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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 i specialafdelinger med en retsafdeling, en
foged- og en skifteafdeling samt en administration med hovedkontor i Holstebro og et fast bemandet
afdelingskontor i Thisted.
Sagerne behandles som udgangspunkt ved hovedkontoret i Holstebro bortset fra visse borgernære
sager med værneting i Thisted og Morsø kommuner, som foretages på afdelingskontoret i Thisted.
Afdelingskontoret har åbent 4 dage om ugen. Om fredagen samles alle medarbejderne i Holstebro
som et led i at fastholde retten som en enhed og styrke ensartetheden i forhold til rettens brugere.
Retten i Holstebro består af en præsident og 5 yderligere dommere samt 6 retsassessorer/dommerfuldmægtige, 1 administrationschef, ca. 26 kontormedarbejdere, 3 elever, en servicemedarbejder og en
vagtfunktionær. Derudover er der ansat et antal stævningsmænd, der er beskikket til at forkynde
indkaldelser til visse retsmøder.
I 2012 flyttede retten ind i en ny bygning. 2013 er det første hele år i den nye retsbygning, og retten er
nu en integreret enhed med en fælles kultur blandt medarbejderne. 2013 er også året, hvor der blev
gennemført en ombygning af afdelingskontoret, som har til huse i den tidligere amtmandsbolig i
Thisted. Ombygningen – som er sket med respekt for den gamle bygning – har gjort, at kontoret er
meget åbent og imødekommende med gode ventearealer og mødefaciliteter.
Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond har deponeret kunst til flere retssale og ventearealer.
Kunsten kan ses på rettens hjemmeside.
2. Resultater i 2013
Kort om DOMHUS-modellen
DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række
indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en
række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element
i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker
identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2013 opdelt på de enkelte resultattemaer efter
modellen.
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Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
Aktivitet målt som vægtede afsluttede sager
Der har i 2013 som for byretterne samlet været et fald i aktiviteten ligesom for byretterne samlet. For
retten her dækker det over et fald i antallet af vægtede afsluttede straffesager, civile sager og
fogedsager, mens der – modsat tendensen på landsplan – har været en stigning i antallet af vægtede
afsluttede skiftesager og notarialforretninger. Det hænger sammen med en tilsvarende stigning i
modtagne skiftesager og notarialforretninger.
Produktivitet
Retten har haft en stigning i produktiviteten generelt mod et omtrent tilsvarende fald for byretterne
samlet. Der er imidlertid sket en – endda markant – stigning for de civile sager, mens produktiviteten
for straffesager, fogedsager og skiftesager er faldet. Det må antages, at ændringen for de civile sager til
dels skyldes et særligt fokus på ressourceforbruget ved afviklingen af disse sager.
Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er faldet for alle sagskategorier, bortset fra nævningesager – hvoraf der i 2013
kun er behandlet 2 – og forenklede private skifter, ligesom behandlingstiden for tvangsauktioner er
uændret.
Sagsbeholdningen for straffesager, civile sager og fogedsager er faldet fra 2012 til 2013. For
insolvensskiftesager og dødsboskiftesager er der en mindre overbeholdning.
Straffesager
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle straffesager er faldet markant fra 2012 til 2013. Retten
har i 2013 således opfyldt måltallene bortset fra vedrørende ”domsmandssager under 6 måneder”,
hvor vi manglende 0,3 % i at nå målet om afslutning af 90 % af sagerne inden for denne frist. Retten
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har også haft en væsentlig nedgang i antallet af verserende straffesager (fra godt 400 til ca. 250 sager).
For domsmandssager og tilståelsessager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kortere end for 5.
bedste ret.
Civile sager
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle civile sager er faldet markant fra 2012 til 2013. Retten
har i 2013 således opfyldt måltallene bortset fra kategorien ”alle sager med forhandlingsmaksime under
6 måneder” og kategorien ”ægteskabssager under 6 måneder”. For førstnævnte kategori er retten dog
kun 0,8 % fra at nå måltallet på afslutning af 70 % af sagerne inden for 6 måneders fristen. Retten har
også haft en væsentlig nedgang i antallet af verserende sager (fra godt 500 til ca. 400 sager).
Retten har i 2013 således opfyldt måltallene for næsten alle kategorier af civile sager.
For både civile sager og straffesager må sagsbehandlingstiderne, der udgør en forbedring i forhold til
2012, og forbedringen vedrørende sagsbeholdningen antages at bero bl.a. på, at sagsgangene i højere
grad er blevet tilrettelagt med henblik på opfyldelse af måltallene samt på øget opmærksomhed på
måltallene blandt alle personalegrupper.
Fogedsager
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for almindelige fogedsager, særlige fogedsager og
betalingspåkrav er faldet fra 2012 til 2013, behandlingstiden for tvangsauktioner er ændret.
Sagsbehandlingstiden er for alle disse sagsområder kortere end for 5. bedste ret.
Fogedretten har således på alle sagsområder opfyldt de overordnede fastsatte mål for
sagsbehandlingstiden.
Skiftesager
For boudlæg, uskiftet bo og privat skifte er sagsbehandlingstiden blandt de 5. bedste, og
sagsbehandlingstiden er faldet fra 2012 til 2013. For forenklet privat skifte er sagsbehandlingstiden
over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for retterne.
Resultat 3: Faglig kvalitet
Den faglige kvalitet vægtes højt i den daglige sagsbehandling og kan derfor alt andet lige i visse tilfælde
medføre en forlængelse af behandlingstiden i enkelte sager. Det ændrer ikke ved prioriteringen af en
hurtig sagsbehandling, som i sig selv anses for et kvalitetsmål. Herudover foretages nogle generelle
tiltag for at sikre og højne kvaliteten.
Anklagere ved anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi og jurister ved retterne i Viborg,
Herning og Holstebro har afholdt fælles temadag.
Til styrkelse af ledelsen og dermed også den faglige kvalitet gennemfører ledergrupperne ved retterne i
Viborg, Hjørring og Holstebro årligt et lederseminar; således også i 2013.
Domme og kendelser fra landsretten gennemgås løbende for at forbedre kvaliteten af afgørelserne her
ved retten.
Der afholdes juristmøder, dommermøder og afdelingsmøder til drøftelse af nødvendige tiltag.
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Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet
I 2013 er der ved retten gennemført en brugerundersøgelse. Brugerundersøgelsen blev besvaret af
både de professionelle og ikke professionelle brugere. Af besvarelserne fremgår det meget tydeligt, at
forholdene i den nye retsbygning er næsten tilfredsstillende. Som ved den tidligere brugerundersøgelse
i 2011er der et stort ønske om øget anvendelse af e-mail m.v.
Retskredsens advokater har deltaget i et gå-hjem-arrangement her ved retten om den nye vejledning
om behandlingen af civile sager ved byretterne.
Retten samarbejder med anklagemyndigheden, forsvarsadvokaterne, politiet, Kriminalforsorgen og
retterne i Viborg og Herning om tilrettelæggelse af de praktiske rammer for afviklingen af straffesager.
Det foregår dels i en styregruppe med deltagelse af chefanklageren og retspræsidenterne dels i en
følgegruppe med deltagelse af repræsentanter for alle samarbejdspartnerne. Samarbejdet er
upåklageligt.
Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal
Sygefraværet er reduceret fra 9,0 dag i gennemsnit i 2012 til 5,0 dag i 2013 og sygefraværet er under 5.
bedste ret. Der har som tidligere år været fokus på sygefraværet.
Der er ved retten i 2013 gennemført en trivselsundersøgelse med et resultat, som samlet er
tilfredsstillende. Medarbejdertrivselsindekset var 5,7 mod 5,8 for retten i 2010 og 5,6 samlet for
Danmarks Domstole i 2013.
For at styrke det kollegiale fællesskab og kommunikationen afholdes der ugentlige fællesmøder for
hele personalet, hvor der informeres om løst og fast.
Der har i 2013 været afholdt temadag i Nationalpark Thy.
Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats)
Der er fortsat stor interesse for rettens virke og bygning, og der har i 2013 været afholdt i alt 19
orienteringsmøder efter lukketid med rettens personale og foreninger med interesse herfor.
I 2013 har der været øget fokus på behovet for offentliggørelse på rettens hjemmeside af
domsresuméer. Det sker stadig ikke i tilstrækkeligt omfang, og der arbejdes videre med det i 2014.
Præsidenten har afholdt møde med repræsentanter for advokatforeningerne om det løbende
samarbejde.
Som led i karriereafklaring for en anklager har den pågældende afviklet praktikforløb ved retten.
Retten deltager i netværket for pressekontaktdommere.
Pressekontaktdommeren har gennemgået rettens rolle i samfundet, herunder forholdet til pressen, for
et hold journalistelever og en journalist fra TV Midt Vest.
3. Udviklingsaktiviteter i 2014
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Rettens udviklingsaktiviteter er beskrevet i handlingsplanen for 2014, som ses på rettens hjemmeside
igennem dette link:
http://www.domstol.dk/Holstebro/rådgivning/Documents/Handlingsplan%202014.pdf

