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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 26. marts 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 408 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra MFU Preben Bang Henriksen (V). 

Spørgsmål nr. 408: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen omdelt som bilag 209 (fortroligt), hvoraf 

det fremgår, at Familieretshuset efter mere end 5 mdr. endnu ikke har givet svar i en 

sag angående værgemål, herunder hvad ministeren finder er en acceptabel svarfrist for 

Familieretshuset i lignende sager angående spørgsmål om værgemål?” 

Svar: 

Spørgsmålet giver mig anledning til indledningsvist at bemærke, at Familieretshuset 

inden for værgemålsområdet behandler mange forskellige typer af sager. For nogle af 

sagstyperne er der fastsat mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Familie-

retshusets resultatplan for 2020. Det gælder således for sager om etablering og æn-

dring af værgemål. Målene i resultatplanen er udtryk for, at Familieretshuset skal have 

et særligt fokus på sagsbehandlingstiden i sager om etablering og ændring af værge-

mål, hvor borgere, der har brug for hjælp i form af et værgemål, har et behov for en 

hurtig afklaring.   

For sager om vederlag til værger, som jeg forstår, at spørgsmålet refererer til, er der 

ikke fastsat mål for sagsbehandlingstiden i resultatplanen for Familieretshuset. Fami-

lieretshuset er naturligvis underlagt de alminidelige forvaltningsretlige regler, herun-

der principperne for god forvaltningsskik.  Det følger af principperne for god forvalt-

ningsskik, at myndigheder bør underrette borgerne, hvis en sag ikke kan afgøres inden 

for rimelig tid, eller hvis sagen tager længere tid end sædvanligt.  

Familieretshuset har oplyst, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling 

af ansøgninger om vederlag og udlæg til værger i 2019 var 10,3 uger og 11,3 uger i de to 

første måneder af 2020. Sagsbehandlingstiden i de enkelte sager kan være både korte-

re eller længere end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden 

afhænger bl.a. af, hvor mange ansøgninger om vederlag og udlæg der modtages i en 

given periode, og om der skal indhentes yderligere oplysninger til behandling af sagen. 

Jeg har stor forståelse for og er opmærksom på, at lang sagsbehandlingstid kan være 

til gene for den enkelte borger. Ikke mindst af den grund har Familieretshuset fået en 

midlertidig merbevilling på 104 mio. kr. i indeværende år, og der pågår en budgetana-

lyse af Familieretshuset, som blandt andet har til hensigt at kvalificere Familieretshu-

sets fremadrettede bevillingsniveau. 
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Til orientering har jeg sendt en kopi af nærværende svar til Familieretshuset. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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