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Besvarelse af spørgsmål nr. 515 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 515 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 28. januar 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V). 
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Spørgsmål nr. 515 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at domstolene 

fortsat fratages ressourcer, når domstolenes sagsbehandlingsti-

der er så lange, idet der henvises til at domstolene siden 2011 

har skullet spare 1,2 procent hvert år i såkaldt omprioriterings-

bidrag, og sagsbehandlingstiden i domsmandssager siden 2014 

er steget med 34 procent - nævningesager med 20 procent, jf. 

artiklen ´Sagerne hober sig op i byretten´ fra Midtjyllands Avis 

den 10. maj 2021?” 

 

Svar: 

 

Indledningsvist vil jeg slå fast, at jeg ser med stor alvor på de udfordringer, 

der skitseres i artiklen. Domstolene er en hjørnesten i det danske retssystem, 

og det er derfor bekymrende, at sagsbunkerne vokser, og sagsbehandlings-

tiderne stiger ved domstolene. Desværre efterlader det bl.a. borgere, som har 

været udsat for en forbrydelse, i en urimelig venteposition.  

 

Domstolenes nuværende økonomi er fastlagt i en administrativ flerårsaftale, 

der dækker perioden 2019-2022. Der skal derfor fastlægges en ny flerårsaf-

tale for 2023-2026 i løbet af 2022. 

 

På baggrund af det aktuelle og akutte pres på domstolene har regeringen 

imidlertid iværksat en række tiltag, som allerede nu medvirker til at be-

kæmpe sagsbunkerne.  

 

Senest har regeringen medio 2021 prioriteret en mærkbar saltvandsind-

sprøjtning til bunkebekæmpelse i domstolene. Her prioriterede regeringen 

en merbevilling på 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 2022 til domsto-

lene, der er målrettet nedbringelse af sagsbunkerne på straffesagsområdet.  

 

Prioriteringen kommer i forlængelse af, at regeringen i 2020 tilførte 7 mio. 

kr. til domstolene til bunkebekæmpelse i forbindelse med covid-19, og med 

finansloven for 2021 blev der tilført 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til 

samme formål.  

 

Jeg er naturligvis bevidst om, at dette ikke er tilstrækkeligt til grundlæg-

gende at løse de udfordringer, som domstolene står med.  
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Derfor bliver en af de vigtigste opgaver for mig i 2022 at sikre en solid fler-

årsaftale for domstolene, så der bliver skabt et grundlag for at reducere sags-

bunkerne og forkorte sagsbehandlingstiderne i både civile sager og i straf-

fesager.  
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