
  

Sådan undgår du som beskikket værge at skulle lave værgemålsregnskab: 
 

Som udgangspunkt er der regnskabspligt, idet værgen har rådighed over den værgedes penge på konti 

udenfor forvaltning. 

 

Regnskabspligten kan ophøre, hvis alle midler - undtagen en eventuel lommepengekonto – indsættes i 

Forvaltningsinstituttet. Nem-kontoen flyttes til konto i Forvaltningsinstituttet, og alle regninger betales 

herfra.  

Der kan dog fortsat udbetales et mindre beløb til lommepenge, som der ikke skal aflægges regnskab 

for. Beløbet aftales med Forvaltningsinstituttet, og der etableres fast overførsel til lommepenge-

kontoen. Ovennævnte kalder vi en ”administrationsaftale”. 

 

Hvis du som værge ønsker denne løsning, skal du skriftligt bede os om dette. Samtidig skal du 

oplyse om der ønskes udbetalt lommepenge, herunder lommepengebeløb, interval for 

udbetaling, samt registreringsnummer og kontonummer. Husk også at oplyse registrerings-

nummer for tidligere BS-aftaler, så vi kan overføre dem. 

 

Vi vil herefter ændre Nem-kontoen og overføre betalingsaftalerne. Værgen skal efterfølgende selv 

kontakte bank/sparekasse for at få alle indeståender på konti overført Forvaltningsinstituttet, således at 

der kun er en lommepengekonto med et begrænset indestående tilbage. Vi gør opmærksom på, at der 

ikke må foretages egentlig opsparing på lommepengekontoen, så overførselsbeløbet skal tilpasses 

behovet for lommepenge. 

 

Regninger til betaling indsendes til betaling enten via post eller mail. Når regninger betales af 

Forvaltningsinstituttet, bliver de betalt umiddelbart efter de er modtaget. Vi tilbyder desværre ikke at 

lægge betalingerne på sidste forfaldsdato. Gebyret for betaling af Indbetalingskort og kontooverførsler 

er p.t. 40 kr. pr. stk. (dog er overførsel til lommepenge samt værgens udlæg undtaget for gebyr). 

Indbetalingskortet tilmeldes Betalingsservice, hvis det er muligt. 

 

Hvis en udgift kræver Familieretshusets tilladelse, skal værgen søge Familieretshuset om tilladelsen. 

Husk at tilladelsen – som hovedregel – skal indhentes inden udgiften afholdes. Ansøgningsskemaet 

findes på vores hjemmeside og skal indsendes til Forvaltningsinstituttet. Vi videresender ansøgningen 

til Familieretshuset. 

 

Værgemålsregnskab skal indsendes for perioden, indtil aftale om administration er oprettet i 

Forvaltningsinstituttet. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os. 

 

 

  


