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Sammensætning af udvalg om revision af reglerne om rets-

hjælp og fri proces 

 
Justitsministeren orienterede Retsudvalget den 8. april 2020 om, at der vil blive 
nedsat et lovforberedende udvalg om revision af reglerne om retshjælp og fri pro-
ces. Dette er et positivt og et godt skridt for forbrugerbeskyttelsen. Forsikring & 
Pension undrer sig imidlertid over ikke at være repræsenteret i udvalget, da rets-
hjælpsforsikring spiller en væsentlig rolle i at sikre, at alle har adgang til at få 
juridisk bistand. Dette skal også ses i lyset af, at over 90% af alle danskere er 
dækket af en retshjælpsforsikring via deres forsikring. 
 
Retshjælpsforsikring dækker omkostninger ved størstedelen af tvister, der opstår 
i privatlivet og er en del af mange forsikringer herunder f.eks. indboforsikringen.  
 
Retshjælpsforsikring indgår i et tæt samspil med fri proces samt offentlig rets-
hjælp ved advokat. Dette indebærer f.eks., at hvis en forbruger har en retshjælps-
forsikring, så er det forsikringen, der skal dække omkostningerne, uanset om på-
gældende også opfylder kriterierne for fri proces. I de tilfælde hvor forsikringsta-
geren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan der søges om fri 
proces hos Civilstyrelsen for den sagsomkostning, der ligger ud over maksimum-
dækningen. Forsikringsbetingelserne er ens i alle selskaberne. Dette er med hen-
blik på at yde forbrugerne gennemsigtighed og retssikkerhed, når de f.eks. skifter 
selskab.  
 
Forsikring & Pension opfordrer på den baggrund til at genoverveje sammensæt-
ningen af udvalget, så alle relevante aktører har mulighed for direkte at deltage i 
arbejdet med retshjælp og fri proces.  
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