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Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med
denne nye, opdaterede udgave af Værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle

væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde
kaldes ældrebyrden.

I bogen er der foretaget en ajourføring og bearbejdelse. Den indeholder nye afgørelser og nyvurderinger.
Formålet har været at udfylde et beskrivelsesmæssigt tomrum med omfattende og dybtgående redegørelser,

som forhåbentlig indeholder fyldestgørende svar på de fleste spørgsmål, som opstår.

Bogen henvender sig til de faggrupper, som i det daglige beskæftiger sig med værgemål for voksne samt med
børns og unges økonomiske forhold. Det gælder advokater, dommere, revisorer, bankrådgivere og

forvaltningsafdelingerne, som administrerer formuerne, samt socialrådgivere, kommunalt ansatte, hospitals-
og plejepersonale. De kan komme til at vurdere, om der er behov for værgemål og i bekræftende fald hvilket,
ligesom der senere skal samarbejdes med værgerne. Også de pårørende kan have behov for svar på opståede

spørgsmål.

Lovkommentaren er forfattet af Svend Danielsen, der er kendt for sin interesse for området, bl.a. som formand
for værgemålsudvalget, hvis betænkning dannede grundlag for loven fra 1996, og som forfatter af
førsteudgaven fra 2006. Derudover Rie Thoustrup Sørensen, der er kontorchef i Statsforvaltningens

værgemålskontor, og som tidligere var kontorchef i Civilstyrelsen.
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Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres
retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede
udgave af Værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at

dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske
problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde

kaldes ældrebyrden.

I bogen er der foretaget en ajourføring og bearbejdelse. Den
indeholder nye afgørelser og nyvurderinger. Formålet har været at

udfylde et beskrivelsesmæssigt tomrum med omfattende og
dybtgående redegørelser, som forhåbentlig indeholder fyldestgørende

svar på de fleste spørgsmål, som opstår.

Bogen henvender sig til de faggrupper, som i det daglige beskæftiger
sig med værgemål for voksne samt med børns og unges økonomiske
forhold. Det gælder advokater, dommere, revisorer, bankrådgivere
og forvaltningsafdelingerne, som administrerer formuerne, samt

socialrådgivere, kommunalt ansatte, hospitals- og plejepersonale. De
kan komme til at vurdere, om der er behov for værgemål og i

bekræftende fald hvilket, ligesom der senere skal samarbejdes med
værgerne. Også de pårørende kan have behov for svar på opståede

spørgsmål.

Lovkommentaren er forfattet af Svend Danielsen, der er kendt for sin
interesse for området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget,
hvis betænkning dannede grundlag for loven fra 1996, og som
forfatter af førsteudgaven fra 2006. Derudover Rie Thoustrup

Sørensen, der er kontorchef i Statsforvaltningens værgemålskontor,
og som tidligere var kontorchef i Civilstyrelsen.
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