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Besvarelse af spørgsmål nr. 168 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 168 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. november 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 168 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

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

mål 1654 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvilke gennemsnit-

lige sagsbehandlingstider ministeren forventer for hhv. civile sa-

ger og straffesager ved domstolene i 2022 og 2023?” 

 

Svar: 

 

Jeg er bevidst om, at udfordringerne med stigende sagsbehandlingstider 

gælder på både det civile og det strafferetslige område. Jeg kan forsikre, at 

det er en prioritet for regeringen og for mig personligt, at borgere i mødet 

med retssystemet får mulighed for at få behandlet deres sag inden for en 

rimelig periode.  

 

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 udfordring med lange sagsbehandlingstider. 

 

Regeringen har derfor prioriteret 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 2022 

til domstolene. Prioriteringen kommer i forlængelse af, regeringen i 2020 

indførte 7,0 mio. kr. til domstolene til bunkebekæmpelse som følge af CO-

VID-19, og med finansloven for 2021 blev der tilført yderligere 13,3 mio. 

kr. årligt i 2021-2023 til samme formål.  

 

Uden at kunne sætte konkrete tal på den forventede sagsbehandlingstid, er 

det min forventning, at ovenstående tiltag på sigt vil bidrage til at nedbringe 

sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Jeg er opmærksom på, at der er be-

hov for at følge udviklingen tæt. Endvidere forventer jeg også, at netop sags-

behandlingstiderne ved domstolene vil blive et centralt tema, når domstole-

nes økonomi for 2023-2026 skal fastlægges i en ny flerårsaftale. 

 

 

 


