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Spørgsmål nr. 21 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere henvendelserne fra Almue Rets-

hjælp, jf. REU alm. del – bilag 408 og bilag 598, og forholde sig 

konkret til de udfordringer og løsningsforslag i forhold til en 

styrkelse af retshjælpsområdet, der angives i henvendelsen?” 

 

Svar: 

 

Retshjælp og fri proces er centrale elementer i retssystemet, fordi disse ord-

ninger medvirker til at sikre, at alle i praksis har adgang til at få juridisk 

bistand og i sidste ende til at få prøvet deres sag ved domstolene, herunder 

sådan, at personer med mindre gode økonomiske forhold får mulighed for 

at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.  

 

I april måned nedsatte jeg derfor et udvalg om retshjælp og fri proces, der 

skal gennemgå de gældende ordninger på området samt ordningernes sam-

spil med de private retshjælpsforsikringer og komme med anbefalinger til 

en ændring af ordningerne. 

 

Udvalgets overvejelser og anbefalinger skal tage udgangspunkt i de over-

ordnede hensyn, der ligger bag ordningerne om henholdsvis retshjælp og fri 

proces, og udvalget skal inddrage de anbefalinger, som Retsplejerådet, Dan-

ske Advokater og Advokatrådets arbejdsgruppe og Justitia er kommet med. 

Det forudsættes, at udvalgets anbefalinger holder sig inden for den eksiste-

rende økonomiske ramme på området. 

 

Udvalget har netop påbegyndt sit arbejde, og jeg har videresendt de henven-

delser, der henvises til i spørgsmålet, til sekretariatet for udvalget med hen-

blik på, at henvendelserne kan indgå i udvalgets arbejde. På nuværende tids-

punkt finder jeg det derfor rigtigst ikke at forholde mig nærmere til indhol-

det af henvendelserne. Det håber jeg, at Folketingets Retsudvalg har forstå-

else for. 

 

 

 


