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Besvarelse af spørgsmål nr. 1198 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1198 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. juni 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 1198 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at nedsætte 

sagsbehandlingstider hos politiet, udover de allerede aftalte dele i fler-

årsaftalen fra december 2020 om politiets økonomi, og hermed gen-

oprette tilliden til det danske retssystem? Der henvises til: 

https://www.bt.dk/krimi/ny-rekord-i-ventetiden-hos-politiet-skanda-

loest  

 

Svar: 

 

Vi skal som samfund tage ordentligt hånd om de mennesker, der bliver ofre 

for kriminalitet. Det indebærer blandt andet, at de skal kunne se, at deres sag 

bliver behandlet inden for rimelig tid. Derfor er det utilfredsstillende, at sags-

behandlingstiden på tværs af straffesagskædens myndigheder er så lang, som 

det er tilfældet.  

 

Det er en prioritet for mig og regeringen at knække kurven, så sagsbehand-

lingstiderne i straffesager forkortes og når et acceptabelt niveau. Derfor er 

jeg også glad for, at regeringen i december 2020, sammen med et bredt fler-

tal af Folketingets partier, indgik en aftale om politiets og anklagemyndig-

hedens økonomi 2021-2023, hvor en nedbringelse af sagsbehandlingstiden 

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 

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 aftalen, herunder tilførslen af årsværk til straffesagsbehandlin-

gen i politiet og anklagemyndigheden, implementeres løbende over tid. Det 

vil derfor også tage tid, før vi kan se de endelige resultater af tiltagene. Jeg 
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har fortsat tiltro til, at tilførslen af årsværk sammen med de fastsatte mål-

sætninger for straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden vil 

reducere sagsbehandlingstiden hos politiet og anklagemyndigheden i løbet 

af aftaleperioden.  

 

Derudover fremgår det af aftalen, at der skal igangsættes et arbejde med at 

identificere yderligere konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og 

reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden, så tids-

rummet fra en forbrydelse begås, til den skyldige afsoner sin straf, forkortes 

mest muligt. Dette arbejde forventes igangsat med udgangen af 2021. 

 

Endelig kan det fremhæves, at Folketinget som bekendt netop har vedtaget 

et lovforslag om effektivisering af straffesagskæden, som bl.a. indeholder 

tiltag, der skal dæmme op for tiltaltes udeblivelse fra straffesager og und-

dragelse fra retsforfølgning, ligesom der indgår tiltag, der skal medvirke til 

at begrænse lange sagsbehandlingstider som følge af sammenlægning af 

straffesager. 
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