
Vejledning om fuldmagt  

 

 
Retningslinier for hvornår vi kræver fuldmagt, forskellen mellem partsrepræsentant, bisidder 
og fuldmagtshaver og partsrettigheder. 
 
Retsgrundlag: 
 
Forvaltningslovens § 8, stk. 1 
 
Resumé: 
 
Vi kræver som hovedregel ikke fuldmagt fra repræsentanter for fagforeninger som klager, men 
kræver fuldmagt fra ægtefæller, børn og andre pårørende. 
 
Eventuel tvivl om hvem, der er partsrepræsentant, eller om en fuldmagts omfang, skal afklares 
før sagen behandles i Ankestyrelsen 
 
I. Hvem kræver vi fuldmagt fra? 
 
Vi kræver som hovedregel fuldmagt hvis en klage kommer fra: 
 

• Ægtefæller, børn, forældre til voksne børn eller andre nærstående. Der er enkelte 
undtagelser efter serviceloven i reglerne om magtanvendelse.  

 
• Ansatte ved institutioner eller andet plejepersonale.  

 
• Egen læge eller sygehuslæge. 

  
Vi kræver som hovedregel ikke fuldmagt hvis en klage kommer fra: 
 

• Advokater. De har en stillingsfuldmagt. Vi kan dog blive kontaktet af advokater, som 
ikke repræsenterer parten i den verserende sag, men i en anden sag som vedrører den 
samme person fx en sag efter erstatningsansvarsloven. Her vil vi kræve fuldmagt for at 
udlevere oplysninger. 

 
• Repræsentanter fra fagforeninger. Vi skal dog være opmærksomme på, at der meget 

undtagelsesvis kan være tilfælde hvor vi finder det tvivlsomt om fagforeningen 
repræsenterer medlemmet. Fagforeningen kan ikke føre en sag udelukkende i egen 
interesse.  

 
• Typiske repræsentanter i øvrigt, fx interesseorganisationer eller andre som Fuld Valuta 

eller Ældresagen.  
 
 II. Partsrepræsentant, bisidder og fuldmagtshaver:  

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1, kan den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af 
sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. 

Det er myndighedens pligt at afklare om der er tale om: 
 

• En partsrepræsentant, der er en person, som overtaget samtlige rettigheder fra en part. 



 
En part kan skifte partsrepræsentant undervejs. Hvis der er tvivl om hvem som er 
partsrepræsentant fx et forbund eller en advokat, skal vi spørge parten.  
 
eller 

• En bisidder, der er en støtteperson som for eksempel hjælper en part med at skrive 
klagen, og eventuelt skriver under på klagen sammen med parten, eller deltager i et 
møde i styrelsen for at støtte parten.  

Hvis en bisidder ønsker at få rettigheder under sagens behandling, skal han have en fuldmagt 
fra parten.  
 
Det samme gælder hvis en person, fx en fagforeningsansat, som ikke har klaget i sagen 
retter henvendelse til Ankestyrelsen og fx anmoder om aktindsigt.  
 
eller 
 

• En fuldmagtshaver, der er en bisidder som via en fuldmagt har begrænsede rettigheder 
fx ret til at få kopi af akter eller ret til at modtage kopi af afgørelsen. En fuldmagtshaver 
kan ikke komme med bemærkninger eller partsindlæg i sagen.  

 
Ovennævnte definitioner findes på Ankestyrelsens hjemmeside under Sagsforløb/Vil du 
klage/ Hjælpere med fuldmagt, hvor der også er link til 2 blanketter.  

III. De mest væsentlige partsrettigheder 

• Retten til at få aktindsigt efter Forvaltningsloven  
• Retten til at blive partshørt  
• Retten til at afgive udtalelse  
• Retten til at anmode om sagens udsættelse med henblik på afgivelse af udtalelse  
• Retten til at få kopi af afgørelse  
• Retten til at anke en afgørelse  
• Retten til at anmode om genoptagelse af en sag  

Det er kun parten eller en partsrepræsentant som kan indsende oplysninger, komme med 
bemærkninger i forbindelse med partshøring, indsende partsindlæg i øvrigt eller anmode om 
sagens udsættelse eller genoptagelse. I tilfælde hvor Ankestyrelsen modtager akter fra andre 
end en part eller en partsrepræsentant, se vejledning om partshøring. 
 
IV. Hvis du vil vide mere 
 
Justitsministeriets Vejledning til forvaltningsloven pkt. 41.  
 
Forvaltningsret (2002): Hans Gammeltoft Hansen m.fl., s. 536 ff. 
 
Principafgørelse O-80-93 om fuldmagt og begrænsning af repræsentationsforhold. 
 
 

 
  

 



 


