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Besvarelse af spørgsmål 149 alm. del stillet af udvalget den 23. novem-

ber 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina Lo-

rentzen (SF). 

 

Spørgsmål: 
Vil ministeren kommentere debatindlægget ”Skal det være svært at få ret” 
af advokat Helle Larsen bragt i Nordjyske den 7. november 2020? Vil mi-

nisteren herunder redegøre for, om han vil arbejde for, at den politiske op-

følgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om konkurrence 

på advokatmarkedet ikke vil føre til en yderligere centralisering af advokat- 

og rådgiverbranchen og færre advokater uden for byerne, som der advares 

imod i debatindlægget af Helle Larsen? Vil ministeren endelig redegøre 

for, hvordan justitsministerens politiske efterbehandling af rapporten og 

den potentielle påvirkningen af retssikkerheden, særligt i yderområder, ind-

går i regeringens overvejelser? 

 

Svar: 
Det er regeringens mål at skabe et sammenhængende Danmark, hvor vi gør 

op med centraliseringen og skaber gode muligheder for udvikling, arbejds-

pladser og velfærd i alle dele af landet. Regeringen vil arbejde for, at dan-

skerne får nærheden tilbage og skabe et Danmark, der ikke knækker over. 

 

Det er i forlængelse heraf vigtig for mig som erhvervsminister, at under-

strege at det er vigtigt for et retssamfund som Danmark, at alle har mulig-

hed for at få adgang til juridisk rådgivning, uanset hvor man har bopæl.  

   

For så vidt angår spørgsmålene vedrørende Konkurrence- og Forbrugersty-

relsens rapport om advokatmarkedet, vil jeg vente at se rapportens og dets 

endelige konklusioner, før jeg kan udtale mig om det videre arbejde med 

rapportens konklusioner. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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