
       

12. januar 2016. 

Att. Justitsministeriet, jm@jm.dk, hbe@jm.dk 

Høringssvar – høring over forslag til lov om fremtidsfuldmagter. 

DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) ønsker at afgive høringssvar på ovenstående på trods af at 

DKDK ikke er på høringslisten. Som forening af demenskoordinatorer, der har den direkte kontakt til 

borgere med demenssygdomme og deres pårørende, støder vi på historier, der viser at der er et behov. 

Foreningens medlemmer har i hverdagen ofte kontakt til familier der står med de problemstillinger som en 

fremtidsfuldmagt skal løse.  

DKDK er alt overvejende positive ift. Lovforslaget, idet der har manglet en lov der løfter denne 

problemstilling. Flere private foreninger har derfor udarbejdet fuldmagter som udfyldes, men som ingen 

retsvirkning har. Det giver borgere og pårørende falsk tryghed. 

DKDK finder det positivt, at personlige forhold herunder helbredsmæssige forhold er tænkt ind, idet der hidtil  

ikke har været juridisk belæg for, at fuldmagtshaver har kunnet repræsentere fuldmagtsgiver på dette 

område selv om det er skrevet ind i de nuværende fuldmagter. 

DKDK finder det meget tilfredsstillende, at en fremtidsfuldmagt skal notarpåtegnes – dette af hensyn til den 

enkeltes retssikkerhed. Men vi er bange for, at det kan medføre at mange ikke får udfyldt en 

fremtidsfuldmagt. Såvel beløbet som den administrative praksis kan afholde nogle.  

Det er positivt for retssikkerheden, at fuldmagten skal ”låses op” af Statsforvaltningen. 

Men DKDK er bekymret for, om det meget administrativt tunge ”set-up” lovforslaget beskriver, bliver en reel 

lettelse for mennesker der har behov for en fremtidsfuldmagt. Skarpt formuleret: medfører dette lovforslag 

blot en yderligere sagsgang hos statsforvaltningen fremfor en forenkling ift. at søge værgemål. 

DKDKs bekymring bunder i at der i dag er MEGET lang sagsbehandlingstid for sager i Statsforvaltningen. 

Der bør derfor indskrives en maximal sagsbehandlingstid i bekendtgørelsen og sættes midler af til 

statsforvaltningens håndtering af disse sager.. 

DKDK er betænkelig ved at flere kan have fremtidsfuldmagter for én person – det vil være mere 

hensigtsmæssigt om en person gav fremtidsfuldmagt til én person. 

Der findes i dag mange forskellige fuldmagter til hvert sit område. Det ville være en lettelse - både for praksis 

og for borgerne- , hvis disse blev samlet. Der findes i dag ligeledes forskellige lovgivninger og administrative 

instanser som træffer afgørelser og godkender fuldmægtige – også på dette felt vil det være en fordel-  for 

praksis og borgere-  at disse blev samlet. 

På vegne af bestyrelsen i DKDK 

Marianne Lundsgaard, faglig sekretær 
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