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Spørgsmål nr. 71 (Alm. del) fra Folketingets Tilsyn i henhold til grund-

lovens § 71: 

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange bistandsværger der er i 

Danmark, og hvordan fordelingen er mellem "liste-bistandsvær-

ger" og "pårørendebistandsværger"?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigspo-

litiet, der har oplyst følgende:

”Reglerne om beskikkelse af bistandsværger fremgår af straffe-

lovens § 71 og af bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 

med senere ændringer (bistandsværgebekendtgørelsen). 

Det fremgår af bistandsværgebekendtgørelsens § 5, stk. 1, at po-

litiet skal bistå retten med at finde en person, der kan beskikkes 

som bistandsværge, og at den sigtede, tiltalte eller dømte indled-

ningsvis skal spørges, om der er en bestemt person, som ved-

kommende ønsker at få beskikket. Hvis den sigtede, tiltalte eller 

dømte ikke selv foreslår en person eller ikke har nære pårørende, 

eller ingen af de pågældende er villige eller egnede til at blive 

beskikket, skal politiet indstille den bistandsværge, der på for-

tegnelsen over bistandsværger står for tur til at blive beskikket 

jf. bistandsværgebekendtgørelsens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen lavet en manuel optæl-

ling af antallet af ”liste-bistandsværger” på Rigspolitiets forteg-

nelse over bistandsværger, og det kan i den forbindelse oplyses, 

at der aktuelt er 302 ”liste-bistandsværger” på Rigspolitiets for-

tegnelse over bistandsværger.  

Rigspolitiet fører ikke en fortegnelse over ”pårørende-bistands-

værger” og har derfor til brug for besvarelsen indhentet en ud-

talelse fra politikredsene i Danmark og anmodet politikredsene 

om at oplyse, hvor mange ”pårørende-bistandsværger” der er i 

hver kreds. Betegnelsen ”pårørende-bistandsværger” dækker 

over alle bistandsværger, som er beskikket uden at være optaget 

på Rigspolitiets fortegnelse over bistandsværger.  

En sammentælling af tallene fra politikredsene viser, at der sam-

let set er 823 ”pårørende-bistandsværger” i Danmark. 

Det bemærkes, at opgørelsen for ”pårørende-bistandsværger” 

baserer sig på en manuel optælling og i enkelte tilfælde på fore-

spørgsler hos politikredsenes regnskabsafdelinger, og at opgø-

relsen derfor er forbundet med en vis usikkerhed. 
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Der er således ifølge Rigspolitiets oplysninger aktuelt 1125 bi-

standsværger i Danmark. Af disse er 302 ”liste-bistandsværger” 

og 823 er ”pårørende-bistandsværger”. Det samlede antal er 

som nævnt forbundet med en vis usikkerhed på grund af opgø-

relsesmetoderne for ”pårørende-bistandsværgerne”.

Det bemærkes derudover, at Rigspolitiet ikke kan afvise, at der 

kan være personsammenfald mellem de to typer bistandsvær-

ger.”
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