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Besvarelse af spørgsmål nr. 1061 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1061 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. juni 2022. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 1061 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere kommentaren om fremtidsfuld-

magter til et indlæg i Berlingskes brevkasse ”Brevkassen: »Nu 

må de politikere, der ønsker frihed for borgerne, på banen«”, fra 

Berlingske.dk den 19. juni 2022?” 

 

Svar: 

 

Fremtidsfuldmagtsordningen blev indført for at styrke borgernes selvbe-

stemmelsesret og gøre det muligt under betryggende former at påvirke eget 

liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet.  

 

Da der var tale om indførelse af et helt nyt retsinstitut, blev det ved frem-

sættelsen af forslaget til lov om fremtidsfuldmagter vurderet hensigtsmæs-

sigt at udarbejde en evaluering om erfaringerne med ordningen, når den 

havde været i kraft i fem år, jf. forarbejderne til lov om fremtidsfuldmagter, 

Folketingstidende 2015-16, A, L 135 som fremsat, side 9. Formålet med 

evalueringen er at sikre, at ordningen virker efter hensigten. 

 

Fremtidsfuldmagtsordningen trådte i kraft den 1. september 2017. For at 

evaluere ordningen iværksatte Justitsministeriet i marts 2022 en offentlig 

høring med henblik på at indhente brugeres og interessenters erfaringer med 

ordningen. Justitsministeriet er ved at gennemgå de modtagne høringssvar 

og udarbejde en evalueringsrapport, som forventes sendt til Folketinget 

primo september 2022. 

 

Som det fremgår af det indlæg i Berlingskes brevkasse, som spørgsmålet 

henviser til, har Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske 

Familieadvokater til brug for evalueringen afgivet et høringssvar om erfa-

ringerne med ordningen.  

 

Jeg finder det rigtigst ikke at kommentere et enkelt høringssvar særskilt og 

dermed foregribe konklusionerne i evalueringsrapporten, ligesom et retvi-

sende billede forudsætter en samlet behandling af samtlige høringssvar. Jeg 

vil i stedet henvise til den samlede evaluering, der som nævnt forventes 

sendt til Folketinget primo september 2022. 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 1061 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 1061 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


