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Spørgsmål nr. 226 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere nyheden ”Straffesager vælter ind 

hos domstolene – ventetider bliver længere” fra Ritzau den 17. 

november 2020?” 

 

Svar: 

Domstolene er en hjørnesten i det danske retssystem, og derfor er det også 

stærkt bekymrende, at domstolene gennem længere tid har været presset af 

lange sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker. Det efterlader des-

værre mange borgere, som har været udsat for en forbrydelse, i en urimelig 

venteposition.    

 

Regeringen har taget en række tiltag, som kan medvirke til at bekæmpe sags-

bunkerne. Regeringen afsatte således i 2020 7 mio. kr. til bl.a. at ansætte 10 

nye dommere ved byretterne og landsretterne, der arbejder målrettet med at 

afhjælpe de sagsbunker, som har vokset sig endnu større på grund af ned-

lukningen af domstolene i foråret som følge af COVID-19.  

 

Regeringen og partierne bag aftalen om finansloven for 2021 har ligeledes 

tilført 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til domstolene, der også målrettes 

arbejdet med sagsbunker opstået som følge af nedlukningen af domstolene. 

 

Regeringen lægger endvidere i udspillet til en ny flerårsaftale for politiet og 

anklagemyndigheden op til at igangsætte et arbejde, der skal identificere og 

iværksætte konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og reducere 

sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden. 

 

Endelig forventer regeringen i denne folketingssamling at kunne fremsætte 

et lovforslag, der navnlig vil have til formål at forbedre forudsætningerne 

for en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i straffesagskæden, herunder 

hos domstolene. 

 

Ovennævnte tiltag har været helt nødvendige for at understøtte domstolenes 

arbejde. Men der er, som nævnt indledningsvist, tale om et problem, som 

har vokset sig større over en årrække. Derfor vil det heller ikke være muligt 

at løse problemet fra den ene dag til den anden. 

 

 

 


