
                      

 

Side 1 

 

 

Lovgivning om bisiddere  

Hvad sider lovgivningen egentlig om bisiddere? Det kan du læse mere om her. 

 

Forvaltningsloven Kapitel 3 

Vejledning og repræsentation m.v. 

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til 
personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens 
 sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. 

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig 
repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker 
personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig 
 repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller 
 private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. 
 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 

§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. 

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren 

kan udnytte denne mulighed. 

 

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 

Bisidder, partsrepræsentant og værge. 

36. 

En borger, der ønsker det, har efter forvaltningslovens § 8 ret til, at lade sig repræsentere eller 
bistå af andre, når forvaltningen behandler sagen. Det er borgeren, der vælger, hvem han eller 
hun ønsker som bisidder. Borgeren bør gøres opmærksom på denne mulighed. (Der henvises 
til punkt 83 om bisidder ved sagsoplysning og til punkt 454-456 og i øvrigt til Justitsministeriets 
vejledning om forvaltningsloven, punkt 38-44 om partsrepræsentation.) 

 
37. 

I forbindelse med ansøgninger om personlig og praktisk hjælp, jf. servicelovens § 83, stk. 1, kan 
kommunen - som led i samarbejdet med de frivillige - udpege frivillige bisiddere. Det kan være 
et tilbud til borgere, som ikke har pårørende eller andre, der kan deltage i samtalen med 
kommunen. En sådan ordning udformes efter høring af kommunens ældreråd. 

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p8&schultzlink=lov19850571#p8
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=pkt83&schultzlink=vej20060073#pkt83
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=pkt454&schultzlink=vej20060073#pkt454
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=pkt38&schultzlink=vej20060073#pkt38
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p83&schultzlink=lov20050573#p83
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I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, skal den kommunale 
myndighed være opmærksom på, om modtageren af hjælpen er i stand til selv at vælge 
leverandør eller har svært ved at overskue konsekvenserne af et valg. 

 

I forhold til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på 
deres egne interesse, er kommunen efter § 82, stk. 1, i serviceloven forpligtet til at yde hjælp. 
Kommunen skal efter § 82, stk. 2 i serviceloven, påse, om der er pårørende eller andre, 
herunder en værge, der kan varetage den pågældendes interesser. Kommunen skal være 
opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter 
værgemålsloven. (Der henvises til punkterne 38 og 39 og til Socialministeriets vejledning om 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten herunder om bisiddere og om 
samtykkebegrebet) En række helt dagligdags spørgsmål for personer, som allerede modtager 
personlig og praktisk hjælp kræver dog ikke en værges medvirken. 

Hvis ingen har forældremyndigheden over en person under 18 år, er kommunen efter 
servicelovens § 57 forpligtet til i fornødent omfang at medvirke til, at der udpeges en egnet 
indehaver af forældremyndigheden. Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvem der skal 
have forældremyndigheden og samtidig bliver værge for personen. Der henvises til 
Socialministeriets vejledning til lov om social service om tilbud til børn og unge. 

 
38. 

Serviceloven har en række regler, der specifikt fastsætter, at brugerne skal inddrages. F.eks. 
fastsætter servicelovens § 141, at kommunen skal tilbyde at udarbejde en skriftlig plan for 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i samarbejde med 
modtageren. Et andet eksempel er, at myndighedernes afgørelser om tildeling af personlig 
hjælp og pleje efterkapitel 16 i serviceloven skal meddeles i skriftlig form, jf. servicelovens § 
89. Der anvendes et skema, som udfyldes i samarbejde med ansøgeren. Se Socialministeriets 
vejledning til lov om social service om servicetilbud til voksne. 

 

I sager vedrørende personer, der tilhører svage grupper, er det vigtigt at være opmærksom på, 
at der skal medvirke en værge, hvis den pågældende på grund af alvorligt svækket helbred ikke 
selv er i stand til at varetage sine egne interesser, og borgerens egen medvirken kræves efter 
loven, jf. nærmere punkt 39. Et familiemedlem eller en anden nærtstående kan i disse tilfælde 
kun handle for en borger, der ikke selv er i stand til det, hvis familiemedlemmet er værge for 
den pågældende. 

Det vil også være nødvendigt at beskikke en værge til at varetage en svag borgers rettigheder i 
forhold til sagsbehandlingen, når borgerens medvirken kræves. En værge skal således give 
samtykke efter retssikkerhedslovens § 11 a, hvis en myndighed skal indhente oplysninger, og 
borgeren ikke selv kan give gyldigt samtykke, jf. nærmere punkt 99. En værge skal også 
medvirke, hvis f.eks. en person med svær demens skal underskrive en lejeaftale eller en 
erklæring om hæftelse i forbindelse med en ansøgning om boligstøtte. 

 

Såvel myndigheder som de nærmeste kan tage initiativ til iværksættelse af værgemål. 
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