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Besvarelse af spørgsmål nr. 18 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for 

Forretningsordenen

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 18 (Alm. del), som Folketingets 

Udvalg for Forretningsordenen har stillet til justitsministeren den 15. januar 

2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
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Spørgsmål nr. 18 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Forretningsor-

denen: 

”Vil ministeren i forlængelse af svaret på UUF alm. del – 

spørgsmål 2 redegøre for, hvor meget Tamilsagen kostede den 

danske stat, og vil ministeren herunder komme med et skøn for, 

hvor meget den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg vil 

koste.”

Svar:

1. For så vidt angår udgifterne til Rigsrettens behandling af Tamilsagen har 

Justitsministeriet identificeret en opgørelse over bogførte udgifter vedrø-

rende Rigsretten pr. 23. januar 1997, hvoraf det fremgår, at de samlede ud-

gifter til Rigsretten udgjorde 33.865.228 kr. (beløbet er ikke opregnet til nu-

tidens prisniveau). Opgørelsen vedlægges. 

Det bemærkes, at det bl.a. fremgår af opgørelsen, at almindelige lønudgifter 

til højesteretsdommere ikke er medtaget. Det bemærkes i den forbindelse, 

at Justitsministeriet i et brev til Folketinget af 20. december 1994 bl.a. op-

lyste, at de højesteretsdommere, der medvirkede i Rigsretten, ikke modtog 

honorering for deres medvirken under rigsretssagen ud over den almindelige 

løn som højesteretsdommer. 

2. Justitsministeriet har været i dialog med Domstolsstyrelsen om mulighe-

derne for at foretage et skøn over udgifterne til en eventuel kommende rigs-

retssag. Det er vurderingen, at der ikke på det foreliggende grundlag kan 

udarbejdes et dækkende og meningsfuldt udgiftsskøn over de samlede om-

kostninger ved en eventuel kommende rigsretssag. 

Det bemærkes i øvrigt for en ordens skyld, at der på nuværende tidspunkt 

ikke er vedtaget en folketingsbeslutning om rigsretstiltale.
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