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Spørgsmål nr. 729 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for den planlagte proces for den un-
dersøgelse af retshjælpsområdet, som ministeren har varslet, 
herunder tidsplanen samt indholdet og tilrettelæggelsen af un-
dersøgelsen, og vil ministeren oplyse, hvordan ministeren vil 
følge op på de konkrete anbefalinger og forslag på området og 
hvilke initiativer ministeren kan give tilsagn om at gennemfø-
re?” 

 

Svar: 

 

1. I min besvarelse af 8. februar 2017 af spørgsmål nr. 261 (Alm. del) fra 

Folketingets Retsudvalg oplyste jeg, at Justitsministeriet er i færd med at 

tilrettelægge en samlet opfølgning på de anbefalinger til styrkelse af rets-

hjælpsordningen, der blev fremsat i Retsplejerådets redegørelse fra juni 

2012 om retshjælp ved advokat mv. og i rapporten fra januar 2017 afgivet 

af en arbejdsgruppe nedsat af Danske Advokater og Advokatrådet. 

 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Justitsministeriet i den kommende tid 

vil afholde en række møder med interessenterne til retshjælpsordningen 

med henblik på at drøfte, hvordan ordningen kan forbedres. Møderne vil 

tage udgangspunkt i de anbefalinger til forbedring af retshjælpsordningen, 

der er fremsat i bl.a. Retsplejerådets redegørelse fra 2012 og rapporten fra 

januar 2017. Desuden vil anbefalingerne i tænketanken Justitias rapport 

”Den danske retshjælpsmodel - er der lige adgang til hjælp?” af 12. juli 
2017 blive inddraget.  

 

Den foreløbige tidsplan for møderne er følgende: 

 

Møde  Dato Emner til drøftelse på mødet 

1 September/oktober 

2017 

Administrative og praktiske forhold 

ved retshjælpsordningen, herunder 

retshjælpsforsikringen. 

2 December 2017 Anvendelsesområde for retshjælpsord-

ningen, opdeling af rådgivningen i trin, 

vederlag for rådgivning på trin 2 og 3 

samt advokaternes forhold.  

3 Februar 2018 Retshjælp ved advokatvagter og rets-

hjælpskontorer, samt opfølgning på 

tidligere drøftelser.  



 

 
3 

4 Maj 2018 Opfølgning på tidligere drøftelser og 

øvrige spørgsmål om retshjælpsordnin-

gen.  

 

Det har været overvejet, hvorvidt det var muligt at tilrettelægge møderne 

således, at forløbet – eller dele heraf – kunne afsluttes tidligere end maj 

2018. Det er imidlertid vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt, at der 

foretages en samlet opfølgning på retshjælpsordningen, og at der er fleksi-

bilitet i tidsplanen, hvis det som led i møderne skulle vise sig, at der f.eks. 

er behov for drøftelse af yderligere spørgsmål om retshjælpsordningen.  

 

2. Når Justitsministeriets møder med interessenterne til retshjælpsordnin-

gen er afholdt, vil ministeriet foretage en samlet opfølgning på behovet og 

mulighederne for at ændre ordningen.  

 

Jeg vil afvente resultatet af drøftelserne med interessenterne og ministeri-

ets overvejelser, inden jeg tager stilling til, hvilke konkrete initiativer der 

skal tages for at styrke retshjælpsordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


