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Justitsministeriet. København, den 10. december 2020.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt 18,3 mio. kr. i 2020 til §
11.41.02. Retterne til dækning af domstolenes udgifter til leje af midlertidige retslokaler i perioden
15. maj 2020 til 31. december 2020 med henblik på efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer,
herunder særligt arealkrav, som følge af COVID-19.

Udgifterne på i alt 18,3 mio. kr. finansieres fra et mindreforbrug af de på finansloven opførte midler
på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

b. Med Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning af 17. april 2020
opfordrede Folketingets partier domstolene til at genåbne med henblik på hurtigst muligt at kunne
gennemføre flest mulige sager.

Retslokaler indtil 31. august 2020

Domstolsstyrelsen afdækkede på den baggrund mulighederne for at afvikle sager inden for retternes
eksisterende fysiske rammer i lyset af de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder særligt arealkrav,
som følge af COVID-19. Afdækningen viste, at et antal større straffesager med mange tiltalte, særligt
nævningesager, ikke kunne gennemføres i retternes eksisterende lokaler. Særligt Østre Landsret og
Københavns Byret har været udfordret af et antal presserende sager, der ikke har kunnet afvikles
i retternes eksisterende lokaler. Der kunne derfor konstateres et akut behov for to store retssale i
hovedstadsområdet til berammelse af retsmøder fra medio maj 2020 til ultimo august 2020.

Bygningsstyrelsen undersøgte på den baggrund mulighederne for at finde ledige, egnede lokaler i
hovedstadsområdet. Udbuddet af egnede lokaler i hovedstadsområdet viste sig yderst begrænset, men
det var vurderingen, at Bella Center Copenhagen både opfyldte Domstolsstyrelsens krav og samtidig
levede op til de fornødne sikkerhedskrav fra politiet og kriminalforsorgen.

På denne baggrund indgik Bygningsstyrelsen og Bella Center Copenhagen efter forhandling en
kontrakt på 8,6 mio. kr. for perioden 15. maj 2020 til 31. august 2020, jf. tabel 1.
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Udgifter til leje af midlertidige retslokaler
Mio. kr. (2020-pl)
Udgifter, i alt 18,3
Retslokaler indtil 31. august 2020 (Bella Center
Copenhagen)

8,6

Retslokaler fra 1. september 2020 (København,
Odense, Aarhus, Esbjerg og Horsens)

9,7

Retslokaler fra 1. september 2020

Domstolsstyrelsen har endvidere vurderet, at et antal presserende sager i hovedstadsområdet og i
resten af landet fortsat ikke kan afvikles i retternes eksisterende lokaler under de gældende arealkrav
mv. Domstolsstyrelsen har i samarbejde med Bygningsstyrelsen søgt efter ledige lokaler i Køben‐
havn, Odense, Aarhus og Esbjerg med henblik på at kunne afvikle større retssager.

På baggrund af Bygningsstyrelsens vurdering har Domstolsstyrelsen indgået lejeaftaler i København,
Odense, Aarhus og Esbjerg. Lejeaftalerne indebærer merudgifter for 9,7 mio. kr. for perioden 1.
september 2020 til 31. december 2020, jf. tabel 1. Merudgifterne omfatter desuden udvidelse af
retssalskapacitet i den eksisterende retsbygning i Horsens.

Der anmodes med nærværende aktstykke om at tilvejebringe finansiering svarende til de allerede
disponerede samt forventede udgifter på i alt 18,3 mio. kr. i 2020 under § 11.41.02. Retterne til
midlertidige retslokaler som følge af COVID-19. De allerede afholdte udgifter vurderes at være
inden for den eksisterende bevillings formål.

Det bemærkes, at de allerede indgåede lejeaftaler i København, Odense, Århus og Esbjerg vil
indebære merudgifter for 11,8 mio. kr. i 2021, hvis lejemålene fastholdes året ud. Lejemålene er dog
midlertidige og vil blive opsagt, når arealkravene mv. som følge af COVID-19 tillader det. Domstols‐
styrelsen arbejder endvidere på at tilvejebringe yderligere retssalskapacitet i København, Aalborg og
Næstved til håndteringen af et antal større straffesager samt andre typer retssager, der grundet et stort
antal involverede ikke kan håndteres i de nuværende retsbygninger under de aktuelle arealkrav mv.
som følge af COVID-19. Udgifterne til disse yderligere retslokaler skønnes at udgøre i alt ca. 16,3
mio. kr. i 2021, hvis lejemålene fastholdes året ud.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift

§ 11.41.02. Retterne (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed

16. Husleje 8,4 mio. kr.

20. Afskrivninger 1,5 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,4 mio. kr.

§ 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)
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20. Vejrafhængige aktiviteter

22. Andre ordinære driftsomkostninger 18,3 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at tilvejebringe den nødvendige finansie‐
ring til de afholdte udgifter i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt 18,3 mio.
kr. i 2020 til § 11.41.02. Retterne til leje af midlertidige retslokaler som følge af COVID-19. Ud‐
giften finansieres af de på finansloven opførte midler fra forventet mindreforbrug på 28.63.04. Ba‐
nedanmark – drift af jernbanenettet, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020
opføres følgende:

Udgift

§ 11.41.02. Retterne (Driftsbev.) 18,3 mio. kr.

§ 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) -18,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. december 2020

Nick Hækkerup

/ Joakim Thaning

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 17-12-2020.
Enhedslistens medlem af udvalget godkender aktstykket, men finder det kritisabelt, at mindreforbrug på drift og
vedligeholdelse af jernbanen overføres til andre områder, fordi der er et stort efterslæb på vedligehold af det danske
skinnenet og den danske jernbane i det hele taget.
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