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Besvarelse af spørgsmål nr. S 144 fra medlem af Folketinget Britt Bager 

(KF): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 144, som medlem af Folketin-

get Brit Bager (KF) har stillet til justitsministeren den 1. november 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Joakim Thaning 

  

Folketinget  

Lovsekretariatet 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 9. november 2021 
Kontor: Økonomikontoret 

Sagsbeh: Frederik Alexander War-

wick 
Sagsnr.: 2021-0033-0423 

Dok.: 2195573 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 144 fra medlem af Folketinget Britt Bager (KF): 

 

”Vil ministeren være med til at sikre, at også domstolene kan få 

flere ressourcer, så de kan følge med politiet og anklagemyndig-

hedens tempo?” 

 

 

Svar: 

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

Retsudvalg af 29. oktober 2021 og spørgsmål nr. S 125 af 4. november 2021 

er domstolenes økonomi løbende blevet fastlagt i administrative aftaler, som 

vedtages politisk med finansloven.  

 

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. 

 

På baggrund af det aktuelle pres på domstolene har regeringen imidlertid 

iværksat en række tiltag, der kan medvirke til at bekæmpe sagsbunkerne og 

begrænse en yderligere stigning i sagsbehandlingstiden ved retterne.  

 

Regeringen har blandt andet i juni 2021 prioriteret en mærkbar og nødven-

dig saltvandsindsprøjtning til bunkebekæmpelse i domstolene. Med indsat-

sen prioriterer regeringen yderligere 25,0 mio. kr. i 2021 og 47,5 mio. kr. i 

2022 til domstolene.  

 

Hertil afsatte regeringen i 2020 7,0 mio. kr. til bl.a. ansættelse af 10 nye 

dommere ved by- og landsretterne, der arbejder med at afhjælpe de sags-

bunker, som har vokset sig større som følge af COVID-19. Med finansloven 

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

stolene, der ligeledes er målrettet arbejdet med sagsbunker opstået som følge 

af COVID-19.  
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