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Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1241 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1241 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. juni 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 
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Spørgsmål nr. 1241 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse det gennemsnitlige antal dage hos an-

klagemyndigheden fra der i en sag er rejst tiltale og til sagen 

hovedforhandles, idet opgørelsen bedes omhandle årene 2015-

2021?” 

 

Svar: 

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet ud-

talelser fra Rigsadvokaten som har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten kan indledningsvis bemærke, at når anklage-

myndigheden har rejst tiltale i en straffesag sendes sagen til ret-

ten med henblik på berammelse af et retsmøde. Straffesagen vil 

således ikke bero hos anklagemyndigheden efter tiltalerejsning.  

 

Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet truk-

ket data fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) over det 

gennemsnitlige antal dage i straffesager fra tiltale til 1. retsmøde 

i perioden fra den 1. januar 2015 til den 12. juni 2021, jf. tabel 

1 nedenfor.   

 

Tabel 1: Varighed fra tiltale til 1. retsmøde 

Retsmødeår Dage fra tiltale til 1. retsmøde (gennemsnit) 

2015 107,4 

2016 109,3 

2017 114,8 

2018 129,6 

2019 142,1 

2020 164,7 

2021 230,9 

Total 139,3 
Bemærkninger: 

Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne 
er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og 

ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket 

betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for 
udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer. 

Det bemærkes, at data til denne besvarelse ikke indgår i Rigsadvokatens standardmodel for anvendelse 

af data til ledelsesinformation. Specielt udviklede modeller testes altid, men der er fortsat en større risiko 
for ikke-identificerede fejl end ved anvendelse af Rigsadvokatens standardmodel. Data i tabellen er såle-

des forbundet med betydelig usikkerhed. 

”Total” angiver den gennemsnitlige varighed fra tiltale til 1. retsmøde i perioden 2015-2021. 

Data er opdateret den 12. juni 2021.” 

 

2. Da retternes berammelsestid ligeledes indgår i det gennemsnitlige antal 

dage fra tiltale til 1. retsmøde, har Justitsministeriet indhentet udtalelser fra 

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen har oplyst, at årsagen til den mar-

kante stigning i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider fra 2020 til 2021 
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er, at byretterne siden 2018 har oplevet en markant stigning i antallet af 

modtagne straffesager. Det har betydet, at der ikke har været balance mel-

lem antallet af modtagne sager og afsluttede sager. 

 

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

2022 til domstolene. Merbevillingen skal målrettes nedbringelse af sagsbun-

kerne på straffesagsområdet og begrænse en yderligere stigning i sagsbe-

handlingstiden. 

 

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 reducere 

de sagsbunker, som har vokset sig endnu større som følge af covid-19.  

 

Regeringen og partierne bag aftalen om finansloven for 2021 har endvidere 

tilført 13,3 mio. kr. årligt 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. 

 


