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Besvarelse af spørgsmål nr. 1169 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1169 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 1169 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Presset byret i opråb: lang 
ventetid reducerer straf i hver tiende sag”, Advokatwatch.dk, 

den 21. maj 2021, og redegøre for, hvad regeringen vil gøre ved 

problemet ud over de allerede aftalte initiativer i flerårsaftalen 

for politi og anklagemyndigheden, samt om regeringen er ind-

stillet på at udfordre de internationale konventioner?” 

 

Svar: 

 

Jeg vil først og fremmest gerne slå fast, at regeringen har skarpt fokus på at 

sikre, at sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden nedbringes, 

så tidsrummet fra en forbrydelse begås, til den skyldige afsoner sin straf, 

forkortes mest muligt.  

 

Lange sagsbehandlingstider har betydning for både de forurettede og de sig-

tede og tiltalte, men også for borgernes generelle retsfølelse. Samtidig udgør 

sagsbehandlingstiderne en væsentlig del af problematikken i forhold til bru-

gen af strafnedsættelse. Det er helt uacceptabelt, at et offer først må opleve, 

at en straffesag trækker ud i måneder eller årevis, hvorefter offeret kan se 

sin gerningsmand få nedsat sin straf grundet sagsbehandlingstiden. 

 

Derfor glæder det mig, at Folketinget som bekendt netop har vedtaget et 

lovforslag om effektivisering af straffesagskæden, som skal skabe forudsæt-

ningerne for et fald i sagsbehandlingstiden. Lovforslaget indeholder en 

række tiltag, der bl.a. skal dæmme op for tiltaltes udeblivelse fra straffesager 

og unddragelse fra retsforfølgning, ligesom der indgår tiltag, der skal med-

virke til at begrænse lange sagsbehandlingstider som følge af sammenlæg-

ning af straffesager. 

 

Herudover er jeg meget tilfreds med, at regeringen i december 2020 sammen 

med et bredt flertal af Folketingets partier indgik en aftale om politiets og 

anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, hvor en nedbringelse af sags-

behandlingstiden er et centralt fokusområde. 

 

Med aftalen tilføres der samlet set ca. 310 årsværk til straffesagsbehandlin-

gen i politiet og anklagemyndigheden, når styrkelsen er fuldt indfaset i 2023.  

Ifølge aftalen målrettes ca. 75 politiårsværk i 2022 stigende til ca. 150 poli-

tiårsværk i 2023 til politiets straffesagsbehandling fra bl.a. optaget af nye 

politistuderende i 2020. Herudover tilføres politiet ressourcer til ca. 20 civile 
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årsværk fra 2022. Anklagemyndigheden styrkes svarende til i størrelsesor-

denen 90 årsværk i 2021 stigende til ca. 140 årsværk i 2023. Det indebærer 

bl.a., at styrkelsen af anklagemyndigheden i 2020 med ca. 50 mio. kr. fra 

finansloven for 2020 videreføres i 2021-2023. 

 

I tillæg til ressourcetilførslen er der i aftalen fastsat ambitiøse målsætninger 

for sagsbehandlingstiden i straffesager i politiet og anklagemyndigheden.  

 

Tiltagene i lovforslaget og i aftalen, herunder bl.a. tilførslen af årsværk til 

straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden, implementeres 

løbende over tid. Det vil derfor også tage tid, før vi kan se de endelige re-

sultater af tiltagene. Jeg har fortsat tiltro til, at tiltagene vil have en positiv 

effekt på sagsbehandlingstiden på sigt. 

 

Efterhånden som vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne, vil der i sagens 

natur ske en begrænsning af brugen af strafnedsættelse grundet langs sags-

behandlingstid. Jeg mener dog, at straffelovens regler om strafnedsættelse 

bør strammes mere op, så det fremover ikke er så let at få strafnedsættelse, 

når man har begået en forbrydelse, og sagsbehandlingstiden trækker ud. 

 

Derfor vil jeg i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, som skal 

gennemføre en ændring af straffeloven, der begrænser brugen af strafned-

sættelse mest muligt inden for rammerne af Den Europæiske Menneskeret-

tighedskonvention. Lovforslaget vil dermed udmønte tiltaget i flerårsaftalen 

om begrænsning af brugen af strafnedsættelse.  


	Besvarelse af spørgsmål nr. 1169 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 1169 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


