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Besvarelse af spørgsmål nr. S 143 fra medlem af Folketinget Britt Bager 

(KF) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 143, som medlem af Folketin-

get Britt Bager (KF) har stillet til justitsministeren den 1. november 2021. 
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/  
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Spørgsmål nr. S 143 fra medlem af Folketinget Britt Bager (KF):  

 

”Mener ministeren, at de lange sagsbehandlingstider i straffesa-

ger kan have konsekvenser for sagernes udfald, eksempelvis 

hvis vidner skal vente i flere måneder med at afgive deres for-

klaringer?” 

 

 

Svar: 

 

Lange sagsbehandlingstider i straffesager medfører en række alvorlige kon-

sekvenser, som ikke kun har betydning for de forurettede, sigtede og tiltalte 

– men også for borgernes generelle retsfølelse. 

 

Ud over at ofre for forbrydelser må vente på retfærdighed, kan lange sags-

behandlingstider have den konsekvens, at beskaffenheden af vidneforkla-

ringer svækkes, fordi det med tiden bliver vanskeligere at huske detaljer og 

fakta. Det går i sidste ende ud over retssikkerheden. 

 

Regeringen tager derfor problematikken med lange sagsbehandlingstider 

dybt alvorligt og har også tidligere i år præsenteret en række effektivise-

ringstiltag, der trådte i kraft den 1. juli. Tiltagene har overordnet set til for-

mål at begrænse tiltaltes udeblivelse fra retsmøder, sikre en øget digitalise-

ring i straffesagskæden, begrænse udfordringen med lange sagsbehandlings-

tider pga. sammenlægning af straffesager og sikre en bedre ressourceanven-

delse i forhold til brug af lægdommere.  

 

Herudover er jeg fortsat glad for, at vi med et bredt flertal af Folketingets 

partier med aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 har valgt at investere massivt i straffesagsbehandlingen i politiet og 

anklagemyndigheden, ligesom der med aftalen igangsættes et arbejde med 

at identificere yderligere konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen 

og reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden, så tids-

rummet fra en forbrydelse begås, til den skyldige afsoner sin straf, forkortes 

mest muligt. Herunder vil regeringen i indeværende folketingssamling 

fremsætte et lovforslag, som vil indeholde yderligere effektiviseringstiltag, 

der skal medvirke til at løfte straffesagsbehandlingen og forbedre politiets 

efterforskningsmuligheder. 

 

Endvidere har regeringen med en bunkebekæmpelsesindsats prioriteret 25,0 
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mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 2022 til domstolene, der målrettes sagsaf-

vikling og bunkebekæmpelse af straffesager. 

 

Men vi er ikke i mål, og det kræver et langt, sejt træk at sikre, at sagsbe-

handlingstiden på tværs af hele straffesagskæden nedbringes.  
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