Fuldmagt og
repræsentation
-

At lade sig repræsentere af andre

Januar 2018

Maja Klamer Løhr, Rådgiver i Hjernesagen

Program
At lade sig repræsentere af andre

•
•
•
•
•

Forvaltningsloven
Bisidder
Partsrepræsentant
Fremtidsfuldmagt
Værgemål

Forvaltningsloven
Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning
Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig
• repræsentere (Partsrepræsentant) eller

• bistå af andre (Bisidder).
Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning
for sagens afgørelse.

Undtagelse:
Ovenstående gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere
eller bistå skal vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller
hvor andet er fastsat ved lov.
Kilde: Forvaltningsloven § 8

Bisidder

- At bistå den ramte
Inden mødet:
• Vend formålet med mødet, lave evt. en dagsorden, spørgsmål e.l.
Under mødet:
• Få sagt tingene
• Få forklaret tingene, hvis du har brug for det
• Tryghed i samtalen
Efter mødet:
• Drøft resultatet af mødet

Partsrepræsentant
- At repræsentere den ramte
En partsrepræsentant har vidtgående muligheder for at varetage dine interesser, og
det kan være såvel mundtligt som skriftligt:
• Ret til aktindsigt
• Deltage i møder med eller uden dig
• Modtage post, herunder afgørelser fx tæller ankefrister først fra det øjeblik
partsrepræsentanten har modtaget dem
• Udtale og svare på vegne af borgeren fx ved partshøring
• Ofte er partsrepræsentanten advokat, revisor eller på anden professionel aktør
• Der skal udarbejdes en fuldmagt, medmindre partsrepræsentanten er en advokat

Forskel og lighed (DUKH juni 2015)
Opgaver m.v.

Bisidder

Partsrepræsentant

Deltage i møder

Ja - men borgeren skal være til
stede

Ja - også uden deltagelse af
borgeren

Føre ordet for borgeren

Ja - men kun i det omfang det er
aftalt med borgeren.

Ja - partsrepræsentanten kan
udtale sig på vegne af borgeren

Få møde udsat pga. sygdom

Ja - et møde vil normalt kunne
blive udsat, hvis bisidderen er syg men det er op til myndigheden

Ja - når partsrepræsentanten er
syg, skal et aftalt møde udsættes

Få forlænget partshøringsfrist ved
anmodning

Nej - normalt vil en kommune ikke
forlænge partshøringsfristen for at
give borgeren tid til at drøfte
sagen med en bisidder

Ja - kommunen bør forlænge
partshø-ringsfristen, så
pågældende og borgeren kan få
drøftet sagen igennem

Fremsende breve m.v. til
kommunen, komme med skriftlige
bemærkninger til breve m.v.

Ja - en bisidder kan godt efter
aftale med borgeren fremsende
breve med kommentarer m.v. til
kommunen

Ja - en partsrepræsentant kan på
lige fod med borgeren fremsende
breve m.v. til kommunen

Modtage breve fra kommunen

Nej - normalt skal borgeren selv
sende kopi af brev til bisidderen

Ja - kommunen skal sende brev
f.eks. med afgørelse til
partsrepræsentanten og evt. til
borgeren også

Træffe beslutning om at klage og
indsende klage

Nej - kun i fællesskab med
borgeren

Ja - normalt i samarbejde med
borgeren

Fuldmagt

- Hvem kan lave en fuldmagt?
• Du kan give en fuldmagt, hvis du har handleevnen i behold og fuldt ud forstår
virkningerne og konsekvenserne
• Du kan give flere fuldmagt – men tænk dig om!
Ved at give en fuldmagt giver du den anden person ret til at handle på dine vegne
inden for et bestemt område.

Fremtidsfuldmagt
- Du bestemmer selv, hvem der
skal repræsentere dig!
Formålet
At styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for dig under betryggende
former at påvirke dit eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab
af mental kapacitet

Du vælger selv
Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv vælge, hvem der
skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til at
varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Fremtidsfuldmagt

- Hvis du engang bliver syg/mentalt svækket, så du ikke
kan varetage dine egne interesser
Adskiller sig fra andre fuldmagter, fordi den skal
• registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtregistret
• forbi en notar, som skal bevidne, at du på underskrivelsestidspunktet har
handleevnen i behold og fuldt ud forstår virkningerne
• træde i kraft, hvis du engang i fremtiden mister din handleevne delvist eller helt i en
længere periode eller for altid
Er du fritaget fra Digital Post kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som man
skal indlevere personligt hos Statsforvaltningen.

Fremtidsfuldmagt

- Hvem skal repræsentere dig?
• Du kan vælge én eller flere fremtidsfuldmægtige
• Du skal vælge én som du har fuld tillid til vil og kan varetage dine forhold
• Orientere og inddrag den udvalgte fremtidsfuldmægtig om dine intentioner
Når du har valgt en fremtidsfuldmægtig
Overvej løbende om fremtidsfuldmægtig fortsat er den rette til at repræsentere dig

Fremtidsfuldmagt

- Hvornår vil den træde i kraft?
• Du eller din(e) fremtidsfuldmægtig(e) skal henvende jer til Statsforvaltningen og
bede om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft
• Statsforvaltningen vil herefter tage stillingen til anmodningen, når følgende er
opfyldt af fremtidsfuldmægtig(e):
Der skal fremlægges en lægeerklæring om din helbredsmæssige tilstand
De skal have talt med dig og din ægtefælle/samlever om indgivelsen af
anmodningen
De skal have underrettet de nærmeste pårørende om indgivelsen

Fremtidsfuldmagt

- Hvordan gør jeg?
På www.borger.dk eller www.statsforvaltningen.dk kan I læse meget mere om
fremtidsfuldmagter.
På https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml under
• ”Tinglysning mv.” kan man logge ind med Nemid
• Under ”Ny anmeldelser/fuldmagter” finder du
• ”Opret fremtidsfuldmagt”

Anbefales at man bruger en advokat til at hjælpe med udfyldelsen, så alle forhold
bliver vendt inden tinglysningen.

Fremtidsfuldmagt

- Hvordan gør jeg?
• Til notar, når fremtidsfuldmagten er udfyldt.
• Fremvise legitimation for notaren
• Afgift hos notaren: 300,- kr. (2017)
Fritaget for digital kommunikation:
• Du skal møde i Statsforvaltningen og underskrive fremtidsfuldmagten her og IKKE
forbi en notar.

Værgemål
- For dem uden fremtidsfuldmagt,
som ikke kan varetage egne
interesser
Der findes 4 forskellige former for værgemål:

• Samværgemål – behov for støtte til at træffe beslutninger om sin privat økonomi. Der er
tale om et samarbejde mellem værge og dig.
• Personligt værgemål – er ikke i stand til at handle på egne vegne i personlige forhold
pga helbred
• Økonomisk værgemål – er ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske
forhold pga helbred
• Umyndiggørelse – hvis man er i risiko for at blive udnyttet eller indgå i uheldige
økonomiske aftaler kan det være nødvendigt at fratage den økonomiske retlige
handleevne. Man mister samtidig retten til at stemme til Folketingsvalget.
Det er Statsforvaltningen, som tager stilling til ansøgningerne om værgemål og
umyndiggørelse. Når der er tale om umyndiggørelse, så ligger den endelige afgørelse hos
domstolene.
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