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Forbedring af retshjælpsordningen

1. Retsplejelovens regler om retshjælp blev indført ved lov nr. 554 af 24. 
juni 2005, som trådte i kraft i 2007. Formålet med loven, som bygger på 
Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retsple-
je III (Adgang til domstolene), var bl.a. at modernisere og forbedre regler-
ne om retshjælp. 

Retsplejerådet afgav i 2012 en redegørelse (vedlagt som bilag), hvor rådet 
tog stilling til, om intentionerne med lovændringen i 2007 er opfyldt. Rets-
plejerådet stillede i samme anledning en række forslag til, hvordan rets-
hjælpsordningen kan forbedres. 

Som opfølgning på disse forslag afgav en arbejdsgruppe nedsat af Danske 
Advokater og Advokatrådet den 9. januar 2017 en rapport (vedlagt som 
bilag), som konkluderede, at den nuværende retshjælpsordning på visse 
områder er mangelfuld. Arbejdsgruppen fremsatte i samme forbindelse en 
række anbefalinger til styrkelse af retshjælpsordningen. 

Tænketanken Justitia har desuden den 12. juli 2017 afgivet rapporten ”Den 
danske retshjælpsmodel - er der lige adgang til hjælp?” (vedlagt som bi-
lag), der indeholder en række anbefalinger til forbedringer af retshjælps-
ordningen.

2. Justitsministeriet har på denne baggrund besluttet at afholde en række 
møder med relevante interessenter til retshjælpsordningen med henblik på 
at drøfte og få input til, hvordan ordningen kan forbedres. 
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Disse drøftelser vil tage udgangspunkt i eksisterende evalueringer af rets-
hjælpsordningen, herunder Retsplejerådets redegørelse fra 2012, rapporten 
fra januar 2017 afgivet af arbejdsgruppen nedsat af Danske Advokater og 
Advokatsamfundet og Justitias rapport fra juli 2017. 

Det forventes, at der skal afholdes fire møder. Forud for hvert møde vil der 
til relevante interessenter blive fremsendt en invitation og en dagsorden 
med uddybende bemærkninger til, hvilke emner der skal drøftes på mødet. 

Det første møde forventes afholdt i oktober 2017, og vil dreje sig om de 
administrative og praktiske forhold ved offentlig retshjælp ved advokat, 
herunder forhold vedrørende retshjælpsforsikringen. 

Det andet møde forventes afholdt i december 2017, og vil dreje sig om 
anvendelsesområdet og trinopdelingen for retshjælpsordningen, samt om 
vederlag og advokaternes forhold i øvrigt. 

Det tredje møde forventes afholdt i februar 2018, og vil dreje sig om særli-
ge forhold vedrørende retshjælp i advokatvagterne og retshjælpskontorer-
ne. Der vil derudover være lejlighed til at følge op på emner og spørgsmål 
fra de tidligere møder.  

Det fjerde møde forventes afholdt i maj 2018. Mødet vil fungere som en 
opfølgning på drøftelserne fra de tidligere møder, ligesom der vil være 
lejlighed til at drøfte øvrige spørgsmål om retshjælpsordningen.  

Når møderne er afholdt, vil Justitsministeriet foretage en samlet opfølg-
ning på behovet og mulighederne for at foretage ændringer af retshjælps-
ordningen. 

3. Såfremt det har interesse for Dem at deltage i et eller flere af møderne, 
skal Justitsministeriet venligst anmode Dem om at meddele dette senest 
den 15. september 2017. I den forbindelse er De meget velkommen til at 
oplyse, hvilke møder De finder det relevant at deltage i.

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Jesper Aagaard på grd@jm.dk eller 
tlf. 72 26 87 52. 

Med venlig hilsen
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