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Besvarelse af spørgsmål nr. 12 (Alm. del) fra Folketingets Tilsyn i hen-

hold til grundlovens § 71 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 12 (Alm. del), som Folketingets 

Tilsyn i henhold til grundlovens § 71 har stillet til justitsministeren den 11. 

april 2022.  
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Spørgsmål nr. 12 (Alm. del) fra Folketingets Tilsyn i henhold til grund-

lovens § 71: 

 

”Vil ministeren redegøre for reglerne for, i hvilket omfang vær-

ger efter værgemålsloven må administrere økonomien for den, 

der er under værgemål, hvilke krav der gælder til dokumentation 

for økonomiske dispositioner foretaget af en værge og om mini-

steren er bekendt med, at værger administrerer økonomien i 

uoverensstemmelse med reglerne herom?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Familieretshuset, hvortil jeg kan henholde mig: 

 

”En økonomisk værge handler inden for værgemålets omfang 

på vegne af den, der er under økonomisk værgemål. Værgen 

skal varetage interesserne for den værgede, herunder sørge for 

at en evt. formue bevares og giver et rimeligt udbytte og at ind-

tægterne anvendes til gavn for den pågældende. 

 

Såfremt værgemålet omfatter en formue på 75.000 kr. eller der-

over, skal hele formuen bestyres i en godkendt forvaltningsaf-

deling. Forbrug af formue omfattet af et værgemål kræver Fa-

milieretshusets godkendelse uanset formuens størrelse. 

 

Modtager værgen indtægter på vegne af den værgede, skal vær-

gen føre et indtægtsregnskab over sin administration af disse 

indtægter. Indtægtsregnskabet skal indeholde oplysninger om 

indtægter og udgifter og oplysninger om indeståendet på ind-

tægtskontoen. 

 

Indtægtsregnskabet skal indsendes til den godkendte forvalt-

ningsafdeling, der bestyrer formuen. Bestyres der ikke midler i 

en godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet ind-

sendes til Familieretshuset. 

 

Forvaltningsafdelingen eller Familieretshuset reviderer de ind-

tægtsregnskaber, som værgen indsender. 

 

Formue, der bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal 

værgen ikke føre regnskab over. Kontrollen med disse midler 

sker ved, at forvaltningsafdelingen ikke kan udbetale fra for-

muen uden Familieretshusets godkendelse, jf. ovenfor. Et evt. 

tilladt formueforbrug medtages endvidere i indtægtsregnskabet. 
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Forvalter værgen formue, der ikke skal bestyres i en godkendt 

forvaltningsafdeling, skal værgen føre et regnskab over denne 

del af formuen. 

 

Formueregnskabet skal kun indsendes, såfremt den formue vær-

gen forvalter, er på 75.000 kr. eller derover. I praksis kan det 

f.eks. være tilfældet, hvis værgen forvalter en formue i form af 

en udlejningsejendom. Formueregnskabet skal i givet fald ind-

sendes til revision i den godkendte forvaltningsafdeling, der be-

styrer den øvrige formue. Bestyres der ikke formue i en god-

kendt forvaltningsafdeling, indsendes formueregnskabet til re-

vision i Familieretshuset. 

 

Revision af formue på under 75.000 kr., der forvaltes af værgen, 

sker i praksis i forbindelse med revision af værgens indtægts-

regnskab, idet Familieretshuset der kan konstatere, hvorvidt der 

er sket forbrug af formuen, som ikke forinden er godkendt. 

 

Såfremt værgen i overensstemmelse med reglerne undlader at 

indsende ovenstående regnskaber til revision, eller der konsta-

teres uregelmæssigheder ved anvendelsen af værgedes indtægt 

eller formue, kan Familieretshuset meddele værgen et pålæg 

(herunder om evt. tilbagebetaling af midler) eller fratage værgen 

beskikkelsen som værge, hvis denne har misbrugt sin stilling el-

ler i øvrigt vist sig uegnet til hvervet.” 
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