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Besvarelse af spørgsmål nr. S 125 fra medlem af Folketinget Britt Bager 

(KF): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 125, som medlem af Folketin-

get Britt Bager (KF) har stillet til justitsministeren den 27. oktober 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Joakim Thaning 

  

Folketinget  

Lovsekretariatet 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 4. november 2021 
Kontor: Økonomikontoret 

Sagsbeh: Frederik Alexander War-

wick 
Sagsnr.: 2021-0033-0417 

Dok.: 2190689 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Offentligt

Retsudvalget 2021-22



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. S 125 fra medlem af Folketinget Britt Bager (KF):  

 

”Vil ministeren i forlængelse af 1. behandlingen, hvor de for-

skellige led af straffesagskæden blev debatteret, og hvor mini-

steren udtalte, at »domstolenes økonomi kommer vi også til at 

forholde os til«, oplyse, om det indebærer, at ministeren vil ind-

kalde Folketingets partier til politiske forhandlinger om domsto-

lenes økonomi for 2023 og frem med henblik på at indgå en po-

litisk aftale forud for de efterfølgende finanslovsforhandlinger, 

på samme måde som Folketingets partier indgår i forhandlinger 

om flerårsaftaler for henholdsvis politiets og anklagemyndighe-

dens økonomi samt kriminalforsorgens økonomi?” 

 

Svar: 

Som oplyst i besvarelsen af spørgsmål nr. 1649 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg af 29. oktober 2021 er domstolenes økonomi løbende blevet 

fastlagt i administrative aftaler, som vedtages politisk med finansloven. En 

administrativ flerårsaftale indebærer, at der ikke er egentlige politiske for-

handlinger om aftalen, men at den indgås mellem Domstolsstyrelsen, 

Justitsministeriet og Finansministeriet.  

 

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. 

 

Det nærmere forløb omkring fastlæggelsen af flerårsaftalen for domstolenes 

økonomi for 2023-2026 er ved at blive afklaret.  

 

 

 


	Besvarelse af spørgsmål nr. S 125 fra medlem af Folketinget Britt Bager (KF):
	Spørgsmål nr. S 125 fra medlem af Folketinget Britt Bager (KF):


