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Besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. april 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 925

Offentligt
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Spørgsmål nr. 925 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgs-

mål 156 redegøre for, hvornår ministeren forventer at udvalget 

om retshjælp og fri proces nedsat i april 2020 har færdiggjort sit 

arbejde, og vil ministeren derudover redegøre for, om udvalget 

vil tage henvendelsen fra Kaj Dyring Larsen op som eksempel, 

jf. REU alm. del - bilag 42?” 

 

Svar: 

 

Udvalget om retshjælp og fri proces blev nedsat i april 2020 og har til op-

gave at gennemgå de gældende ordninger på området samt ordningernes 

samspil med de private retshjælpsforsikringer og komme med anbefalinger 

til en ændring af ordningerne.  

 

Udvalget påbegyndte sit arbejde i efteråret 2020, og ifølge udvalgskommis-

soriet skal udvalget så vidt muligt færdiggøre arbejdet inden sommerferien 

2022. Da udvalgsarbejdet grundet Justitsministeriets rolle i forbindelse med 

håndteringen af den samlede indsats mod covid-19 og lovgivningen relateret 

hertil har været nedprioriteret i en periode, må det dog forventes, at denne 

tidsfrist vil blive ændret. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad fri-

sten i givet fald vil blive ændret til, men ministeriet vil vende tilbage over 

for Retsudvalget med en revideret tidsfrist, når en sådan foreligger. 

 

Når udvalget genoptager sit arbejde, vil Justitsministeriet videresende den 

konkrete henvendelse, som der henvises til i spørgsmålet, til sekretariatet 

for udvalget med henblik på, at henvendelsen eventuelt kan indgå i udval-

gets arbejde. 
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