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Besvarelse af spørgsmål nr. 753 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 753 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. april 2022. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 753 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvem der har defineret og fastsat initia-

tiverne Styrket sikkerhed til retsbygninger og Hurtigere behand-

ling af straffesager, der blev afsat midler til i den administrative 

flerårsaftale for domstolenes økonomi for perioden 2019-2022, 

herunder om der var andre initiativer i spil, hvordan initiativerne 

er blevet prioriteret, og om der har været nogen politisk invol-

vering heri?” 

 

Svar: 

Domstolenes nuværende økonomi er fastlagt i en administrativ flerårsaftale 

for 2019-2022, som blev vedtaget politisk med finansloven for 2019 mellem 

den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti) og Dansk Folkeparti. En administrativ flerårsaftale indebærer, 

at der ikke er egentlige politiske forhandlinger om aftalen, men at den indgås 

mellem Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet og Finansministeriet. 

 

Som led i fastlæggelsen af flerårsaftalen havde Domstolsstyrelsen, Justits-

ministeriet og Finansministeriet drøftelser om aftalens indhold og initiati-

ver. Domstolene havde i den forbindelse en række ønsker til nye initiativer.  

 

Domstolene ønskede konkret, at der blev afsat midler til et initiativ vedr. 

styrket sikkerhed i retsbygninger med henblik på at højne sikkerhedsni-

veauet ved retterne samt et initiativ vedr. hurtigere behandling af straffesa-

ger til at styrke behandling af straffesager.   

 

På den baggrund blev der med aftalen afsat 13,7 mio. kr. i 2019, 34,2 mio. 

kr. i 2020, 43,9 mio. kr. i 2021 og 41,6 mio. kr. i 2022 til domstolene til 

styrket sikkerhed i retsbygninger. Hertil blev der tilført 6,0 mio. kr. i 2019, 

12,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 samt 16,0 mio. kr. i 2022 til domstolene 

til hurtigere sagsbehandling af straffesager.  
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