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Besvarelse af spørgsmål nr. 114 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for 

Forretningsordenen 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 114 (Alm. del), som Folketin-

gets Udvalg for Forretningsordenen har stillet til justitsministeren den 20. 

december 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udval-

get (MFU) Søren Espersen (DF). 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Joakim Thaning 
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Spørgsmål nr. 114 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Forretnings-

ordenen:  

 

”Vil ministeren oplyse, hvad den samlede udgift til rigsretssa-

gen mod MF Inger Støjberg kan opgøres til?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende: 

 
”I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over de bogførte udgifter 

forbundet med rigsretssagen mod forhenværende minister Inger 

Støjberg ved udgangen af november 2021. 

 

Tabel 1 

Udgifter til rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg pr. 30. november 2021 

Udgiftsposter (2021-pl) Beløb ekskl. moms (kr.) 

  

1. Vederlag til de af Folketinget valgte medlemmer af Rigsretten samt 

godtgørelse af disses udgifter 
2.963.959,38 

2. Vederlag til anklagere og forsvarere samt godtgørelse af disses nød-

vendige udgifter 
8.216.662,92 

3. Merudgifter i forbindelse med tilkaldelse af pensionerede højesterets-

dommere til deltagelse i behandling af sager i Højesteret som følge af 

rigsretssagens gennemførelse  

256.537,70 

4. Udgifter til sekretariatsbistand 1.685.808,03 

5. Udgifter til leje af lokaler, indretning 3.238.673,01 

6. Øvrige driftsudgifter: Herunder leje af udstyr til lydoptagelse og tale-

genkendelse, indkøb og opsætning af it-udstyr, herunder løbende sup-

port, forplejning samt etablering og drift af hjemmeside for Rigsretten 

2.853.148,57 

  

I alt 19.214.789,60 
 

Kilde: Domstolsstyrelsen 

Som det fremgår, var der ved udgangen af november 2021 af-

holdt udgifter for ca. 19,2 mio. kr. i rigsretssagen. Der er tale om 

en foreløbig opgørelse, idet samtlige udgifter først forventes 

bogført ved udgangen af januar 2022, hvor rigsretten vil være 

ude af de lokaler, der blev benyttet til at afvikle sagen. Opgørel-

sen er således ikke udtryk for de samlede forventede udgifter i 

forbindelse med rigsretssagen. De foreløbige udgifter er opgjort 

ved en gennemgang af posteringslinjer i Domstolsstyrelsens 

regnskabssystem, der herefter er kategoriseret. 

 

Følgende fremgår af Rigsrettens dom af 13. december 2021: 

 

”Der tillægges anklagerne og forsvarerne for Inger Støjberg føl-

gende beløb: 

 

Advokat Jon Lauritzen: 4.750.000 kr. + moms i salær og 

629.260,55 kr. i udlæg. 
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Advokat Anne Birgitte Gammeljord: 3.000.000 kr. + moms i sa-

lær og 20.828,65 kr. i udlæg. 

Advokat Nicolai Mallet: 3.350.000 kr. + moms i salær. 

Advokat René Offersen: 3.800.000 kr. + moms i salær.” 

 

Domstolsstyrelsen bemærker i relation hertil, at når beløbet i 

punkt 2 i tabel 1 ovenfor er mindre end, hvad der fremgår af 

dommen, er det udtryk for, at ikke alle udgifter er bogført endnu. 

Der forventes at være et overblik over de samlede udgifter for-

bundet med sagen omkring medio februar 2022. Domstolssty-

relsen estimerer, at de samlede udgifter maksimalt vil udgøre ca. 

40 mio. kr.” 
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