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Spørgsmål nr. S 989 fra medlem af Folketinget Michael Aastrup Jen-

sen (V): 

”Hvad mener ministeren om Danmarks Domstoles digitale 
projekt Juridiske Fagsystemer?”

Svar:

Jeg anser JFS-programmet som et centralt element i forhold til den forsatte 

digitalisering af domstolene. Implementeringen af dette system er således 

et vigtigt led i, at domstolene kan levere tidssvarende effektiv forvaltning 

og leve op til de fortsat øgede krav om digital kommunikation med interes-

senter. 

Projektet er beklageligvis meget forsinket, og der er en mindre fordyrelse 

svarende til 12,3 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling til JFS-

projektet på 93,7 mio. kr. (68,1 mio. kr. til behandling af civile sager og 

straffesager samt 25,6 mio. kr. til behandling af tvangsauktioner og skifte-

sager). Dette fremgår også af det aktstykke, som netop er blevet fremsendt 

til Folketingets Finansudvalg. 

Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er tilfredsstillende, at projektet er blevet 

forsinket, og at der har været merudgifter. Jeg vil gerne sikre mig mod, at 

der sker yderligere forsinkelser og fordyrelser. Jeg har derfor også noteret 

mig, at Domstolsstyrelsen har besluttet sig for at iværksætte et eksternt 

teknisk review af programmet. Det tekniske review skal resultere i en ob-

jektiv ekstern vurdering af JFS (fase 1 og fase 2), og det fundament, der er 

bygget, for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag fremadrettet. 

Derudover kan det tilføjes, at Domstolsstyrelsen i forbindelse med styrin-

gen af it-projekter i det seneste år er begyndt at anvende statens it-

projektmodel. 


