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Spørgsmål nr. 7 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til
lov om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) 

(L 133):

”Vil ministeren tage initiativ til flere midler til retshjælp, så 
det gode arbejde som Den Sociale Retshjælp udfører kan ud-
bredes til flere steder og flere personer?”

Svar:

Der afsættes hvert år på finansloven et beløb, hvorfra der ydes tilskud til 

retshjælpsinstitutioner (retshjælpspuljen). Dette beløb reguleres årligt 

med forbrugerprisindekset. På finansloven for 2011 er det afsatte beløb 

12,8 mio. kr. Hertil kommer den del af Justitsministeriets andel i Land-

brugslotteriets overskud, som anvendes til retshjælpsinstitutioner mv. I 

2011 skønnes dette beløb at være på 700.000 kr. Der er således i alt afsat 

13,5 mio. kr. til tilskud til retshjælpskontorer mv.

Det er min opfattelse, at der med retshjælpspuljen er afsat tilstrækkelige 

midler til at sikre borgerne tilgængelige og tilstrækkelige retshjælpstil-

bud, således at formålet med retshjælpsordningen – at sikre lavindkomst-

grupper gratis eller billig adgang til grundlæggende rådgivning og bi-

stand med hensyn til juridiske spørgsmål – realiseres.

Med hensyn til Den Sociale Retshjælps muligheder for at opnå del i rets-

hjælpspuljen bemærkes, at det er en betingelse herfor, at retshjælpskonto-

ret godkendes som tilskudsberettiget. Det er Civilstyrelsen, der træffer 

afgørelse herom. Endvidere er det Civilstyrelsen, der foretager tildeling 

af midler fra retshjælpspuljen til de godkendt retshjælpskontorer ud fra 

de principper, der er fastlagt i bekendtgørelse om tilskud til retshjælps-

kontorer og advokatvagter, jf. bekendtgørelse nr. 1296 af 8. december 

2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1057 af 31. august 2007.

Ved vurderingen af, om et retshjælpskontor kan opnå godkendelse, læg-

ges der bl.a. vægt på, om den rådgivning, der foretages, er juridisk råd-

givning, idet det falder uden for ordningen at yde tilskud til rådgivnings-

aktiviteter af mere social og praktisk karakter. Endvidere er det en forud-

sætning, at den rådgivning, der ydes, som minimum er åben for alle, der 

opfylder visse økonomiske betingelser svarende til indtægtsgrænserne for 

fri proces. Herudover kan der bl.a. lægges vægt på tilstedeværelsen af 

andre retshjælpstilbud i området. En sådan vurdering foretages for at for-

hindre en udhuling af midlerne til allerede godkendte institutioner. Som 
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udgangspunkt vil der derfor ikke kunne godkendes nye retshjælpsinstitu-

tioner i områder, hvor der allerede findes tilstrækkelige retshjælpstilbud. 

Dette vil ofte være tilfældet i de større byområder som eksempelvis Kø-

benhavn, Århus og Odense. 

Om Den Sociale Retshjælp ved placering af kontorer andre steder i lan-

det har mulighed for at blive godkendt som tilskudsberettigende rets-

hjælpskontor, vurderes således af Civilstyrelsen. 

Der kan i øvrigt henvises til Justitsministeriets besvarelse af 2. marts 

2011 af spørgsmål nr. 2 vedrørende B 30 fra Folketingets Retsudvalg, der 

indeholder en tabel, der bl.a. viser udviklingen i udgifter til retshjælpsin-

stitutioner.


