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Spørgsmål nr. 387 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I lyset af den centralisering af statsadvokaturen, der er beslut-
tet administrativt i forbindelse med lovforslag L40 (om opga-
vefordelingen mellem politikredse og statsadvokaturen) og 
som opfølgning på ministerens besvarelse af dels Retsudvalget 
spørgsmål nr. 271 alm. del og dels spørgsmål nr. 8 til L 40, øn-
skes det oplyst, med henblik på hvilke forventninger der kan 
knyttes til eventuelle kommende centraliseringer af retsvæse-
net, om ministeren kan bekræfte følgende:

– at konsulentfirmaet Deloitte i en rapport afgivet i sommeren 
2011 anbefalede en centralisering af skifteretternes område,
– at en centralisering af skifteretternes område indgår som et 
centralt element i det analysearbejde, der bl.a. i forlængelse af 
Deloitte rapporten, skal belyse effektiviseringspotentialer, ak-
tivitet og produktivitet hos domstolene og afdække mere lang-
sigtede muligheder for bl.a. reformer af domstolssystemet, så-
dan som regeringen og Enhedslisten indgik aftale om i forbin-
delse med finansloven for 2012,
– at Sø- og Handelsrettens præsident den 10. januar 2012 i an-
ledning af Sø- og Handelsrettens 150 års jubilæum – under ju-
stitsministerens påhør – anbefalede en centralisering af skifte-
retterne under Sø- og Handelsretten i København (i afsnittet 
Sø- og Handelsretten de næste 150 år)?

Svar:

Jeg kan oplyse, at Deloitte er i færd med at færdiggøre en budgetanalyse af 

domstolene, som forventes afsluttet inden for få uger.

Jeg kan endvidere oplyse, at Justitsministeriet er i færd med at udarbejde 

kommissoriet for det analysearbejde, der som nævnt i besvarelse af Rets-

udvalgets spørgsmål nr. 271 (Alm. del) og spørgsmål nr. 8 til L 40 vil bli-

ve iværksat med henblik på bl.a. at afdække mere langsigtede muligheder 

for bl.a. regelændringer og reformer i domstolssystemet, der understøtter 

effektiv opgavevaretagelse. Da kommissoriet ikke er færdiggjort, er det

ikke på nuværende tidspunkt muligt at udtale sig nærmere om indholdet 

heraf.

Jeg kan i øvrigt bekræfte, at jeg var til stede ved Sø- og Handelsrettens 150 

års jubilæum, hvor rettens præsident i sin tale bl.a. berørte emnet centrali-

sering af skifteretterne.


