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Justitsministeriet. København, den 9. juni 2021.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at udgifter til gennemførelse af rigsrets‐
sagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg afholdes af Justitsministeriets
konto 11.21.21. Strafferetspleje mv., og at der optages ny tekstanmærkning herom.

b. Folketinget rejste den 2. februar 2021 tiltale ved Rigsretten mod fhv. udlændinge- og integrations‐
minister Inger Støjberg. Rigsretten har oplyst, at der er berammet forberedende retsmøder den 25.
og 26. juni 2021 og hovedforhandling af sagen i perioden fra den 2. september 2021 til den 30.
november 2021 (foreløbig 36 retsdage). Rigsretten har endvidere oplyst, at der forventes at blive
afsagt dom i sagen i december 2021.

Gennemførelsen af rigsretssagen vil indebære en række udgifter. Heraf kan bl.a. nævnes:
– Vederlag til de af Folketinget valgte medlemmer af Rigsretten.
– Vederlag til anklagere og forsvarere samt godtgørelse af disses nødvendige udgifter.
– Merudgifter i forbindelse med tilkaldelse af pensionerede højesteretsdommere til deltagelse i

behandling af sager i Højesteret som følge af rigsretssagens gennemførelse.
– Udgifter til sekretariatsbistand.
– Udgifter til vagtopgaver.
– Udgifter til leje og indretning af lokaler.
– Øvrige driftsudgifter, herunder kontorhold, leje af udstyr til lydoptagelse og talegenkendelse, ind‐

køb og opsætning af it-udstyr, herunder løbende support, samt etablering og drift af hjemmeside
for Rigsretten.

Vederlæggelse af de af Folketinget valgte medlemmer af Rigsretten forudsættes at finde sted i
overensstemmelse med de gældende statslige regler om særskilt vederlæggelse mv. i råd, nævn,
kommissioner, udvalg o.lign. Med hensyn til niveauet for denne særskilte vederlæggelse tages
udgangspunkt i lønniveauet for højesteretsdommere.

Det forudsættes, at vederlæggelse af de af Folketinget valgte medlemmer af Rigsretten gennemføres
efter de anførte retningslinjer uden yderligere forelæggelse for Lønningsrådet. For så vidt angår
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eventuelle statsansatte, som i forbindelse med udførelsen af hvervet som medlemmer af Rigsretten er
fraværende fra tjenestestedet, vil der ske afkortning i lønnen efter de gældende regler.

Fastlæggelsen af principperne for beregning af vederlaget til anklagere og forsvarere i Rigsretten
kan først ske, når der haves klarhed over sagens præcise omfang og den nærmere tilrettelæggelse af
retsmøder mv. Udgifterne til vederlæggelse af anklagere og forsvarere ifm. rigsretssagen afholdes på
strafferetsplejekontoen.

Med henblik på at sikre, at der sideløbende med Rigsrettens virksomhed kan opretholdes en afdeling
i Højesteret, tilkaldes pensionerede dommere til deltagelse i sagers behandling ved Højesteret, mens
rigsretssagen pågår.

Højesteret har undersøgt mulige lokationer i København til brug for Rigsretten. Et styrende princip
herfor har været behovet for, at lokalerne til Rigsretten har nærhed til Højesteret.

Der er fundet egnede lokaler ved Eigtveds Pakhus, hvor lokalerne kan tilvejebringe retssalsløsning
og dertilhørende støttefunktioner for Rigsretten.

Lejemålet er ikke at betragte som et konventionelt lejemål, men i stedet som en konferenceløsning,
som kan lejes fra 1. august 2021 til 31. januar 2022. Udgifterne for perioden beløber sig til ca. 12,0
mio. kr., hvoraf ca. 8,2 mio. kr. udgør husleje (inkl. drift og forbrug samt adgang til en stor del
af bygningens eksisterende inventar og av-udstyr mv.), ca. 3,2 mio. kr. i kompensation til Udenrigs‐
ministeriet som følge af manglende mulighed for at anvende lokalerne, herunder mod betaling at
stille dem til rådighed for eksterne arrangementer, samt ca. 0,5 mio. kr. vedrørende diverse tilkøb
(rengøring, alarmer og leje af mikrofoner mv.). Lejen er uden depositum og istandsættelsesudgifter.

Det vil i videst muligt omfang blive tilstræbt, at merudgifterne så vidt muligt begrænses, og at
der indkøbes inventar og teknisk udstyr mv., som efter rigsretssagen vil kunne genanvendes ved
domstolene.

Det bemærkes i øvrigt, at det følger af rigsretslovens § 73, at sagsomkostninger afholdes af statskas‐
sen, når ingen tilpligtes at tilsvare dem, såvel som når den, hvem de pålægges, ikke er i stand til at
udrede dem.

Med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige bevillingsmæssige grundlag anmodes om, at
udgifterne til gennemførelse af rigsretssagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger
Støjberg afholdes af § 11.21.21. Strafferetspleje mv., således at merudgifter i forbindelse hermed kan
optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

c. De foreslåede dispositioner forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt af hensyn til gen‐
nemførelsen af rigsretssagen.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at udgifter til gennem‐
førelse af rigsretssagen afholdes af § 11.21.21. Strafferetspleje mv.
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Endvidere anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
2021 optages følgende tekstanmærkning under § 11. Justitsministeriet:

”Ny tekstanmærkning nr. 124 ad 11.21.21.

“Merudgifter i forbindelse med rigsretssagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger
Støjberg optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. juni 2021

Nick Hækkerup

/ Joakim Thaning

Til Finansudvalget.
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