Sendes statsforvalteren i det fylket hvor
fullmaktsgiver er folkeregistrert.

GA – 8046 B

Søknad om statsforvalterens stadfestelse av ikrafttredelse av
fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt er en fullmakt gitt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter
at fullmaktsgiver 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. Det er
fullmektigen som skal sende inn søknad om stadfestelse. Lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål
(vergemålsloven) kapittel 10 gir nærmere detaljer om reglene for fremtidsfullmakter.

Statsforvalterens stadfesting av en fremtidsfullmakt
Det følger av vergemålsloven § 84 at statsforvalteren kan stadfeste ikrafttredelsen av en
fremtidsfullmakt. For å kunne stadfeste fullmakten, må den være opprettet i samsvar med de vilkår som
oppstilles i § 81 første ledd, og fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som beskrevet i loven §
78.
Statsforvalteren kan ikke stadfeste ikrafttredelsen hvis fullmaktsgiver ikke var fylt 18 år ved utstedelsen
eller manglet evnen til å forstå betydningen av fullmakten. Ikrafttredelsen kan heller ikke stadfestes hvis
det er klart at vitnene ikke oppfyller kravene i lovens § 81 annet ledd, eller det er grunn til å tro at
fullmektigen ikke er egnet for oppdraget. Dersom det fremkommer innvendinger mot fremtidsfullmakten,
eller andre særlige forhold tilsier det, skal statsforvalteren innhente slik dokumentasjon som anses
nødvendig ut fra innvendingen eller de særlige forholdene i saken, jf. forskrift til vergemålsloven av 15.
februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 29 første ledd.
Dersom statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen av fullmakten, vil fullmektigen motta brev og en attest
som bekrefter dette. Statsforvalteren vil sørge for at stadfestelsen registreres i offentlige registre i
samsvar med vergemålsloven § 77. Ved faktiske endringer etter førstegangs registrering har
fullmektigen ansvaret for å be om at opplysninger registreres eller slettes når det er nødvendig for å
sikre en korrekt registrering, jf. vergemålsforskriften § 29 annet ledd.
Se www.vergemal.no for mer informasjon om ordningen med fremtidsfullmakt.
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Opplysninger om fullmaktsgiver

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Folkeregistrert adresse:

Postnummer:

Poststed:

Eventuelt nåværende/annen adresse:

Postnummer:

Telefon:

Poststed:

Mobil:

E-post:
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Opplysninger om fullmektigen (den som er gitt fullmakt)

Fornavn:

Fødselsnummer:

Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefon:

Mobil:

E-post:

Tilknytning til fullmaktsgiver:
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Krav til dokumentasjon

Sammen med denne søknaden må følgende dokumentasjon vedlegges:




Fremtidsfullmakten
Dokumentasjon på at fullmaktsgiver og pårørende er varslet om fullmaktens ikrafttredelse og
dens innhold, jf. vergemålsloven § 83 annet ledd
Legeerklæring om fullmaktsgivers aktuelle helsetilstand
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Eventuelle merknader eller tilleggsopplysninger
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Underskrift

Hvis det er gitt fullmakt til mer enn én person, må alle de som har fått fullmakt skrive under.
Dato:

Sted:

Underskrift av den som har fått fullmakt:

Dato:

Sted:

Underskrift av den som har fått fullmakt:

Dato:

Sted:

Underskrift av den som har fått fullmakt:
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