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Kære Mikael

Tak for dine henvendelser af 26. august og 1. september 2020 om en styr-
kelse af anklagemyndigheden i forbindelse med de igangværende forhand-
linger om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden og betyd-
ningen heraf for domstolene.

Hele straffesagskæden har gennem længere tid været presset af lange sags-
behandlingstider og store sagsbunker, og jeg er – ligesom dig – meget be-
vidst om, at en reduktion af sagsbeholdningen i politiet og anklagemyndig-
heden risikerer at føre til flaskehalse i de øvrige myndigheder i straf-
fesagskæden. 

Med regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndig-
heden tager vi et stort skridt i retning mod kortere sagsbehandlingstider i 
politiet og anklagemyndigheden.

For at løse problemet med lange sagsbehandlingstider bliver man dog nødt 
til at kigge på hele straffesagskæden og sikre, at sagsbunkerne ikke bare 
skubbes videre til domstolene og kriminalforsorgen. Regeringen lægger der-
for i udspillet til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden li-
geledes op til at igangsætte et arbejde, der skal identificere og iværksætte 
konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og reducere sagsbehand-
lingstiden på tværs af hele straffesagskæden.

På kort sigt har regeringen besluttet at afsætte 7 mio. kr. til ansættelse af 
flere dommere i 2020, der arbejder målrettet med at afhjælpe de sagsbunker, 
som har vokset sig endnu større på grund af COVID-19. 
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Som du også anfører i din opfølgende henvendelse, har regeringen samtidig 
med finanslovsforslaget for 2021 lagt op til at tilføre 13,3 mio. kr. årligt i 
2021-2023 til domstolene ligeledes målrettet sagsbunkerne, der er opstået 
som følge af nedlukningen af domstolene.  
  
Endvidere er der som bekendt et lovforslag om effektivisering af straf-
fesagskæden på lovprogrammet for indeværende folketingsår. Lovforslaget 
er planlagt til fremsættelse i december 2020 og har navnlig til formål at 
skabe forudsætningerne for, at sagsbehandlingstiderne i straffesagskæden, 
herunder hos domstolene, kan blive nedbragt. 

Jeg anerkender, at ovennævnte initiativer næppe vil være tilstrækkelige til 
at løse problemet med lange sagsbehandlingstider ved domstolene, og her-
under den afledte øgede sagsmængde som en styrkelse af sagsbehandlingen 
i politiet og anklagemyndigheden kan medføre i domstolene. 

Derfor er det også min ambition, at vi i forbindelse med forhandlingerne om 
en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden kan få lagt nogle spor 
ud for de øvrige to led i straffesagskæden frem mod, at der skal indgås nye 
flerårsaftaler for kriminalforsorgen og domstolene.  

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup 
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