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1. Indledning – kort præsentation af retten
Retten i Holstebro er en af landets 24 byretter, og retskredsen omfatter kommunerne Holstebro, Thisted, Morsø, Struer og Lemvig. Retten er organiseret med en retsafdeling, som fra 2019 også indeholder
familieretten, en foged- og en skifteafdeling samt en info/administration med hovedtingsted i Holstebro. Hovedtingstedet er åbent hver dag fra kl. 08.30 til 15.00, og afdelingskontoret i Thisted er åbent
tirsdag og torsdag i samme tidsrum.

Sagerne behandles som udgangspunkt ved hovedtingstedet i Holstebro bortset fra visse borgernære
sager med værneting i Thisted og Morsø kommuner, som foretages på afdelingskontoret i Thisted. Afdelingskontoret bemandes med personale fra Holstebro.

I 2018 var der beskæftiget i alt 34 årsværk, heraf 8,3 jurister. Derudover er der ansat et antal stævningsmænd, som er beskikket til at forkynde indkaldelser til visse retsmøder.

Bygningen, som retten tog i brug i 2012, er digitaliseret med lydoptageudstyr og i øvrigt mulighed for at
afholde digitale retsmøder i alle 8 retssale. Der kan også afvikles digitale retsmøder i de to retssale ved
afdelingskontoret i Thisted.

Herudover har retten indrettet 2 retssale med videoudstyr samt 2 mødelokaler med såkaldte fjernender.
Der kan således afhøres parter, vidner og andre personer, som befinder sig i tilsvarende videolokaler i
andre byer og sågar i andre lande. På samme måde kan personer møde her ved retten i 2 mødelokaler
med videoudstyr og afgive forklaring til brug for retter i andre byer eller lande.

Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond har deponeret kunst til flere retssale og ventearealer. Kunsten
kan ses på rettens hjemmeside.

Der er installeret digitale skærme med retslister ved alle retssalene samt en digital storskærm, der hurtigt
giver et overblik over dagens retsmøder.

Retten har særlig fokus på sikkerhed. Alle retssale og mødelokaler er udstyret med overfaldsalarmer.
Politiet bistår retten med sikkerhedskontrol i forbindelse med afviklingen af straffesager, hvor der antages at kunne opstå sikkerhedsmæssige problemer.
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I 4. kvartal 2017 fik retten implementeret den digitale behandling af civile sager, og inden udgangen af
2018 var ca. 90% af de verserende civile sager digitaliseret. Retterne har ved det nye civilsystem taget et
afgørende skridt mod digitalisering.

På straffesagsområdet har der også i 2018 været stort fokus på digitalisering og gennemførelse af digitale
retsmøder. Der har været afholdt møder med de professionelle brugere og anklagemyndigheden. Retten
har haft særlig opmærksomhed på sagsbehandlingstiden på straffesager. Alle straffesager oprettes ved
modtagelsen, berammes og forkyndes i én fortløbende arbejdsgang.

Muligheden for at bestille en tid hos notaren ved online tidsbestilling er blevet rigtig godt modtaget. En
mulighed rigtig mange allerede benytter.

Retten vil fortsat gerne være en attraktiv arbejdsplads og har i 2018 afholdt en fælles temadag for hele
personalet. Temadagen gik blandt andet til et besøg ved Retten i Flensborg.

2. Bemærkninger til resultater i 2018
2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
Retten i Holstebro opnåede et produktivitetsindeks i 2018 på 109,5. Det gennemsnitlige produktivitetsindeks for byretterne i 2018 var på 105,9.
Der har i 2018 for retten samlet været en lille stigning i antallet af vægtede afsluttede sager. Denne stigning skyldes en stigning på straffesager, civile sager, en stor stigning på tvangsauktioner og notarialforretninger. Denne udvikling er som landsgennemsnittet, hvor den største stigning også har været på afsluttede tvangsauktioner.
Den samlede produktivitet for behandlingen af retssager er 114,6 og højere end 5. bedste ret som er på
113,5. På juristsiden er produktiviteten på 119,2, hvilket er bedre end for 5. bedste ret. På kontorsiden
er produktiviteten på 96,7, hvilket er en stigning i forhold til 2017.
Den samlede produktivitet for behandlingen af fogedrettens sager er 105,7 og er faldet i forhold til
2017. På juristsiden er produktiviteten på 146,7 og er højere end 5. bedste ret.
Produktivitetsindekset i skifteretten er 101,8 og er faldet i forhold til 2017. På både kontorsiden og juristsiden ligger produktiviteten under landsgennemsnittet.
Produktiviteten for 2018 er tilfredsstillende for Retten i Holstebro. Den faldende produktivitet på flere
sagsområder skyldes til dels, at der i 2018 har været en stor stigning i personaleomsætningen, som er
steget fra i 2017 2,8% til i 2018 21,1%. Den store personaleomsætning har således også betydet, at der
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i 2018 er anvendt en del ressourcer på oplæring. Ressourceforbruget til oplæring vil også fremover
indgå i planlægningen af driften.
På ledelse og administration har Retten i Holstebro anvendt 14% af de samlede ressourcer, hvilket er
under landsgennemsnittet og tilfredsstillende, idet der anvendes en del ressourcer på transport, herunder til og fra afdelingskontoret i Thisted.
For at sikre den nødvendige fleksibilitet og mulighed for at dække ind for vakancer har retten også i 2018
fortsat haft særlig fokus på, at kontormedarbejderne som udgangspunkt er beskæftiget i forskellige afdelinger eller med flere sags- og arbejdsområder.
2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)
Retten har nået de centralt fastsatte mål for sagsbehandlingstiderne for sagskategorien straffesager og
er højere end 5. bedste ret med undtagelse af alle almindelige straffesager, men som dog ligger over
landsgennemsnittet. For sagskategorien civile sager er de fastsatte mål nået for småsager og forældreansvars- og ægteskabssager. For øvrige civile sager ligger retten lidt under målsætningen, hvilket til dels
skyldes, at der i 2018 er sluttet en del gamle civile sager.
I fogedretten er målopfyldelsen bedre end for 5. bedste ret.
I skifteretten er målopfyldelsen bedre end for 5. bedste ret for tvangsopløsninger og gældssaneringer,
men er ikke nået for udlevering af boer.
Målopfyldelse for alle sagskategorier ses nedenfor:
Målsætning
2018

Resultat
2018

Alle alm. Straffesager

80 %

83,4 %

Nævninge- og domsmandssager (hfh)

80 %

85,2 %

Tilståelsessager og sager uden domsmænd (hfh)

80 %

88,6 %

Straffesager

Målsætning
2018

Resultat
2018

Alle alm. sager, boligsager, småsager, forbuds-/påbudssager

80 %

71,5 %

Hfh. almindelige sager og boligsager

70 %

69,7 %

Hfh. småsager

70 %

85,7 %

Civile sager
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Alle forældreansvars- og ægteskabssager

80 %

84,2 %

Målsætning
2018

Resultat
2018

Alm. fogedsager og betalingskrav

80,0 %

93,2 %

Særlige fogedsager

80,0 %

94 %

Tvangsauktion solgt efter 1. auktion

80,0 %

94,1 %

Målsætning
2018

Resultat
2018

80,0 %

67,8 %

Tvangsopløsninger

75 %

94,4 %

Gældssanering (dog kun indledte sager

80 %

93,8 %

Fogedsager

Skiftesager
Udlevering af bo

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile sager er i 2018 steget med undtagelse af boligretssager og ægteskabssager. På straffesager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle sagskategorier
med undtagelse af nævningesager kortere end samlet for alle byretterne.
For fogedretten er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid landets laveste med undtagelse af tvangsauktioner og dermed særdeles tilfredsstillende.
For skifteretten er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget lidt i forhold til 2017 for boudlæg og
forenklet privat skifte og faldet lidt for uskiftet bo og privat skifte, men er tilfredsstillende.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og målopfyldelse er samlet set meget tilfredsstillende for retten.
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1
Muligheden for berammelse inden for de fastsatte mål i sager om særlig vold, voldtægtssager og våbensager afhænger af, om der kan findes tider, hvor anklager og forsvarer har mulighed for at møde og
har været et indsatsområde i 2018.
Målopfyldelsen på 73% på tværs af alle VVV-sagerne er meget tilfredsstillende sammenholdt med den
gennemsnitlige målopfyldelse for alle byretter på 55%.
Målopfyldelse for alle sagskategorier ses nedenfor:
Særlige voldssager

37 dage

71 %

Voldtægtssager

37 dage

88 %

Våbensager

37 dage

78 %

Alle vvv-sagstyper på tværs

37 dage

73 %

2.4: Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.)
Sygefraværet for medarbejderne ansat ved retten var på 5 sygedage pr. ansat i 2018 og ligger under det
gennemsnitlige sygefravær for byretterne i Danmark som var på 9,8 sygedage. Retten har i 2018 haft
meget fokus på sygefravær og på både det psykiske og fysiske sygefravær. Sygefraværet for medarbejderne i 2018 er meget tilfredsstillende.
Retten havde i 2017 en lønsum på (17,3 mio. kr.). Denne lønsum var i 2018 lidt højere (18,5 mio. kr.),
hvilket har påvirket den samlede produktivitet.
Personaleomsætningen har i 2018 været på 21,1%. Dette er en stor stigning i forhold til 2017, hvor
personaleomsætningen var meget lav med 2,8%. Den store personaleomsætning kan skyldes, at der er
sket en stigning i udflytning af de statslige arbejdspladser til vores område.
For at styrke det kollegiale fællesskab og kommunikationen direkte mellem ledelsen og personalet afholdes der hver fredag morgenmøde for hele personalet, hvor ledelsen informerer om, hvad der er
sket, og hvor personalet har mulighed for at komme til orde. Disse morgenmøder følges efterfølgende
op med en kort opsummering på domstolenes intranet, så de, der ikke har haft mulighed for at deltage, også bliver orienteret om løst og fast.

1

Ved en VVV-sag forstås sager, som anklagemyndigheden har markeret som værende en særlig prioriteret
voldssag, voldtægtssag eller våbensag. VVV-sagerne er omfattet af en politisk målsætning om, at sagerne
skal være løst inden for 37 dage.
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Hele rettens ledergruppe har i 2018 påbegyndt en lederuddannelse ved Danmarks Domstole.
Flere af rettens ledere og medarbejdere har deltaget i forskellige projekter og udviklingstiltag i samarbejde med Domstolsstyrelsen.

2.5: Eventuelle andre bemærkninger
Kvalitet
Retten har afholdt møder med anklagemyndigheden, advokater og andre interesserede for at sikre, at
den kvalitet, som retten leverer, svarer til den, der efterspørges.
Der har i 2018 i alle afdelinger fortsat været fokus på kvalitet, ensartethed og digitalisering.
For retsafdelingen har der været fokus på ensartethed, kvalitet og optimering af anvendelse af digitale
sagsgange
Fogedretten har også i 2018 arbejdet for at opretholde en høj kvalitet i sagerne.
For skifteretten er den faglige kvalitet på såvel jurist- som kontorsiden generelt af høj standard og vægtes
højt i det daglige arbejde.
Alle afdelinger har med henblik på at sikre kvaliteten og ensartetheden i sagsbehandlingen løbende på
fællesmøder og via mail orienteret om nyt fra kurser, afdelingsledelsestræf og erfamøder.
Retten har i samarbejde med retterne i Herning og Viborg sammen med anklagemyndigheden på styregruppe- og følgegruppemøder fokuseret på kvaliteten i behandlingen af straffesagerne.

3. Udviklingsinitiativer i 2019

Rettens udviklingsaktiviteter for 2019 er beskrevet i handlingsplanen, som ses via dette link:
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