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Værgers deltagelse i beboerdemokratiet 
 
BL er blevet spurgt, om det er i overensstemmelse med lovgivningen inden for den almene bo-
ligsektor, at en værge på et afdelingsmøde kan udøve stemmeretten på vegne af en beboer, der 
ikke er i stand til at varetage sine egne interesser ved. 
 
Notatet beskriver de gældende regler for værgemål efter værgemålsloven og samspillet og be-
grænsningerne mellem reglerne om beboerdemokrati i henholdsvis lov om almene boliger, nor-
malvedtægt og driftsbekendtgørelsen. 
 
Notatet indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens stillingtagen til problemstillingen samt BL’s 
konklusion herpå.  
 
Værgemål 
Efter værgemålsloven § 5, stk. 1 kan en person over 18 år blive underlagt værgemål, hvis per-
sonen ikke er i stand til at varetage sine egne interesser.  
 
Dette kan ske for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk 
udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine øko-
nomiske og personlige interesser. 
 
Typer af værgemål 
Værgemålet kan begrænses til at kun angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller 
anliggender eller til kun at angå personlige forhold, jf. værgemålslovens § 5, stk. 3. 
 
Et værgemål kan også helt fratage personen sin retlige handleevne. Personen kan herefter ikke 
foretage f.eks. køb/salg af fast ejendom, indgå kontrakter, optage lån eller lignende. Denne 
form for værgemål følger af værgemålslovens § 6 og er den mest indgribende form for værge-
mål. 
 
Der kan indgås et samværgemål efter værgemålslovens § 7. Dette vedrører en person, som er 
uerfaren eller svækket, og som har et ønske om hjælp til at administrere sin formue og/eller an-
dre økonomiske anliggender. Samværgen og den pågældende under frivilligt samværgemål 
handler i forening og finder i fællesskab frem til de bedste løsninger for den pågældende. 
 
Personer, der er under værgemål efter §§ 5 og 7, er myndige.  
 
Personer, der er under værgemål efter § 6, er umyndige. 
 
Værgens dispositioner 
Hvis der ikke gælder særlige regler for værger hos en bestemt aftalepart, kan den pågældende 
værge handle på personens vegne i alle de anliggender, der er omfattet af værgemålet, jf. vær-
gemålsloven § 5, stk. 4. 
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Særlige regler kan forekomme, hvor der er taget særskilt stilling til værger i f.eks. en forenings 
vedtægter eller i en virksomheds forretningspolitik. Det kan f.eks. være, at værger ikke har 
stemmeret på generalforsamlingen, eller at værges stemmeret er begrænset til kun at angå 
visse forhold. 
 
Værgers deltagelse på afdelingsmødet 
I normalvedtægten for almene boligorganisationer med almene boligafdelinger er værger for bo-
liglejere ikke særskilt reguleret.  
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor vurderet, at de almindelige regler i værgemålsloven 
finder anvendelse ved afholdelse af et afdelingsmøde, jf. værgemålslovens § 5, stk. 4. 
 
Værgemålets rækkevidde 
Styrelsen har i den forbindelse udtalt, at normalvedtægterne ikke skal fortolkes restriktivt efter 
sin ordlyd i § 18. Styrelsens vurdering er, at Boligorganisationerne må læne sig op ad de gene-
relle regler om værgemål i disse helt særlige forhold, hvorefter en værge kan varetage en per-
sons interesser efter værgemålslovens § 5, stk. 2.  
 
Det betyder i praksis, at en værge, som f.eks. varetager en boliglejers økonomiske interesser, 
kan stille forslag på et afdelingsmøde og stemme for/imod forslag, når disse har økonomisk be-
tydning og interesse for personen under værgemål. 
 
Det er nogle sjældne tilfælde, hvor en lejer er mindreårig. Personer under 18 år er umyndige, jf. 
værgemålslovens § 1, stk. 1 og efter stk. 3 handler værgerne på den mindreåriges vegne i øko-
nomiske anliggender.  
 
Det fremgår af normalvedtægtens § 18, at afdelingens boliglejere og disses myndige husstands-
medlemmer har adgang til og stemmeret på et afdelingsmøde. Derfor har en lejer altid uanset 
alder og værgemål stemmeret på et afdelingsmøde – også selvom lejeren er mindreårig. 
 
Er der tale om en mindreårig lejer, så har forældrene/værgen til den mindreårige lejer således 
mulighed for at stemme på et afdelingsmøde, når afstemningen har økonomisk betydning for 
boliglejeren. Det samme gælder ikke for et mindreårigt husstandsmedlem. 
 
Regulering i vedtægter af værges deltagelse 
Ovenstående kan give anledning til en overvejelse af, hvorvidt en boligorganisation kan ændre 
sine vedtægter, således værger kan nægtes adgang og dermed ikke har stemmeret på afde-
lingsmøder. 
 
I lov om almene boliger § 12, stk. 4, 2. pkt. er der bestemt følgende: 
 
”Vedtægtsbestemmelser, der tillægger beboerne mindre ret til medindflydelse end efter reglerne 
i denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller efter de normalvedtægter, der er udarbejdet for 
en almen boligorganisation som den pågældende, er uden gyldighed.” 
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Desuden følger det af driftsbekendtgørelsens § 4, stk. 2: 
 
”Vedtægtsbestemmelser, der tillægger beboerne mindre ret til medindflydelse end anført i stk. 
1, 1. pkt., er uden gyldighed”. 
 
I driftsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 er det bestemt, at beboerne har ret til medindflydelse på bo-
ligorganisationen og den enkeltes afdelings drift efter reglerne i lov om almene boliger samt de 
normalvedtægter, der til enhver tid er udarbejdet til den pågældende boligorganisation.  
 
Som nævnt kan lejeren repræsenteres ved sin værge på et afdelingsmøde, som stemmer for/imod 
forslag samt stille forslag til behandling på personens vegne, når dette gøres inden for rammerne 
af værgemålet. 
 
Afstemninger om godkendelse af afdelingens årsregnskab og driftsbudget er f.eks. i boliglejerens 
økonomiske interesse. Er der tale om et værgemål, som omfatter varetagelse af økonomiske 
interesser, kan en værge således stemme for/imod godkendelse af disse på et afdelingsmøde. 
 
Bestemmelser, der nægter værger generel adgang og stemmeret på et afdelingsmøde, vil ind-
skrænke beboernes medindflydelse, da medindflydelsen udøves via værgen. Derfor vil det være i 
strid med reglerne i lov om almene boliger § 12, stk. 4 og driftsbekendtgørelsens § 4, stk. 2 at 
vedtage sådanne bestemmelser i en boligorganisations vedtægter. 
 
Dirigentens ansvar på afdelingsmødet 
Dirigenten er ansvarlig for afdelingsmødets ledelse, og for at mødet afholdes på en forsvarlig og 
hensigtsmæssig måde, herunder i henhold til boligorganisations vedtægter og efter den alminde-
lige lovgivning om beboerdemokrati. 
 
Dirigenten skal således sikre, at de fremmødte har ret til at være til stede, og at de personer, der 
afgiver stemme, har ret til at stemme. 
 
Hvis en boligtager er repræsenteret ved en værge, skal dirigenten være opmærksom på, at vær-
gen skal fremvise dokumentation for værgemålet, således rammerne for værgemålet kan afkla-
res. Er der tale om varetagelse af kun økonomiske interesser, kan værgen således kun stemme 
for/imod forslag, som har økonomisk interesse/betydning for værgede – og f.eks. ikke forslag om 
husdyrhold. 
 
Værgens deltagelse i beboerdemokratiet i øvrigt 
En værge for en boliglejer kan ikke opstille til og indgå i afdelingsbestyrelsen, medmindre der er 
tale om en afdelingsbestyrelse efter lov om almene boliger § 33, stk. 4 (særlige regler om bebo-
errepræsentanter i ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere).  
 
En værge kan heller ikke vælges til repræsentantskabet, selvom medlemmerne vælges blandt 
afdelingernes boliglejere, jf. normalvedtægtens § 6, stk. 2. 
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Dette skyldes, at en værges dispositioner kun rækker til varetagelse af værgedes interesser. 
Medlemmer af afdelingsbestyrelser og repræsentantskaber varetager tillige boligorganisationens 
og den lejeres interesser, hvorfor dette ligger uden for rammerne af værgemålet. 
 
Konklusion 
Værger har ret til at få adgang til et afdelingsmøder, ligesom værgen har ret til at stille forslag 
samt udøve stemmeret på vegne af den værgede boliglejer. 
 
En værge for en mindreårig lejer kan dog alene stemme på et afdelingsmøde, når afstemningen 
er af økonomisk interesse/betydning for den mindreårige boliglejer. 
 
Værger har kun mulighed for at være en del af afdelingsbestyrelsen, hvis dette sker efter lov om 
almene boliger § 33, stk. 4. En værge kan ikke være medlem af repræsentantskabet på vegne af 
værgede. 
 
En boligorganisation kan ikke vedtage bestemmelser i vedtægterne, som indskrænker værgers 
deltagelse og afstemning på afdelingsmøder. 
 


