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Besvarelse af spørgsmål nr. 1213 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1213 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. juni 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 1213 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren agter at foretage 
sig i relation til den situation, der beskrives i Jyllands Posten den 

6. og 7. juni 2021 vedrørende situationen ved de danske dom-

stole, og vil ministeren samtidig redegøre for, om ministeren 

forventer, at de nu vedtagne ændringer i retsplejeloven vil være 

tilstrækkelige til at afhjælpe domstolenes situation?” 

 

Svar: 

 

Det er en prioritet for mig og regeringen, at vi som samfund tager ordentlig 

hånd om de mennesker, der bliver ofre for kriminalitet. Det indebærer, at de 

skal kunne se, at straffesagen bliver behandlet inden for rimelig tid. Derfor 

har regeringen investeret massivt i at optimere sagsbehandlingen i politiet 

og anklagemyndigheden og dermed investeret i at nedbringe de store sags-

bunker.  

 

Jeg ser med stor alvor på de udfordringer, der skitseres i artiklerne. Dom-

stolene er en hjørnesten i det danske retssystem, og det er derfor også be-

kymrende, at sagsbunkerne vokser, og sagsbehandlingstiderne stiger ved 

domstolene. Desværre efterlader det bl.a. borgere, som har været udsat for 

en forbrydelse, i en urimelig venteposition.  

 

Som bekendt vedtog Folketinget i juni en række ændringer af bl.a. retsple-

jeloven, som skal effektivisere straffesagskæden og skabe forudsætningerne 

for et fald i sagsbehandlingstiderne. Lovændringerne, som trådte i kraft den 

1. juli 2021, er et skridt i den rigtige retning, men vil ikke alene løse dom-

stolenes udfordringer med lange sagsbehandlingstider.  

 

Regeringen har derfor nu prioriteret yderligere 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 

mio. kr. i 2022 til domstolene. Merbevillingen skal målrettes nedbringelse 

af sagsbunkerne på straffesagsområdet og begrænse en yderligere stigning i 

sagsbehandlingstiden. 

 

Derudover afsatte regeringen 7,0 mio. kr. i 2020 til bl.a. at ansætte 10 nye 

dommere ved by- og landsretterne, der arbejder målrettet med at afhjælpe 

de sagsbunker, som har vokset sig endnu større som følge af covid-19.  
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Regeringen og partierne bag aftalen om finansloven for 2021 har endvidere 

tilført 13,3 mio. kr. årlig i 2021-2023 til domstolene, der ligeledes målrettes 

arbejdet med sagsbunker opstået som følge af covid-19. 

 

Endelig fremgår det af Aftale om politiets og anklagemyndighedens øko-

nomi 2021-23, at der i aftaleperioden skal igangsættes et arbejde, der skal 

identificere og iværksætte yderligere konkrete tiltag, som kan styrke sags-

behandlingen og reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesags-

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

straf, forkortes mest muligt. 
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