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Spørgsmål nr. 205 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere figur 9, side 66, i rapporten "Rets-

psykiatri i et Menneskeretligt Perspektiv" fra Institut for Men-

neskerettigheder, hvoraf det fremgår, at 56 % af listebistands-

værgerne ikke finder, at de får tilstrækkelig rådgivning og su-

pervision, og redegøre for hvilke initiativer Justitsministeriet ag-

ter at foretage for at afhjælpe dette?” 

 

Svar: 

 

1. En bistandsværge varetager en række vigtige funktioner for en foranstalt-

ningsdømt person. Det gælder både i forbindelse med straffesagens behand-

ling, når en psykisk syg person er sigtet eller tiltalt, og efter afsigelsen af en 

foranstaltningsdom.  

 

Derfor er det også vigtigt – som også belyst i rapporten fra Institut for Men-

neskerettigheder – at en bistandsværge har de fornødne forudsætninger og 

retlige rammer for at varetage opgaverne og ansvaret, der følger med hver-

vet.  

 

Reglerne om beskikkelse af bistandsværger fremgår af straffelovens § 71 og 

af bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 med senere ændringer (bi-

standsværgebekendtgørelsen).  

 

Det fremgår af bistandsværgebekendtgørelsens § 5, stk. 1, 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 den bistandsværge, der på fortegnelsen over 

bistandsværger står for tur til at blive beskikket, jf. bistandsværgebekendt-

gørelsens § 5, stk. 2, 1. pkt.  

 

Rigspolitiet antager i den forbindelse efter ansøgning et antal bistandsvær-

ger og fører en fortegnelse over de antagne bistandsværger (såkaldte liste-

bistandsværger), jf. bistandsværgebekendtgørelsens § 1, stk. 1. Antagelse 

som bistandsværge sker efter opslag i pressen, i fagtidsskrifter eller på anden 

måde, som er egnet til at sikre, at de persongrupper, blandt hvilke bistands-

værger navnlig tænkes antaget, får kendskab til opslaget, jf. § 1, stk. 2. 
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Bistandsværger antages blandt de ansøgere, der må anses for bedst egnede 

til at udføre de opgaver, som hvervet indebærer, herunder personer med til-

knytning til sundheds-, social- og undervisningssektoren, jf. § 1, stk. 3. 

 

2. Efter bekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, skal politiet holde bistandsvær-

gen underrettet om, hvornår der afholdes retsmøder vedrørende den sigtede, 

tiltalte eller dømte, herunder retsmøder med henblik på beskikkelse af en ny 

bistandsværge. Udskrifter af domme og kendelser angående den sigtede, til-

talte eller dømte skal efter anmodning herom udleveres til bistandsværgen, 

medmindre efterforskningsmæssige hensyn undtagelsesvis taler herimod. 

Indhentede oplysninger om den sigtedes, tiltaltes eller dømtes personlige 

forhold og mentale tilstand skal endvidere efter anmodning herom udleveres 

til bistandsværgen, hvis den sigtede, tiltalte eller dømte meddeler samtykke 

hertil. 

 

Derudover skal den sigtedes, tiltaltes eller dømtes forsvarer efter anmodning 

i fornødent omfang og under hensyn til retsplejelovens bestemmelser samt 

til bestemmelserne i bistandsværgebekendtgørelsens § 9, stk. 2, og § 10, 

stk. 2, orientere bistandsværgen om sagen og om bistandsværgens rettighe-

der og pligter, jf. bekendtgørelsens § 12. 

 

3. I det omfang en bistandsværge ønsker yderligere information eller vejled-

ning om varetagelsen af hvervet, vil den pågældende kunne rette henven-

delse til den tiltaltes eller dømtes forsvarer eller den lokale politikreds, som 

indstillede den pågældende bistandsværge til beskikkelse i sagen. 
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