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Mere retshjælp til udsatte borgere 

Resumé 

Retshjælpskontorerne må anses for at være den aktør i den danske retshjælpsordning, som har de 

bedste muligheder for at nå den mest ressourcesvage del af befolkningen, da deres bistand – i 

modsætning til den retshjælp, der tilbydes hos advokater – normalt er gratis og udøves i et mindre 

formelt miljø.    

Retshjælpskontorerne er imidlertid meget ujævnt geografisk fordelt, og der er flere områder i landet, 

som har få eller slet ingen retshjælpskontorer, ligesom der er områder med retshjælpskontorer, som 

ikke kan dække behovet for retshjælp. Alligevel findes der ingen retshjælpsbusser i Danmark, ligesom 

det ikke muligt for retshjælpskontorerne at målrette retshjælpen til den mest udsatte del af 

befolkningen, at begrænse retshjælpen til sagsområder af særlig betydning for denne gruppe, eller 

aktivt at opsøge borgere, der ikke selv er i stand til at søge hjælp. 

Det betyder, at der reelt ikke er den samme adgang for den ressourcesvage del af befolkningen til 

at gøre deres ret gældende, som der er for borgere, der har de økonomiske og personlige ressourcer 

til at gå til en advokat eller selv at kræve deres ret overfor modparten.  

I denne delanalyse fremsætter Justitia en række anbefalinger til at imødegå udfordringerne med den 

sociale skævvridning i adgangen til at gøre sin ret gældende, som især truer de ressourcesvage 

borgeres retssikkerhed og rettigheder. 

Anbefalinger: 

• Støtte til digital omstilling af retshjælpskontorernes rådgivning, så de bedre kan hjælpe på 

distancen. 

• Undersøgelse af mulighederne for, at de mest udsatte og sårbare borgere kan få bedre 

adgang til digital rådgivning, f.eks. på herberger. 

• Bedre tilskudsmuligheder for mobile retshjælpsbusser. 

• Støtte til retshjælp målrettet udsatte og sårbare borgere og sagsområder af særlig betydning 

for denne gruppe. 

• Støtte til opsøgende retshjælp, når hjælpen er gratis, og målgruppen består af sårbare og 

udsatte borgere, som ellers ikke vil kunne få den nødvendige hjælp til at gøre deres ret 

gældende. 

• Både retshjælpskontorer og retshjælpsadvokater skal have bedre mulighed for at rådgive i 

verserende forvaltningssager. 
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1. Problemet 

Den danske retshjælpsordning skal sikre, at alle borgere – uafhængig af økonomiske og personlige 

ressourcer eller geografisk opholdssted mv. – har adgang til at få juridisk rådgivning og bistand med 

henblik på at kunne gøre deres ret gældende. Dette kan ske ved at opsøge enten et retshjælpskontor, 

en advokatvagt eller særlige retshjælpsadvokater. 

 

 

Retshjælpskontorerne spiller en særlig rolle for de ressourcesvage borgere, da hjælpen her – i 

modsætning til den retshjælp, der tilbydes hos advokater – normalt er gratis1 og udøves i et mindre 

formelt miljø.  Samtidig er retshjælpskontorerne den eneste aktør i retshjælpsordningen, som yder 

rådgivning og bistand på alle tre rådgivningstrin2, ligesom retshjælpskontorerne typisk har bedre 

muligheder for at hjælpe i de mere tidskrævende sager med flere forskellige problemstillinger, som 

kræver nærmere udredning. 

 

1 Borgeren skal delvist dække advokatens salær, når der søges retshjælp ved advokat. Borgeren kan få retshjælp ved advokat på trin 2 

og 3, hvis borgeren opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces.  På trin 2 skal borgeren selv betale 25 procent af 

vederlaget til advokaten, og på trin 3 skal borgeren selv betale 50 procent af vederlaget. Ved ansøgning om fri proces betaler staten dog 

hele vederlaget, jf. retsplejelovens § 323, stk. 6, jf. bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp ved advokater § 

6.  
2 Rådgivning på trin 1 er kort mundtlig rådgivning, trin 2 er videregående sagsbehandling, f.eks. bistand til udfærdigelse af 

korrespondance med modparten mv. og trin 3 er bistand til at få en forligsmæssig løsning på plads. 
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Der er imidlertid en ulige adgang til retshjælpskontorerne, alt efter hvor i landet man bor. Som 

Justitia dokumenterede i bogen ”Den danske retshjælpsmodel”3 er der områder i Danmark, hvor 

adgangen til retshjælpskontorer er stærkt geografisk begrænset, hvilket er problematisk, da 

brugerne i høj grad anvender lokale retshjælpstilbud.4 I 2020 ser kortet5 over landets godkendte 

tilskudsberettigede retshjælpskontorer således ud: 

 

 

3 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019, afsnit 2.5.1.  
4 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019 afsnit 3.4.1.1.  
5 Kortet viser placeringen af retshjælpskontorer inklusiv filialer i Danmark i 2020. Kilde: Civilstyrelsens liste over godkendte 

retshjælpsinstitutioner i 2020. Der er alene lagt vægt på Civilstyrelsens oplysninger i denne liste uden en efterprøvning af, om 

retshjælpskontorerne fortsat findes eller er kategoriseret korrekt m.v.   

 

http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2019/01/Retshj%C3%A6lpsbog-_Endelig-udgave.pdf
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2019/01/Retshj%C3%A6lpsbog-_Endelig-udgave.pdf
http://www.civilstyrelsen.dk/~/media/FP/Liste_over_godkendte_retshjaelpsinstitutioner_i_2020_140520.ashx
http://www.civilstyrelsen.dk/~/media/FP/Liste_over_godkendte_retshjaelpsinstitutioner_i_2020_140520.ashx
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Fra 2018 til 20206 er der sket et fald fra 44 til 42 godkendte tilskudsberettigede retshjælpskontorer. 

Nogle af retshjælpskontorerne er dog fordelt på flere adresser (filialer).  

Følgende retshjælpskontorer modtager ikke længere tilskud: 

• Horsens Retshjælp 

• Den Sociale Retshjælps Fond – Horsens  

• Randers Retshjælp 

• Retshjælpen i Fredericia 

Følgende nye retshjælpskontorer modtager tilskud: 

• Almueretshjælpen 

• Viborg Retshjælp af 20/8 2018 

Adgangen til retshjælp er således fortsat stærkt begrænset flere områder i landet. F.eks. er det fortsat 

et problem, at borgere fra Langeland og Lolland-Falster skal helt til Roskilde for at få personlig 

bistand fra et retshjælpskontor.7 Samtidig er retshjælpsudbuddet meget tyndt i særligt den vestlige 

og sydlige del af Jylland og flere steder på Fyn, ligesom der slet ikke er et tilskudsberettiget 

retshjælpskontor på Bornholm. Der er dog også kommet et nyt tilskudsberettiget retshjælpskontor 

fordelt over tre lokaliteter i Viborg Kommune og en lokalitet i Vesthimmerland Kommune. Ingen af 

disse kommuner havde tidligere offentligt støttede retshjælpskontorer. 

Advokatvagterne er mere geografisk fordelt,8 men kan dog ikke dække retshjælpsbehovet, da de 

kun yder grundlæggende mundtlig rådgivning og ikke egentlig sagsbehandling. Samtidig er 

videregående retshjælp hos advokater (der sagsbehandler under ordningen om retshjælp ved 

advokat) udelukket for en del borgere, da de som udgangspunkt skal betale en del af advokatens 

salær,9 ligesom der er fastsat begrænsninger for advokatretshjælpen i forhold til sagsområder og 

indtægt.10 Hertil kommer, at flere borgere af forskellige årsager er tilbageholdende med at henvende 

sig til en advokat. 11  Advokatordningerne kan derfor ikke opveje den geografiske skævhed i 

adgangen til at søge hjælp hos et retshjælpskontor. 

 

6 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019 afsnit 2.5.1 indeholder et kort over tilskudsberettigede retshjælpskontorer 2018 

7 Det er muligt at ringe til mange af retshjælpskontorerne, men som regel kræver videregående rådgivning, at borgerne møder fysisk op. 
8 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019, afsnit 2.5.1.  
9 Ved rådgivning på trin 2, skal borgeren selv betale 25 procent af vederlaget til advokaten på kr. 1.140 kr. og staten betaler de 

resterende 75 procent. Ved rådgivning på trin 3 skal borgeren selv betale halvdelen af vederlaget på 2.600 kr., og staten betaler resten. 

Hvis der er givet fri proces, betaler staten hele vederlaget, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp 

ved advokater. 

10 Indtægtsgrænsen for enlige er 336.000 kr. eller mindre. For par er indtægtsgrænsen for parrets samlede indtægt på 427.000 kr. eller 

mindre. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes den retshjælpssøgendes eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen 

for enlige. Beløbene for enlige og par forhøjes med 58.000 kr. for hvert barn, som bor eller forsørges af den retshjælpssøgende, jf. § 2, 

stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp ved advokat. 

11 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019, afsnit 2.6.2.  

http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2019/01/Retshj%C3%A6lpsbog-_Endelig-udgave.pdf
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2019/01/Retshj%C3%A6lpsbog-_Endelig-udgave.pdf
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Der er også en yderligere barriere i adgangen til retshjælp, idet særligt den mest ressourcesvage del 

af befolkningen kan have vanskeligt ved overhovedet at identificere deres problem som et juridisk 

problem. De vil derfor være mindre tilbøjelige til af egen drift at opsøge et retshjælpskontor eller en 

advokatvagt. Samtidig giver de nuværende tilskudsregler ikke mulighed for, at der kan ydes tilskud 

til retshjælpskontorer, der vil målrette deres hjælp til ressourcesvage borgere eller begrænse sig til 

sagsområder af særlig betydning for denne gruppe, ligesom der ikke er mulighed for at udføre aktivt 

opsøgende retshjælp i forhold til de mest udsatte og sårbare borgere. Dette begrænser selvsagt 

retshjælpsudbuddet for den mest ressourcesvage del af befolkningen. 

Den manglende adgang til retshjælpskontorer mange steder i landet og manglen på målrettet og 

anden særlig retshjælp til den udsatte del af befolkningen betyder, at der reelt ikke er den samme 

adgang for ressourcesvage borgere til at gøre deres ret gældende, som der er for borgere, der har 

de økonomiske og personlige ressourcer til at gå til en advokat eller selv at kræve deres ret overfor 

modparten.  

2. Kontakt- og rådgivningsformer 

2.1 Retsgrundlaget 

Den rådgivning, der ydes af retshjælpskontorerne (og advokatordningerne) opdeles i tre trin, som 

har betydning for, om et retshjælpskontor kan blive godkendt til at modtage offentligt tilskud, og 

hvor meget retshjælpskontoret i givet fald kan modtage. 

 

12 Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter (tilskudsbekendtgørelsen). 
13 Vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse 

ved ansøgning om tilskud, pkt. 3. 
14 Vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse 

ved ansøgning om tilskud, pkt. 4.1. 
15 Vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse 

ved ansøgning om tilskud, pkt. 5. 

 

12De tre retshjælpstrin  

Trin 1 omfatter grundlæggende mundtlig rådgivning, som skal være tilgængelig for alle borgere 

uanset indkomst, og som skal være med til af afklare, om borgeren har et berettiget 

krav/indsigelse, og i bekræftende fald, hvordan borgeren kommer videre med sagen.13 

Trin 2 er videregående rådgivning i form af egentlig sagsbehandling og kan bestå i udfærdigelse 

af korrespondance eller afholdelse af møde med modparten, udformning af klage, udfyldelse af 

blanket til stævning, svarskrift og eventuelt andre enkle processkrifter.14 

Trin 3 er bistand til at få gennemført en forligsmæssig løsning og forudsætter derfor i forhold til 

trin 2, at der foreligger en tvist. På dette niveau vil rådgivningen ofte bestå af korrespondance og 

eventuelt afholdelse af møde med modparten i forbindelse med forligsbestræbelser.15 
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Offentligt støttede retshjælpskontorer skal yde mundtlig rådgivning på trin 1, hvilket følger af både 

retsplejeloven og vejledningen om rådgivning på trin 1-3.16  Derimod er mundtlig kontakt med 

borgeren ikke et krav for tilskud til rådgivning på trin 2 og 3.17  

2.2 Kontakt- og rådgivningsformer ifølge retshjælpskontorerne 

Justitia har i marts og maj 2020 udsendt spørgeskemaundersøgelser18 blandt de tilskudsberettigede 

retshjælpskontorer, hvor det bl.a. er undersøgt, hvordan borgerne kan kontakte 

retshjælpskontorerne, og hvilke rådgivningsformer der tilbydes. 

Om den generelle tilgængelighed viser undersøgelserne, at 17 ud af de 18 retshjælpskontorer, der 

har besvaret spørgsmålet,19 tilbyder rådgivning på trin 1 ved både fysisk fremmøde og på andre 

måder. Et enkelt retshjælpskontor kræver, at borgeren altid møder fysisk op for at modtage 

rådgivning på trin 1. Fordelingen er illustreret i figur 1 nedenfor. 

Figur 1: Kontaktmåder for rådgivning på trin 1 hos de tilskudsberettigede retshjælpskontorer 

 

 

 

16 Retsplejelovens § 323, stk. 1 og vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede 

retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud. 

17 Retsplejelovens § 323, stk. 1, 2. pkt. 

18 Justitia udsendte en spørgeskemaundersøgelse den 6. marts 2020. 23 ud af 42 tilskudsberettigede retshjælpskontorer (2019) har 

deltaget i undersøgelsen (spørgeskema 1). Herudover har Justitia den 1. maj 2020 udsendt et opfølgende spørgeskema (spørgeskema 

2), vedrørende supplerende spørgsmål om kontaktmåde og tilgængelighed, som 18 ud af 42 tilskudsberettigede retshjælpskontorer har 

besvaret. Grunden til, at spørgeskema 2 blev udsendt, var, at der viste sig at være uhensigtsmæssige spørgsmål i spørgeskema 1 

vedrørende tilgængelighed, som førte til en forekomst af modstridende svar inden for hver enkelt bevarelse.  

19 18 retshjælpskontorer har svaret på spørgsmålet om, hvordan borgeren kan få rådgivning på trin 1 hos retshjælpskontoret 

(spørgeskema 2). 

 

17

1

Kontaktmåder - rådgivning på trin 1

Fysisk fremmøde og på andre måder

Kun ved fysisk fremmøde
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Ud af de retshjælpskontorer, som yder rådgivning på trin 1 både ved fysisk fremmøde og på andre 

måder, kan alle 17 retshjælpskontorer kontaktes telefonisk, 13 kan kontaktes på mail, 2 kan kontaktes 

på chat og 1 kan kontaktes via videotjenester. Herudover har 3 retshjælpskontorer svaret, at de 

opsøger borgeren. Desuden kan 7 retshjælpskontorer kontaktes via fysisk post. Fordelingen er 

illustreret i figur 2 nedenfor. 

Figur 220: Kontaktmåder for rådgivning på trin 1 blandt de tilskudsberettigede retshjælpskontorer, 

hvor fysisk fremmøde ikke er obligatorisk. 

 

Når det gælder rådgivning på trin 2 og 3 er fysisk fremmøde obligatorisk hos 3 ud af 18 

retshjælpskontorer. Hos de resterende 15 retshjælpskontorer kan borgerne møde fysisk op, men kan 

også modtage rådgivningen på andre måder. Fordelingen er illustreret i figur 3 nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 17 retshjælpskontorer har svaret på dette spørgsmål (spørgeskema 2). 
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Figur 321: Kontaktmåder for rådgivning på trin 2 og 3 hos de tilskudsberettigede retshjælpskontorer 

  

Ud af de retshjælpskontorer, hvor fysisk fremmøde ikke er obligatorisk ved rådgivning på trin 2 og 

3, kan rådgivningen foregå på de måder, som er illustreret i figur 4 nedenfor. 

 

Figur 422: Kontaktmåder på trin 2 og 3 blandt de tilskudsberettigede retshjælpskontorer, hvor fysisk 

fremmøde ikke er obligatorisk 

  

 

 

21 18 retshjælpskontorer har svaret på dette spørgsmål (spørgeskema 2). 

22 15 retshjælpskontorer har svaret på dette spørgsmål (spørgeskema 2). 

3
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2.3 Vurdering 

Et fysisk møde mellem borger og rådgiver har mange fordele. Det sikrer som regel de bedste 

betingelser for en tydelig kommunikation mellem rådgiver og klient, ligesom det ofte passer godt til 

arbejdsprocesserne hos retshjælpskontorerne. Derudover kan sagens oplysning være nemmere ved 

et fysisk møde, ligesom det typisk er nemmere for rådgiveren at registrere og tjekke oplysninger om 

borgerens indkomstforhold mv., hvilket er relevant ved videregående rådgivning på trin 2 og 3, hvor 

aktivitetstilskud til retshjælpskontoret forudsætter, at borgeren opfylder de økonomiske betingelser 

for at opnå fri proces.23 Herudover kan borgeren medbringe de relevante dokumenter fysisk, så 

rådgiveren kan læse dem under mødet.  

Et fysisk møde hos retshjælpskontoret er således ofte den bedste rådgivningsform. Mange borgere 

har imidlertid ikke denne mulighed, fordi de er bosat langt fra et retshjælpskontor. Som det fremgår 

af kortet over retshjælpskontorer i afsnit 1 ovenfor, er de offentligt støttede retshjælpskontorer 

centreret omkring landets fire største byer, mens flere områder i landet, har meget få eller ingen 

retshjælpskontorer. F.eks. er det sydligste retshjælpskontor på Sjælland placeret i Roskilde. Borgere 

bosat på f.eks. Lolland-Falster har derfor meget langt til nærmeste retshjælpskontor. Borgere bosat 

i sådanne områder kan derfor være afhængige af, at der findes retshjælpskontorer, som ikke stiller 

betingelse om fysisk fremmøde for rådgivning på trin 1-3. Alternativer til fysisk fremmøde kan være 

rådgivning via mail, telefon, videotjenester eller chatrådgivning alt efter, hvilket rådgivningstrin der 

er tale om. 

Som det fremgik af afsnit 2.2, har borgerne mulighed for rådgivning på trin 1-3 på flere forskellige 

måder. Kun et enkelt retshjælpskontor kræver fysisk fremmøde på trin 1, og kun tre 

retshjælpskontorer kræver fysisk fremmøde hver gang ved rådgivning på trin 2 og 3. Derudover 

tilbyder stort set alle retshjælpskontorer24  rådgivning på trin 1 og 2-3 via telefon og mail. Ca. 

halvdelen af retshjælpskontorerne 25  kan kontaktes ved post på trin 1-3 og en lille del (to 

retshjælpskontorer) 26  tilbyder kontakt via chat. Derudover er der tre retshjælpskontorer, 27  som 

opsøger borgeren ved rådgivning på trin 1 og 2-3. 

Kun et ud af de 15 tilskudsberettigede retshjælpskontorer, som har svaret på denne del af Justitias 

undersøgelse, anvender i dag digitale videotjenester som f.eks. Skype eller Zoom til rådgivning på 

 

23 Tilskudsbekendtgørelsens § 5.  

24 Se figur 2 og 4, hvor det fremgår, at hhv. 17/17 (trin 1) og 14/15 (trin 2-3) har svaret, at de kan kontaktes via telefon og 13/17 (trin 1) 

og 14/14 (trin 2) har svaret, at retshjælpskontoret kan kontaktes via mail. 

25 Se figur 2 og 4, hvor det fremgår, at hhv. 7/17 (trin 1) og 9/15 (trin 2-3) har svaret, at de kan kontaktes via post. 

26 Se figur 2 og 4, hvor det fremgår, at hhv. 2/17 (trin 1) og 2/15 (trin 2-3) har svaret, at de kan kontaktes via chat. 

27 Se figur 2 og 4, hvor det fremgår, at hhv. 3/17 (trin 1) og 2/15 (trin 2-3) har svaret, at retshjælpen opsøger borgeren. 
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trin 2 og 3.28 Den begrænsede brug af videotjenester skyldes dog ikke manglende vilje, idet 11 ud af 

16 retshjælpskontorer har oplyst, at de er villige til at yde rådgivning på trin 2-3 via videotjenester.29 

Om grunden til, at nogle af retshjælpskontorerne ikke var villige til at yde rådgivning uden fysisk 

fremmøde på trin 2 og 3, er der fremkommet forskellige svar.30 F.eks. kan nævnes: 

• At der mangler faciliteter til det. 

• At en stor del af retshjælpskontorets brugere ikke er digitale, ikke modtager digital post og 

som sårbar gruppe ikke er egnet til digital rådgivning. 

• At dialogen uden fysisk fremmøde er for besværlig, og at det ikke er muligt at danne sig et 

indtryk af brugeren. 

• At det er lettere for de overordnede at kontrollere kvaliteten af det skriftlige arbejde med den 

nuværende arbejdsgang. 

Det er positivt, at der er flere retshjælpskontorer, der tilbyder retshjælp på trin 1-3 uden krav om 

fysisk fremmøde, da dette generelt fremmer tilgængeligheden af retshjælpskontorernes rådgivning. 

Det er dog beklageligt, at digital rådgivning via digitale videotjenester er så ringe udbredt, da det i 

høj grad vil kunne sikre en god og betryggende dialog mellem borger og retshjælpskontor om sagen 

samtidig med, at tilgængeligheden øges. Det gælder i særlig grad for den mere ressourcesvage del 

af befolkningen, som kan have svært ved at forstå sagen og bidrage til sagens oplysning.  

Derfor er det også glædeligt, at flere retshjælpskontorer er villige til at anvende digital rådgivning i 

form af videotjenester. Spørgsmålet er dog, i hvordan retshjælpskontorerne bliver i stand til at 

foretage en sådan digital omstilling, og hvordan det sikres, at også den mere udsatte og sårbare del 

af befolkningen vil kunne benytte de digitale tilbud. 

Anbefaling 1: Tilskud til digital omstilling  

Det anbefales, at der afsættes midler til digital omstilling af retshjælpskontorernes rådgivning, 

f.eks. via videotjenester, og/eller at Civilstyrelsen ved fordelingen af tilskudsmidler ser positivt på 

ansøgninger om tilskud til digital omstilling, herunder f.eks. tilskud til anskaffelse af it-udstyr, 

omlægning af arbejdsgange mv. 

 

28 15 retshjælpskontorer har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de anvender videotjenester til brug for møder med borgere på trin 2-3 

(spørgeskema 2) se figur 4. Heraf har 14 svaret nej, og 1 har svaret nej. 

29 16 retshjælpskontorer har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt retshjælpskontoret ville være villig til at yde rådgivning på trin 2-3 via 

videotjenester (spørgeskema 2). Heraf har 11 svaret ja, og 5 svaret nej. 

30 I spørgeskema 1 blev retshjælpskontorerne spurgt om, hvorfor de ikke ville være villige til at yde rådgivning på trin 2 og 3 uden at 

klienten møder op fysisk (digital rådgivning). 7 retshjælpskontorer har svaret i fritekstfeltet på dette spørgsmål. Til det forudgående 

spørgsmål om, hvorvidt de ville være villige til at yde digital rådgivning på trin 2 og 3, havde 4 ud af de 7, der besvarede fritekstspørgsmålet, 

svaret nej, 1 ud af de 7 havde ikke svaret, 1 ud af de 7 havde svaret ja og 1 ud af de 7 havde svaret ”andet”. 
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Anbefaling 2: Undersøgelse om udbredelse af digital rådgivning til udsatte og sårbare 

borgere 

Det anbefales, at Justitsministeriet (eventuelt i regi af det af justitsministeren nedsatte 

lovforberedende udvalg om fri proces og retshjælp) tager initiativ til en undersøgelse af, hvordan 

den mere udsatte og sårbare del af befolkningen kan blive omfattet af forskellige typer digital 

rådgivning hos retshjælpskontorerne, herunder om der f.eks. kan tilbydes faciliteter og hjælp til 

anvendelsen på herberger mv., og i hvilket omfang brugernes telefoner med internetadgang vil 

kunne anvendes.   

 

3. Mere mobil, målrettet og opsøgende retshjælp 

Som nævnt i afsnit 1 ovenfor er retshjælpskontorerne ujævnt geografisk fordelt, og der er flere 

områder, som ikke har nogen eller har meget få retshjælpskontorer. Samtidig er det ikke muligt for 

retshjælpskontorerne at målrette deres retshjælp til den udsatte del af befolkningen, eller at 

begrænse retshjælpen til sagsområder af særlig betydning for disse borgere, ligesom det ikke er 

muligt at udføre opsøgende retshjælp. 

Det betyder, at der reelt ikke er den samme adgang for ressourcesvage borgere til at gøre deres ret 

gældende, som der er for borgere, der har de økonomiske og personlige ressourcer til at gå til en 

advokat eller selv at kræve deres ret overfor modparten.  

Denne sociale skævvridning i adgangen til at gøre sin ret gældende kan – udover øget anvendelse 

af digital rådgivning som nævnt i afsnit 2.3 – imødegås gennem mobil retshjælp, målrettet retshjælp 

og opsøgende retshjælp. Ved ”mobil retshjælp” tænkes på initiativer, der er møntet på at bringe et 

retshjælpstilbud tættere på borgernes opholdssted – især i områder med manglende 

retshjælpstilbud til udsatte borgere. Med ”målrettet retshjælp”, menes retshjælp, der er afgrænset til 

bestemte målgrupper og sagsområder af særlig betydning for disse målgrupper, f.eks. socialret. Ved 

”opsøgende retshjælp” menes retshjælp, hvor rådgiverne aktivt henvender sig til borgere, der kan 

have et udækket retshjælpsbehov, og hvor rådgiverne gennem samtaler afdækker borgernes mulige 

juridiske problemer og finder løsninger. 

En norsk model for mobil, opsøgende og målrettet retshjælp 

I Norge findes en række studenterdrevne retshjælpsklinikker, hvoraf den mest kendte går under 

navnet Juss-Buss (Jura-Bus). Juss-Buss’ formål er at yde opsøgende retshjælp til sårbare grupper, 

der ikke opfanges af andre retshjælpsalternativer, og som har et udækket retshjælpsbehov. 

Derudover indsamler Juss-Buss viden om klientellet til brug for forskning, som stilles til rådighed 
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for offentligheden.31 Juss-Buss har også et retspolitisk sigte og bruger den særlige viden om 

retshjælpens brugere til at påvirke lovgiverne, bl.a. gennem høringssvar vedrørende ny lovgivning.  

De frivillige i Juss-Buss er omkring 30 32  studerende, der arbejder fuldtid i retshjælpen 33  og 

superviseres af fakultetet.34 Juss-Buss opsøger bl.a. fængsler, institutioner for visse persongrupper 

f.eks. udlændinge, voksenstuderende, samt områder med få privatpraktiserende advokater. 

Herudover fungerer Juss-Buss som et juridisk informations- og uddannelsescenter med det formål 

at løfte niveauet af juridisk viden hos deres klientel gennem oplæg, foldere og oplæring. 

Den retshjælp, som Juss-Buss tilbyder, er begrænset til arbejdsret, fængselsret, gældsret, lejeret, 

socialret, udlændingeret og såkaldt trygderett (social-sikringsret).35 Retshjælpens sagsområder er 

således målrettet områder, som er særligt relevante for Juss-Bussens brugere 

 

3.1 Mobil retshjælp  

Flere retshjælpskontorer yder retshjælp fra flere forskellige lokaliteter, 36  herunder offentlige 

biblioteker. Det gælder f.eks. Djursland Retshjælp, der bl.a. yder retshjælp på Randers Bibliotek, 

Rønde Bibliotek og Hornslet Bibliotek.37 Et andet eksempel er Retshjælpen i Hvidovre, der yder 

retshjælp fordelt på tre forskellige biblioteker i byen.38 Der er også retshjælpskontorer, som yder 

retshjælp på lokaliteter med større geografisk spredning. Det gælder f.eks. Fyns Retshjælp, der har 

filialer i både Odense og Svendborg.39  

Spredningen i retshjælpslokaliteterne kan dog på ingen måde opveje den geografisk ulige adgang 

til retshjælpskontorer, som der er redegjort for i afsnit 1. Som det fremgår af kortet over 

retshjælpskontorer er der fortsat flere områder i Danmark, hvor der slet ikke er nogen 

retshjælpskontorer, eller hvor retshjælpsudbuddet er meget begrænset. Det er et problem for særligt 

de ressourcesvage borgere, der har brug for bistand hos et retshjælpskontor for at gøre deres ret 

 

31 Olaf Halvorsen Rønning og Ole Hammerslev, Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states, side 150. 

32 Juss Buss’ hjemmeside.  

33 Norske jurastuderende kan vælge at tage fri fra deres studier i et års tid for at arbejde fuldtid med retshjælp. Efter et års fuldtidsarbejde 

i retshjælpen begynder at arbejde på deltid sideløbende med studiet. Samlet får de merit for et halvt års universitetsstudier for deres 

frivillige arbejde (30 ECTS-point). De modtager en løn svarende til SU under hele forløbet. 
34 Selvom fakultetet yder supervision, så kvalitetssikrer det ikke de studerendes sagsbehandling i enkeltsager, men bidrager med 

oplæring af nye studerende, stiller kvalitetsstandarder til rådighed og tilbyder sparring i komplicerede sager. Der er en fast proces for 

sagsbehandling, hvor rådgivningen i hver enkelt sag kvalitetssikres af et hold studerende 

35 Information om sagsområder på Juss Buss hjemmeside.  

36 Almueretshjælpen, Arbejdernes Retshjælp i Ringkøbing Amt, De jurastuderendes Retshjælp Aalborg, Den Lokale Retshjælp, Den 

Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU, Den Sociale Retshjælp, Djursland Retshjælp, Fairmind, Mødrehjælpens Retshjælpsinstitution, 

Retshjælpen i Hvidovre, Retshjælpen Fyn, Sønderjyllands Retshjælp og Viborg Retshjælp af 20/8 2018. 

37 Side 8 på listen over de retshjælpsinstitutioner, som Civilstyrelsen godkendte i 2019. 

38 Side 9 på listen over de retshjælpsinstitutioner, som Civilstyrelsen godkendte i 2019.  

39 https://retshjaelpenfyn.dk 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-46684-2.pdf.
https://foreninger.uio.no/jussbuss/Om%20oss/Historie/
https://foreninger.uio.no/jussbuss/Saksomr%C3%A5der/trygderett/
http://www.civilstyrelsen.dk/~/media/FP/Liste_over_godkendte_retshjaelpsinstitutioner_i_2020_140520.ashx
http://www.civilstyrelsen.dk/~/media/FP/Liste_over_godkendte_retshjaelpsinstitutioner_i_2020_140520.ashx
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gældende, men som ikke er i stand til at benytte retshjælpstilbud længere væk. Det kan f.eks. skyldes 

deres arbejdstider, familiesituation, alderdom, sygdom mv., eller at de ikke er i stand til at undersøge 

mulighederne for retshjælp. 

På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen retshjælpsbusser som i f.eks. Norge, der kører rundt 

i landet med retshjælpstilbud. Justitia er dog bekendt med, at Retshjælpen Fyn tidligere har ansøgt 

om tilskud til en retshjælpsbus. Civilstyrelsen har i den anledning ved brev af 7. februar 2020 anmodet 

Retshjælpen Fyn om yderligere oplysninger, bl.a. for at sikre sig, at der ikke tilbydes opsøgende 

retshjælp fra retshjælpsbussen, og for at få nærmere oplysninger om de tiltænkte geografiske 

placeringer og åbningstider. Sidstnævnte skal ses i lyset af, at Civilstyrelsen ved vurderingen af, om 

et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget, kan lægge vægt på omfanget af øvrige 

retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område, og om retshjælpshjælpskontoret etableres i 

et område med sociale/integrationsmæssige udfordringer, ligesom styrelsen skal påse, at 

retshjælpskontoret har åbent mindst en gang om ugen.40 

Det er således endnu uvist, om – og i givet fald hvornår – Danmark får sin første retshjælpsbus. Det 

er beklageligt, eftersom retshjælpsbusser må anses for meget egnede til at få spredt 

retshjælpsudbuddene geografisk, ligesom de kan sikre, at retshjælpen når ud de steder, hvor der er 

et stort udækket retshjælpsbehov hos udsatte borgere. 

 

3.2 Målrettet retshjælp til bestemte persongrupper eller sagsområder 

Det er vanskeligt at hjælpe de ressourcesvage borgere i det nuværende retshjælpssystem. Det 

gælder ikke mindst på det socialretlige område, hvor afgørelser fra offentlige myndigheder kan have 

en meget velfærdstruende karakter for de berørte borgere. Som Justitias analyse ”Regelkompleksitet 

på det socialretlige område” 41 har vist, er den socialretlige lovgivning særdeles omfangsrig, 

lovgivningen ændres hyppigt, og området er præget af høje omgørelsesprocenter i klageinstansen. 

En mulighed for at målrette retshjælpen til bestemte sagsområder og/eller bestemte målgrupper vil 

derfor kunne give mulighed for en specialisering på områder, som er komplekse, og hvor 

ressourcesvage borgere står særligt svagt i mødet med det offentlige system.  

 

40 Tilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2. 

41 Regelkompleksitet på det socialretlige område, Justitia, 2020.  

Anbefaling 3: Bedre tilskudsmuligheder til retshjælpsbusser 

Det anbefales, at der afsættes særskilte midler til oprettelse af retshjælpsbusser, som 

retshjælpskontorerne kan ansøge om. Samtidig bør Civilstyrelsen udsende en skrivelse til 

retshjælpskontorerne om den nye mulighed, hvor der vejledes om betingelserne for at få en sådan 

ansøgning godkendt, og hvilke områder i landet der i særlig grad mangler retshjælpstilbud. 

http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2020/03/Analyse-Regelkompleksitet_Endelig.pdf
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I dag er der dog ikke mulighed for at modtage tilskud fra retshjælpspuljen, hvis et retshjælpskontor 

vil målrette deres retshjælpstilbud til bestemte målgrupper eller sagsområder, da en af 

tilskudsbekendtgørelsens betingelser for at blive godkendt er, at retshjælpens grundlæggende 

mundtlige rådgivning (trin 1) skal være åben for alle og ikke må være begrænset til bestemte 

sagsområder.42  

Et retshjælpskontor som Gadejuristen, hvis hjælp er målrettet udsatte mennesker, herunder 

stofmisbrugere, hjemløse, gadesexsælgere og sindslidende, er derfor udelukket fra at modtage 

tilskud fra retshjælpspuljen. 43  Gadejuristens rådgivere er tilstede på gadeplan i områder, hvor 

retshjælpens brugere har deres daglige gang, og rådgiverne stiller sig f.eks. op på Istedgade og 

tilbyder kaffe/kakao og toiletssager mv., hvorefter de falder i snak med brugerne. 

 
”Vi når vores målgruppe ved at være tilgængelige og umiddelbart brugbare efter individuelt behov, der 

hvor de ofte befinder sig – fx på gaden. Klassiske retshjælpstilbud fungerer ikke for Gadejuristens 

målgruppe. Mange er ”børn af systemet” som er vant til, at der hele livet har været sagsbehandlere og 

pædagoger mv., der har ment at vide, hvad der var bedst for dem. De er vant til at blive behandlet dårligt 

af systemet og de fleste har fået nok af det. De er færdige med at stå i kø, trække et nummer, få en flyer i 

hånden og få at vide, at de passer perfekt ind i et eller andet projekt. De har ikke nødvendigvis 

ressourcerne til selv at identificere deres rettigheder og retshjælpsbehov eller til at møde op på et 

retshjælpskontor for at få hjælp.”                                      Maja Løvbjerg Hansen, jurist hos Gadejuristen 

 

I Civilstyrelsens afslag på Gadejuristens ansøgning om tilskud fra 200744 var det bl.a. anført, at 

”Civilstyrelsen har navnlig lagt vægt på, at formålet med Gadejuristen primært er at yde støtte, 

herunder juridisk rådgivning, til socialt udsatte grupper i samfundet, f.eks. prostituerede, narkomaner 

og hjemløse, og at Gadejuristen således ikke kun har til formål at yde rådgivning til alle uanset social 

baggrund.”45  

Et andet eksempel er Frelsens Hærs juridiske rådgivning på Nørrebro i København. Det er et 

retshjælpstilbud, som er åbent for alle, men som især når ud til sårbare grupper, og ikke er offentligt 

støttet. 46  Frelsens Hær er tilstede på lokaliteter, hvor brugerne i forvejen befinder sig, f.eks. 

morgencafeen for hjemløse og på Frelsens Hærs herberg. Derudover gør Frelsens Hærs juridiske 

rådgivning meget ud af at skabe en lokal forankring med aktiv deltagelse i lokalmiljøet gennem 

involvering i foreninger og deltagelse i sociale arrangementer mv. for at skabe tillid til de grupper, 

der ellers ikke selv ville henvende sig hos retshjælpen med deres retlige problemer. 

 

42 Tilskudsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1, nr. 2 og 6. 

43 Gadejuristens vedtægter. 

44 Som fremsendt til Justitia. 
45 Enkelte retshjælpstilbud, som blev godkendt før tilskudsbekendtgørelsens trådte i kraft i 2007 modtager dog fortsat retshjælpstilskud 

på trods af, at de ikke er åbne for alle – det drejer sig f.eks. om Dannerhuset, der især hjælper voldsramte kvinder og Den Grønlandske 

Retshjælp, der henvender sig til personer med tilknytning til Grønland. Gadejuristen modtager i dag anden form for finansiering.  
46 Efter Justitias oplysninger har Frelsens Hærs retshjælp ikke ansøgt om støtte fra retshjælpspuljen. 

 

http://gadejuristen.dk/wp/wp-content/uploads/2019/03/180522-Vedt%C3%A6gter-for-Gadejuristen.pdf
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Selvom der på papiret er mange retshjælpstilbud i København, er der fortsat et udækket behov, som 

mere borgernære retshjælpstilbud, som f.eks. Frelsens Hærs juridiske rådgivning, er med til at dække. For 

mange af de udsatte borgere er det helt utopisk at forestille sig, at de skal tage helt til Vestergade [hvor 

Københavns Retshjælp ligger, red.] og i øvrigt vente til kl. 10 om aftenen for at komme til.”   

                                                  Lissi Olsen, daglig leder i Frelsens Hærs retshjælp og gældsrådgivning 

 

I Justitias spørgeskemaundersøgelse fra marts 2020 oplyste 12 ud af de 22 tilskudsberettigede 

retshjælpskontorer, 47 der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, at de kunne se et behov for tilskud 

til mere målrettet retshjælp i form af retshjælpskontorer, som har begrænsede sagsområder. 

Retshjælpskontorerne blev desuden blevet spurgt om, hvorvidt de selv kunne have lyst til at målrette 

retshjælpen til bestemte sagsområder. De fleste af de retshjælpskontorer, der besvarede dette 

spørgsmål, svarede nej.48 De resterende kunne godt se fordelene ved retshjælp begrænset til visse 

sagsområder eller ydede allerede i et vist omfang målrettet retshjælp. Et par af retshjælpskontorerne 

pegede især på, at opsøgende retshjælp var relevant for dem. 

Henset til behovet for kompetent rådgivning på komplekse områder, hvor offentlige myndigheders 

afgørelser kan have afgørende betydning for den mere ressourcesvage del af befolkningen, som det 

i forvejen er svært at nå ud med hjælp til, kan den nuværende ordning ikke anses for hensigtsmæssig. 

Der er særligt på det socialretlige område behov for målrettet retshjælp for at opnå en mere reel og 

lige adgang til at gøre sin ret gældende. 

Anbefaling 4: Mulighed for målrettet retshjælp 

Det anbefales, at tilskudsbekendtgørelsen ændres, så der kan gives dispensation fra 

bekendtgørelsens krav om sagsområder og målgruppe, hvis retshjælpen er målrettet udsatte og 

sårbare grupper, og/eller retshjælpen er begrænset til sagsområder af særlig betydning for disse 

grupper. Der kan i den forbindelse f.eks. lægges vægt på, om retshjælpens målgruppe må antages 

at have et stort retshjælpsbehov, og om målgruppen må anses for at have svært ved at benytte 

sig af de almindelige retshjælpstilbud. Samtidig kan der som hidtil lægges vægt på omfanget af 

øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område, idet karakteren af de øvrige tilbud 

dog også bør indgå i denne vurdering. 

 

 

47 Spørgeskema 1 udsendt den 6. marts 2020: 12 ud af 23 af de retshjælpskontorer, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret på dette 

spørgsmål. Et retshjælpskontor har svaret ”til opsøgende arbejde. Til tolkebistand. Til oversættelse”, hvilket er kategoriseret under ”ja”. Et 

retshjælpskontor har svaret ”spørgsmålet er svært at svare på, da tilskudsordningen og økonomien i Retshjælpen generelt kræver, at man 

tager alt det ind, man kan”, hvilket er kategoriseret under ”ved ikke”. Et andet retshjælpskontor har svaret ”nej, men udvide 

rådgivningsområdet til også at inddrage samarbejdet mellem jurister og socialrådgivere”, hvilket er kategoriseret under ”nej”. Et 

retshjælpskontor har svaret ”ikke umiddelbart”, hvilket er kategoriseret under ”Nej”, og et retshjælpskontor har svaret ”Det kommer an på 

kvaliteten af de målrettede retshjælpen, der skal helst være geografisk jævn dækning”, hvilket er kategoriseret under ”ved ikke”. Et 

retshjælpskontor har svaret ”spørgsmålet er uklart”, hvilket er kategoriseret under ”ved ikke”. 
48 Spørgeskema 1, udsendt den 6. marts 2020: 16 retshjælpskontorer har besvaret dette spørgsmål, som kunne besvares i et fritekstfelt. 
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3.3 Opsøgende retshjælp   

Det er meget vanskeligt at nå ud med hjælp til de mest udsatte og sårbare borgere. Opsøgende 

retshjælp kan hjælpe med at sikre, at de borgere, som ikke selv er i stand til at identificere deres 

problemer som juridiske og opsøge et retshjælpstilbud, alligevel kan få den hjælp, som er er en 

forudsætning for, at de kan gøre deres ret gældende. 

I dag bliver der imidlertid ikke ydet tilskud til opsøgende retshjælp. Det er retsplejelovens § 324 og 

tilskudsbekendtgørelsen49, der regulerer, hvilke former for retshjælp, der kan ydes offentligt tilskud 

til. Hverken retsplejeloven eller tilskudsbekendtgørelsen omtaler opsøgende retshjælp. Det fremgår 

dog af tilskudsbekendtgørelsen, at retshjælpen skal være ”åben for alle”, 50  hvilket kan være 

vanskeligt at opfylde ved opsøgende retshjælp. Det synes desuden at være indirekte forudsat i 

lovforarbejderne til retsplejelovens § 32451, at der alene gives tilskud til retshjælp, hvor borgeren selv 

henvender sig, idet begrebet ”den retshjælpssøgende” konsekvent anvendes.  

Det følger desuden af de advokatetiske regler pkt. 8.1, at en advokat alene må påtage sig en sag for 

en klient efter direkte anmodning fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter 

anmodning fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ.52 

Da retshjælpskontorernes rådgivning er gratis, synes der dog ikke at være de samme etiske hensyn 

i forhold til opsøgende retshjælp. Det må endvidere tages i betragtning, at der er en forholdsvis stor 

gruppe borgere, som ikke selv er i stand til at opsøge den nødvendige hjælp for at opnå den samme 

retssikkerhed og de samme rettigheder som andre borgere. Uden opsøgende retshjælp vil disse 

borgere således ikke få mulighed for at gøre deres ret gældende, medmindre hjælpen kan finansieres 

på anden måde end via retshjælpspuljen. 

Anbefaling 5: Mulighed for opsøgende retshjælp  

Det anbefales, at lovgivningen ændres, så det bliver muligt at yde tilskud til opsøgende retshjælp. 

Det kan f.eks. betinges af, at retshjælpen er gratis, og at målgruppen består af sårbare og udsatte 

borgere, som ellers ikke vil kunne få den nødvendige hjælp til at gøre deres ret gældende. 

 

 

 

49 Bekendtgørelse nr. 637 af 6. november 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter (tilskudsbekendtgørelsen). 

50 Tilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6. 

51 Lovforslag nr. 132 af 30. marts 2005 om forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (sagsomkostninger, 

retshjælp og fri proces, alm. bem. afsnit 3. 

52 De advokatetiske regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside.  

 

https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle%20regler.aspx
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4. Retshjælp til verserende forvaltningssager 

Afslutningsvist vil Justitia henlede opmærksomheden på en tidligere fremsat anbefaling vedrørende 

retshjælp i verserende forvaltningssager.  

Som det fremgår af Justitias første retshjælpsanalyse, der er gengivet og opdateret i bogen ”Den 

Danske Retshjælpsmodel” fra 2019,53 kan rådgivning i forvaltningssager have afgørende betydning 

for borgerne. En afgørelse om f.eks. forsørgelsesgrundlag kan have vidtrækkende og 

velfærdstruende konsekvenser, og det er ofte meget vanskeligt for borgerne at varetage deres egen 

retssikkerhed og rettigheder i mødet med det offentlige system. Klagemuligheden alene kan ikke 

anses for et tilstrækkeligt værn mod urigtige og mangelfulde afgørelser, bl.a. fordi det kræver 

ressourcer at forstå både den juridiske sagsbehandlingsproces og den efterfølgende afgørelse. Hertil 

kommer, at myndighedernes vejledning af borgerne ofte ikke kan anses for tilstrækkelig.54 Desuden 

forlænges sagsbehandlingstiden væsentligt, når der klages over afgørelsen.  

Retshjælp i verserende forvaltningssager kan sikre en mere aktiv deltagelse i sagsprocessen med 

borgerens perspektiv, herunder at flere relevante oplysninger fra borgeren kan indgå i 

myndighedernes vurdering. Samtidig kan retshjælp sikre, at flere grundløse klager over 

sagsbehandlingen eller afgørelsen ikke kommer videre i systemet, hvilket vil kunne frigive ressourcer 

hos myndighederne. 

En række retshjælpskontorer yder videregående rådgivning i verserende forvaltningssager til trods 

for, at de ikke er forpligtet hertil og ikke modtager aktivitetstilskud for rådgivningen.55 For at sikre 

yderligere rådgivning i verserende forvaltningssager har Justitia anbefalet, at retshjælpskontorernes 

rådgivning i verserende forvaltningssager på trin 2 og 3 tilskudsmæssigt ligestilles med rådgivning i 

øvrige sager.  

Advokater, der yder retshjælp på trin 2 og 3, har ifølge lovgivningen slet ikke mulighed for at yde 

retshjælp i verserende forvaltningssager.56 Advokatsamfundet og Danske Advokater har tidligere på 

tilsvarende vis foreslået, at verserende forvaltningssager bliver omfattet af ordningen med delvist 

offentligt finansieret retshjælp ved advokat.57 

 

53 Den Danske Retshjælpsmodel, 2019. 

54 Flere retshjælpskontorer gav i forbindelse med den første retshjælpsanalyse udtryk for, at myndighedernes vejledning var 

utilstrækkelig, Den Danske Retshjælpsmodel, 2019, afsnit 2.5.2 . 

54 Tilskudsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. jf. retsplejelovens § 323, stk. 4, og bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater § 5, stk. 5. 

 

55 Tilskudsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. jf. retsplejelovens § 323, stk. 4, og bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater § 5, stk. 5. 

56 Jf. retsplejelovens § 323, stk. 4, og bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater § 5, stk. 5. 

57 Rapport om Retshjælp, Advokatsamfundetm, 2016. 

http://justitia-int.org/bogudgivelse-den-danske-retshjaelpsmodel/
http://justitia-int.org/bogudgivelse-den-danske-retshjaelpsmodel/
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2017/Rapport%20om%20retshjaelp.aspx
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Anbefaling 6: Mere rådgivning i verserende forvaltningssager  

Det anbefales, at tilskudsbekendtgørelsen ændres, således at retshjælpskontorernes rådgivning i 

verserende forvaltningssager på trin 2 og 3 udløser aktivitetstilskud, samt at retsplejeloven og 

bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater ændres, således at det også bliver muligt for 

advokater at yde retshjælp på trin 2 og 3 i verserende forvaltningssager. 

 

 

 
 

 

 


