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Værgemålsloven Svend Danielsen Hent PDF Vægten i bogen er ikke mindst lagt på en gennemgang af

praktisk vigtige spørgsmål, medens mere teoretiske overvejelser, navnlig af mere formueretlig karakter, er
skudt i baggrunden. Argumentationen i lovens forarbejder om en række problemstillinger er medtaget til

belysning af enkeltreglerne. Da bogen er den første samlede fremstilling af loven, der i øvrigt ikke har givet
anledning til megen omtale, er nogle analyser og synspunkter nye.Bogen henvender sig til de der i deres

daglige arbejde beskæftiger sig med værgemål for voksne samt med børns og unges økonomiske forhold. Det
gælder ansatte i statsforvaltningerne og dommere, som skal træffe afgørelser efter loven, advokater der

rådgiver denne persongruppe og deres familier og repræsenterer dem i retten, de mange som påtager sig at
være værger, samt de revisorer, bankrådgivere og forvaltningsafdelinger, som behandler spørgsmål om
værgeformuer, som må træffe beslutning om anbringelse af aktiverne, og som skal udarbejde regnskaber.

Også læger og socialrådgivere, ansatte i socialforvaltningerne, på hospitaler og plejehjem samt i politiet, som
må tage stilling til, om der skal anmodes om værgemål, og evt. senere skal samarbejde med værgerne, kan

forhåbentlig finde svar på nogle spørgsmål i bogen.
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voksne samt med børns og unges økonomiske forhold. Det gælder

ansatte i statsforvaltningerne og dommere, som skal træffe afgørelser
efter loven, advokater der rådgiver denne persongruppe og deres



familier og repræsenterer dem i retten, de mange som påtager sig at
være værger, samt de revisorer, bankrådgivere og

forvaltningsafdelinger, som behandler spørgsmål om værgeformuer,
som må træffe beslutning om anbringelse af aktiverne, og som skal
udarbejde regnskaber. Også læger og socialrådgivere, ansatte i

socialforvaltningerne, på hospitaler og plejehjem samt i politiet, som
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