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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har den 16. april 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 519 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 519: 

”Kan ministeren redegøre for, hvor mange gange en kommune kan søge 
værgemål over en borger iværksat, når der f.eks. er afsagt en byretsdom, som 

ikke har givet kommunen medhold?” 

Svar: 

Nogle personer er på grund af deres helbred eller andre forhold ikke i stand til 

at handle på egne vegne i økonomiske eller personlige anliggender. I en sådan 

situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under værgemål, 

hvor en anden person – værgen – kan handle på den pågældendes vegne. 

 

Efter servicelovens § 82, stk. 2, sidste pkt., skal kommunalbestyrelsen være 

opmærksom på, om der er behov for at bede Familieretshuset om at beskikke 

en værge efter værgemålsloven. Bestemmelsen er indeholdt i lovens afsnit V 

om indsatser mv. i forhold til voksne. Også andre steder i loven er der regler 

om, at kommunen skal anmode om værgebeskikkelse efter værgemålsloven 

eller vurdere behovet herfor. 

 

Efter værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen fremsætte 

anmodning om værgemål. 

 

I den situation, hvor retten har afsagt dom i en værgemålssag, som er iværksat 

af en kommune, vil kommunen kunne anke dommen.  

 

Der er ikke lovregler om, hvor mange gange en kommune kan fremsætte 

anmodning om, at der iværksættes værgemål for en person. Det almindelige 

forvaltningsretlige saglighedskrav indebærer dog, at en kommune ikke må 

søge en ny værgemålssag iværksat på det samme grundlag. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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