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Spørgsmål nr. 1897 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”I REU alm. del – svar på spørgsmål nr. 1627 til 1650 har mini-
steren redegjort for de betydelige opgaver, bistandsværgen va-
retager for en foranstaltningsdømt. Vil ministeren begrunde, 
hvorfor der kun udbetales vederlag til bistandsværger, som er 
optaget på Rigspolitiets liste, og ikke til de såkaldte pårørende-
bistandsværger?” 
 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”1. Rigspolitiet kan oplyse, at vederlag til bistandsværger er 
fastsat i bistandsværgebekendtgørelsens kapitel 5.  
 
Efter bistandsværgebekendtgørelsens § 18, stk. 1, skal vedkom-
mende politikreds udbetale vederlag på 1.131 kr. til en bistands-
værge, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og 
som er beskikket for en sigtet eller tiltalt under selve straffesa-
gens behandling. 
 
Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 18 stk. 2, at ved-
kommende politikreds skal udbetale et årligt grundbeløb på 
1.508 kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen 
over bistandsværger, og som er beskikket for en dømt. Herud-
over udbetales et vederlag til bistandsværgen på 1.131 kr. for 
hver påbegyndt 3. måned, hvor den dømte er anbragt i henhold 
til dommen, og hvor anbringelsen er sket tvangsmæssigt. De i 
bekendtgørelsen nævnte beløb bliver hvert år pristalsreguleret. 
Taksterne for vederlagene udgør pr. 1. april 2020:  
 

 Vederlag: 1.581,00 kr. under straffesagens behandling, 
 Årligt grundbeløb 2.109,00 kr. og  
 Vederlag for hver påbegyndt 3. måned: 1.581,00 kr. un-

der anbringelsen i henhold til dom. 
 

Det fremgår endvidere af bistandsværgebekendtgørelsens § 19, 
at de i § 18, stk. 1, og 2, nævnte beløb ud over honorar for bi-
standsværgens arbejde i forbindelse med besøg, retsmøder, kla-
gesager m.v. tillige dækker de udgifter, der er forbundet med 
hvervet, herunder udgifter til telefon m.v. Det fremgår yderli-
gere af § 19, stk. 2, at politiet i ganske særlige tilfælde under 
hensyn til arbejdets omfang kan forhøje eller nedsætte de i § 18, 
stk. 1 og 2, nævnte beløb. 
 
Efter bistandsværgebekendtgørelsens § 18, stk. 4, har bistands-
værger, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger 
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(pårørendebistandsværger), krav på godtgørelse til befordring 
og om nødvendigt overnatning efter de for ansatte i staten gæl-
dende regler i forbindelse med deltagelse i retsmøder og i for-
bindelse med indtil fem besøgsrejser årligt. Ved overnatning 
ydes der endvidere godtgørelse til måltider efter de for ansatte i 
staten gældende regler. Godtgørelse af de nævnte udgifter sker 
ved henvendelse til politiet.  
 
Pårørendebistandsværger har alene krav på de i § 18, stk. 4, 
nævnte godtgørelser og har ikke herudover krav på vederlag.  
 
2. De årlige omkostninger til bistandsværger afholdes af finans-
lovens § 11.21.21 Strafferetsplejen. De årlige omkostninger til 
bistandsværger for årene 2016 – 2019 fremgår af nedenstående 
tabel 1.  
 

Tabel 1: Omkostninger til bistandsværger (mio. kr.) 
 

Omkostningerne til bistandsværger fordeles ikke på årsveder-
lag, 3 måneders vederlag, vederlag ved beskikkelse forud for 
retsmøder og kørselsgodtgørelse ved registrering i regnskabet. 
Hvis oplysninger herom skal fremskaffes, vil det kræve, at der 
foretages en manuel gennemgang af et ikke-ubetydeligt antal af-
regninger.” 

 

Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at en bistandsværge så vidt muligt 

skal være en af den tiltaltes eller dømtes nærmeste pårørende. Det følger i 

den forbindelse af § 5 i bistandsværgebekendtgørelsen, at politiet skal bistå 

retten med at finde en person, der kan beskikkes som bistandsværge, og at 

den sigtede, tiltalte eller dømte indledningsvis skal spørges, om der er en 

bestemt person, som vedkommende ønsker at få beskikket. Hvis den sig-

tede, tiltalte eller dømte ikke selv foreslår en person eller ikke har nære på-

rørende, eller ingen af de pågældende er villige eller egnede til at blive be-

skikket, skal politiet indstille en bistandsværge fra fortegnelsen over bi-

standsværger (listebistandsværge).  

 

En listebistandsværge har således ikke nogen nærmere tilknytning til den 

tiltalte eller dømte og har derfor heller ikke samme incitament til at varetage 

funktionen, som en nær pårørende har. Justitsministeriet finder det derfor 

hensigtsmæssigt, at der for at skabe incitament til at lade sig beskikke som 

listebistandsværge ydes et særskilt vederlag til listebistandsværger for vare-

tagelse af funktionen. 

(2020-pl) 2016 2017 2018 2019 

Omkostninger til bistands-

værger 

13,2 13,3 13,9 14,3 

Anm. Omkostningerne er omregnet til 2020-pl med forbrugerprisindeks til fastprisberegninger.
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Det bemærkes derudover, at vederlaget til listebistandsværger er opgjort 

som et samlet vederlag, der ud over honorar for bistandsværgens arbejde i 

forbindelse med besøg, retsmøder, klagesager m.v. tillige dækker de udgif-

ter, der er forbundet med hvervet, herunder udgifter til telefon m.v. Det er 

således ikke nærmere specificeret, hvordan vederlaget forventeligt fordeler 

sig på henholdsvis forventede udgifter til varetagelse af funktionen hen-

holdsvis honorar.  

 

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 4. maj 2020 af 

spørgsmål nr. 48 (Alm. del) fra Folketingets § 71-tilsyn. 
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