fordel da stadfestelse ofte går raskere) 

Undertegnede lege bekrefter herved at fullmaktsgiver ved opprettelsen av denne fremtidsfullmakt var 
ved full sans og samling og hadde full forståelse for fremtidsfullmaktens innhold og betydning.  
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Dato:………………………. 

……………………………… 
        Signatur lege 

 (Eventuelt: Vedlagte legeerklæring bekrefter at jeg er ved full sans og samling og har full forståelse 
for fremtidsfullmaktens innhold og betydning) 

 


