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Til orientering af medlemmerne af Folketingets Retsudvalg forud for Borgerretshjælpens 
deputation, torsdag den 5. december 2013, kl. 15:45 vedrørende manglende afsatte 
midler til retshjælpspuljen  
 

Med den kommende finanslov for 2014 er der udsigt til langt færre midler til retshjælpspuljen, nærmere 

7,5 mio. kr. mindre end der har været afsat de to forgange år, hvilket på ingen måde kan siges at være 

til gavn for borgernes retssikkerhed.  

Med finansloven af 2012 blev der med henblik på at styrke retshjælp, herunder særligt i områder med 

sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer, afsat 21,7 mio. kr. til retshjælpspuljen i 2012 og 

2013. Således blev der mulighed for åbning af en række nye retshjælpsinstitutioner, ansættelse af 

yderligere medarbejdere og generelt et højere aktivitetsniveau i den offentlige retshjælp i de 

pågældende år. Tilbuddet om offentlig retshjælp blev dermed styrket ibetydelig grad, og dermed blev 

også borgernes retssikkerhed styrket. De offentlige retshjælpsinstitutioner, hvad enten der er tale om 

retshjælpskontorer og advokatvagter, bidrager nemlig til at borgere, som ikke har økonomiske 

ressourcer til at betale for egentlig advokatbistand, også har adgang til juridisk råd og vejledning samt 

lettere sagsbehandling.  

Retshjælpsinstitutionerne fungerer så at sige som juridiske skadestuer, idet de yder juridisk 

førstehjælp til alle borgere – uanset indkomstforhold. Med udsigt til færre midler i retshjælpspuljen i 

den størrelsesorden, der er lagt op til i den kommende finanslov, vil tilbuddet om offentlig retshjælp 

imidlertid blive svækket i et omfattende omfang med en række uhensigtsmæssige konsekvenser til 

følge. Adskillige retshjælpskontorer og advokatvagter vil uden tvivl være nødsaget til at begrænse 

deres åbningstider og må i værste fald dreje nøglen om og lukke deres aktiviteter fuldstændig. Dette vil 

unægtelig gå udover borgernes retssikkerhed, heriblandt særligt retssikkerheden blandt udsatte 

borgere.  

Tidligere på året, nærmere i april 2013, blev der i Folketinget afholdt en høring om retshjælp, hvor én 

af mange konklusioner var, at der uden tvivl er et massivt behov for offentlig retshjælp, og at det 

eksisterende tilbud om retshjælp trængte til at blive yderligere styrket. Af uvisse årsager lader det dog 

til, at det stik modsatte er ved at ske; såfremt der ikke findes de nødvendige midler til retshjælpspuljen.  

Borgerretshjælpen er et af de retshjælpskontorer, som grundet den øgede retshjælpspulje i 2012 fik 
tilskud til at åbne et retshjælpskontor i maj 2012. Med et ønske om at styrke og sikre retssikkerheden 
blandt udsatte borgere, yder Borgerretshjælpen udgående retshjælp til boligområder, som huser en 
stor andel af borgere med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer. Derved sikres en 
lettilgængelig adgang – og for nogen en reel og lige adgang til retshjælp, da mange af områdernes 
borgere hverken har økonomi eller ressourcer til at søge almen advokatbistand eller rejse langvejs for 
juridisk hjælp. 
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For mange retshjælpsinstitutioners vedkommende, heriblandt Borgerretshjælpens vedkommende, er 
det kendetegnende at de enkelte aktørers aktiviteter i forvejen er underfinansieret og en stor del af 
retshjælpsinstitutionernes indsats løftes således af frivillig arbejdskraft. Men hvad vil der ikke ske, hvis 
retshjælpspuljen nedsættes yderligere?  
 
Efter Borgerretshjælpens opfattelse er det tvingende nødvendigt, at det nuværende omfang af offentlig 
retshjælp ikke alene sikres, men endog også styrkes. Ydermere kan det ikke specifikt kun anses for at 
være et spørgsmål om jura og retshjælp ud fra en juridisk vinkel. Det er i høj grad også et spørgsmål 
om menneskelige værdier og om at sikre og skabe en reel lige adgang til retshjælp for alle landets 
borgere, så det ikke kun er overklassen af borgere med økonomi og ressourcer, der har adgang til 
retssikkerhed. En reducering af tilskuddet til retshjælpspuljen vil åbenlyst have langt flere økonomiske 
og menneskelige omkostninger – både for det enkelte individ og samfundet i sin helhed. 
 
Taget ovenstående i betragtning, håber Borgerretshjælpen, at der kan findes politisk vilje til som 
minimum at sikre det nuværende omfang af retshjælp. Borgerretshjælpen har i den forbindelse 
foretræde for retsudvalget på torsdag, den 5. december 2013, kl. 15:45, hvor 
retshjælpsinstitutionernes vilkår samt konsekvenserne af bebudede forringelser vil blive uddybet.  
 
Alle politikere er i øvrigt mere end velkomne til at aflægge Borgerretshjælpen et besøg, hvor der vil 
være rig mulighed for at få et indblik i det enorme behov for retshjælp blandt nogle af de borgere, som 
behøver den allermest.  
 

 
Med venlig hilsen 
 
 

   
V/ Marie Budtz Andersen & Zuzanne Dinah Brødbæk, 
Tlf.: 3123 1161 
Mail: info@borgerretshjaelpen.dk 
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