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Kære Lone Vasegaard
Tak for din henvendelse om sagsbehandlingstider for værgemål, som du på vegne af
DemensKoordinatorerne i DanmarK har sendt til både mig og sundheds- og ældreministeren, og som jeg besvarer på vegne af os begge.
I din henvendelse skriver du, at Statsforvaltningen overskrider den fastsatte frist på 2
uger til behandling af værgemålssager efter servicelovens § 129, stk. 1. I forlængelse
heraf anmoder du på vegne af DemensKoordinatorer i DanmarK om en ændring af
sagsbehandlingstiden for værgemål efter Servicelovens regler.
Det er korrekt, at Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen træffer
afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129,
stk. 1. Det er også rigtigt, at Statsforvaltningens afgørelse skal træffes senest 2 uger
efter kommunalbestyrelsens indstilling.
Statsforvaltningen oplyser, at de overholder den fastsatte frist i forbindelse med behandlingen af disse sager. Der kan undtagelsesvist ske afvigelser, hvis Statsforvaltningen mangler afgørende oplysninger. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen i forbindelse med indstilling til flytning efter servicelovens § 129, stk. 1, anmoder Statsforvaltningen om at beskikke en værge, vil en sådan ansøgning blive behandlet efter
reglerne i værgemålsloven.
Det er dog samtidig også korrekt, at der særlig i første halvdel af 2015 har været uacceptabel lang ventetid på at få behandlet de generelle ansøgninger om etablering af
værgemål (dvs. ikke § 129, stk. 1-sagerne). Statsforvaltningen har derfor, som ministeriet tidligere har beskrevet i besvarelsen af den henvendelse, du refererer til fra
Alzheimerforeningen, arbejdet særligt på at nedbringe den tid, det tager at få behandlet en værgemålssag – og med særskilt fokus på etableringssagerne pga. deres indgribende karakter. Det er lykkedes at vende udviklingen, således at liggetiden for øvrige sager vedrørende etablering af værgemål er nedbragt betydeligt og var således i
december 2015 på 12 uger.
Statsforvaltningen har fra 2015 og frem erstattet fokus på sagsbehandlingstider med
fokus på liggetider som det primære mål for, hvor lang tid Statsforvaltningen højst bør
være om at træffe afgørelser i sager. Liggetid vurderes at være et bedre og mere borgernært mål for, hvor lang tid en borger aktuelt kan forvente at skulle afvente en afgørelse. Du kan læse mere om liggetid på Statsforvaltningens hjemmeside.

Det er vigtigt for mig, at borgerne ikke oplever unødigt lange sagsforløb generelt – og
ikke mindst på et område som værgemål. Det ligger mig samtidig også meget på sinde, at der foretages en grundig og faglig korrekt afgørelse i disse sager.
Iværksættelse af værgemål er et omfattende indgreb over for den pågældende. Derfor
er der også fastlagt en række forskellige krav i lovgivningen til underretning og høring
af pårørende og andre, som har kendskab til den person, der søges værgemål for,
underretning og høring af den pågældende selv samt indhentelse af oplysninger om
helbredsmæssige, økonomiske og andre forhold af betydning for behandling af ansøgningen.
Af retssikkerhedsmæssige årsager forventer Statsforvaltningen derfor heller ikke, at
det er muligt at nedbringe liggetiden for etableringssagerne markant yderligere i forhold til det aktuelle niveau.
Jeg vil derfor også afslutningsvist opfordre til, at I som forening bidrager til at sprede
budskabet om, at fx familier med pårørende med begyndende demens med fordel kan
tage den svære snak om et fremtidigt værgemål, så der kan søges om etablering af
værgemål i god tid i de tilfælde, hvor det er muligt.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann
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