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Besvarelse af spørgsmål nr. 345 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. december 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

 

Maria Carlsson 
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Spørgsmål nr. 345 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan give mening at 

have et måltal på antallet af sigtelser - eller om det ikke bør af-

hænge af omfanget af kriminaliteten, hvor mange sigtelser, der 

rejses, jf. artiklen ́ Politikreds beder betjente holde igen med nye 

sigtelser - ekspert har aldrig hørt noget lignende´ fra tv2.dk den 

7. december 2021?” 

 

Svar: 

 

Det er for mig som justitsminister afgørende, at der både fra politiets og 

anklagemyndighedens side er fokus på at sikre, at borgere, der har været 

udsat for en forbrydelse, ikke sidder fast i retssystemet.  

 

Jeg er derfor også tilfreds med, at et bredt flertal af Folketingets partier med 

flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 er 

enige om at styrke straffesagsbehandling i både politi og anklagemyndighed 

med henblik på at nedbringe sagsbeholdning og sagsbehandlingstiden. Sam-

let tilføres der 310 årsværk til straffesagsbehandling, når styrkelsen er fuldt 

indfaset i 2023.   

 

Med aftalen opstilles der også samlede målsætninger for sagsbeholdning og 

sagsbehandlingstiden hos både politi og anklagemyndighed. Målsætnin-

gerne er bl.a. udarbejdet med henblik på at nedbringe sagsbeholdningen, idet 

der i årene op til aftalen var sket en ophobning af sager i både politiet og 

anklagemyndigheden som følge af bl.a. behovet for at omprioritere politi-

folk til grænseindsatsen og terrorbevogtning mv.  

 

Konkret opstilles der i aftalen målsætninger for antallet af verserende an-

meldelser uden sigtelser samt antallet af verserende sigtelser uden tiltale hos 

både politi og anklagemyndighed i 2023. Samtidig er der målsætninger for 

alderen på sagsbunkerne. Dette skal sikre en sund sagsbeholdning, som er 

en forudsætning for lavere sagsbehandlingstider fremadrettet. Der er således 

ikke tale om en målsætning for antallet af sigtelser, der skal rejses, men 

alene for sagsbeholdningens størrelse ved udgangen af aftaleperioden.  

 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejder kvartalsvise opgørelser over sta-

tus på flerårsaftalens målsætninger for straffesagsbehandling i politi og an-

klagemyndighed, som fremsendes til orientering til Folketingets Retsud-

valg, jf. senest REU Alm. del – bilag 91.  
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Målsætningerne udmøntes desuden som en del af de årlige mål- og resultat-

planer, som indgås mellem Justitsministeriet og henholdsvis Rigspolitiet og 

Rigsadvokaten. Det bemærkes, at Justitsministeriet alene fastsætter en sam-

let målsætning. Det er Rigspolitiet og Rigsadvokaten, som foretager den 

konkrete udmøntning af de årlige nationale målsætninger for de enkelte po-

litikredse og lokale anklagemyndigheder.  

 

Justitsministeriet kan endvidere henvise til de samtidige besvarelser af 

spørgsmål nr. 336 og 353 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 
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