Hvad er en fremtidsfuldmagt?

get personlige oplysninger om dig, fx om din helbredsmæssige tilstand og
familiemæssige forhold.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du kan oprette i dag, men som
først træder i kraft, hvis du en dag mister evnen til at tage vare på dine
økonomiske og/eller personlige forhold.

Derudover bør du orientere og inddrage personen, som du ønsker at udpege i dine overvejelser, så du sikre dig, at han/hun har både evnen og viljen til at varetage opgaven.

Formålet med fremtidsfuldmagtsordningen er at styrke retten til selvbestemmelse, og gøre det muligt for dig at påvirke dit eget liv og fremtidige
forhold, hvis du en dag ikke længere kan tage vare på dig selv.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Hvad er fordelene ved en fremtidsfuldmagt?
I modsætning til en almindelig fuldmagt er en af fordelene ved en fremtidsfuldmagt, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning, som
bl.a. indebærer, at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dette skaber
klarhed om fuldmagtsforholdet for dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter (fx din bank) og sikkerhed for, at det kan fungere efter hensigten.

Oprettelsen består af to trin:
1. Fuldmagten skal registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det gør du via tinglysning.dk.
2. Fremtidsfuldmagten skal så vedkendes for og påtegnes digitalt af en
notar og koster 300,00 kr. Vedkendelsen kan også foretages af en advokat, hvor prisen kan variere.
Vedkendelsen skal sikre, at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt. Herefter er fuldmagten gyldig – men inaktiv,
indtil Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

En anden fordel er, at fremtidsfuldmagten også kan omfatte personlige
forhold, fx adgangen til at søge det offentlige om hjælp til pleje.

Jeg er ikke digital – hvad gør jeg så?

Hvem kan jeg udpege?

Er du fritaget for digital post, kan du oprette og underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt.

Som udgangspunkt kan du selv vælge, hvem og hvor mange du vil give
fremtidsfuldmagten til, så længe de ikke er under 18 år på det tidspunkt
fremtidsfuldmagten sættes i kraft, under værgemål eller selv har oprettet
en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.
De udvalgte kaldes fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og
handle på dine vegne, den dag fremtidsfuldmagten sættes i kraft.

Blanketten kan du rekvirere hos Familieretshuset.
Når du har udfyldt blanketten, skal du indgive den hos Familieretshuset
ved personligt fremmøde.
Hvis alle betingelser er opfyldt, sørger Familieretshuset for at fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Overvejelser inden udpegning
Inden du udpeger nogen, bør du overveje, om du har fuld tillid til, at vedkommende kan og vil varetage dine forhold, da han/hun får adgang til me-

Læs mere i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter på Justitsministeriet hjemmeside.
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