
Krav og ønsker til fremtidsfullmakt 
Her er noen av kravene som statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) krever og også noen punkter 
som statsforvalteren ønsker.


Formelle krav for at fremtidsfullmakt skal være gyldig  
Dato for signering. 

Personnummer på fullmaktsgiver og fullmektiger. 

To vitner som signerer samtidig med fullmaktsgiver, over 18 år og skikket.

Vitnene kan ikke være i nær slekt eller være arvinger til fullmaktsgiver. 

Fullmektigers og vitners navn, fødselsår, adresse, relasjon og ønsker kontaktinformasjon 
(telefon/e-postadresse.) 


Spesifikasjon av arbeidsoppgaver, konti, betalingskort o.l. som skal benyttes for 
fullmaktsgiver 

Hvilke utgifter som skal betales.

Hvilke bankkonti skal fullmektig ha råderett over.

Hvilke betalingstjenester som skal benyttes som autogiro o.l.

Eventuell tilgang til pengeskap eller bankbokser.

Hvilke kredittkort/bankkort skal benyttes på vegne av fullmaktsgiver.

Kontrollere og eventuelt endre selvangivelsen. 

Eventuelle hus, leiligheter, hytter, tomter eller andre eiendommer som skal forvaltes og/eller 
selges.

Ved eventuelt salg av eiendommer, spesifiser hvordan pengene skal fordeles eller forvaltes.

Spesifiser formuesgjenstander som skal forvaltes, fordeles, selges eller kastes. 

Innbo og løsøre som skal forvaltes, fordeles, selges eller kastes i tilfelle flytting til annen bolig.

Eventuelle formuer i fonds eller aksjer som skal forvaltes eller avsluttes.

Håndtering av forsikringsavtaler og andre avtaler/leverandører.

Eventuelle gjeldsposter som skal betjenes eller betales.


Fullmektigs oppgaver overfor myndighetene 
Fullmektig skal søke om tjenester som fullmaktsgiver har krav på og/eller har behov for.


Utdeling av gaver, penger, arv 
Spesifiser hvem som det skal gis gaver til.

Spesifiser når det skal gis gaver og gjerne gavenes størrelse.

Spesifiser hvem det eventuelt skal gis penger, forskudd på arv eller arv til før død.

Foreligger det testament bør innholdet i testament og spesifikasjon av eventuelle gaver i 
fremtidsfullmakten være overensstemmende. 

Spesifiser beløp man vil ha til disposisjon på sin egen konto for fremtidig bruk.


Hva skal eventuelt tas med hvis man får sykehjemsplas 
Spesifiser de tingene man ønsker å ta med seg.


Kjæledyr 
Hva ønsker man skal skje med eventuelle kjæledyr man har ansvaret for hvis man selv ikke 
kan ta vare på dem? 




Rydde opp i digitale tilganger og eventuelle slette digitale profiler, facebook, linkedin, 
instagram, snapchat, e-postleverandører o.l. 

Spesifiser hvor man ønsker å bli slettet og avslutte medlemsskap o.l.


Godgjørelse til fullmektig 
Angi om fullmektig skal motta et rimelig vederlag for sine oppgaver og sine utgifter ved å være 
fullmektig.  Sett gjerne et årlig maksimumsbeløp, slik at fullmektigen selv vet hvilke rammer 
man må holde seg innenfor.  


Regnskap 
Fullmektig har ikke i utgangspunkt regnskapsplikt eller plikt til å gi opplysninger om 
fullmaktsforholdet til andre. Men vergemålsloven § 85 sier at fullmektig skal kunne gi 
dokumentasjon om disposisjoner som fattes på fullmaktsgivers vegne. Fullmaktsgiver kan selv 
spesifisere at fullmektigen skal ha opplysnings- eller årlig regnskapsplikt overfor arvinger eller 
nærstående. Spesifiser da hvilke personer. 


Endrede forhold 
Spesifiser hvilken person eller hvilke personer som skal tre inn (reserver) i tilfelle 
fremtidsfullmektig ikke kan påta seg oppgaven i fremtiden.

Spesifiser hva som eventuell må endres ved tilfelle av samboer-/ekteskapsbrudd. 

Spesifiser om man vil kreve boet skiftet hvis man sitter i uskiftet bo.


Punktene er hentet fra informasjon gitt av Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).  
Det aller viktigste er at fullmakten i størst mulig grad dekker fullmaktsgiverens behov.  
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