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1. Indledning – kort præsentation af retten
Retten i Aalborg omfatter Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune med en samlet
befolkning på ca. 325.000. Retten er centralt beliggende i Aalborg i C.W. Obels tidligere administrationsog kontorejendom på Badehusvej 17.
Retten beskæftigede i 2018 70,9 årsværk fordelt på gennemsnitligt ca. 85 ansatte, heraf 11 dommere
inkl. retspræsidenten. Retten behandlede i 2018 ca. 5,40 % af alle byretssager.
Retten har organiseret arbejdet i afdelinger efter de sagskategorier, som retten behandler. I skifteretten
behandles navnlig dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger og i fogedretten almindelige fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav. I rettens forberedelsesafdeling forberedes de
civile sager, herunder de familieretlige sager, og i strafferetsafdelingen behandles straffesager og civile
sager.
Retten har som led i en forsøgsordning som en af 5 byretter siden juni 2015 haft adgangskontrol, og
denne ordning er videreført i 2018 som en permanent ordning.

2. Bemærkninger til resultater i 2018
2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
Aktiviteten ved retten måles som antallet af sager, der afsluttes. Sagerne vægtes, så der tages højde for
deres forskellige kompleksitet.
Rettens produktivitet er i forhold til 2017 steget markant. Rettens samlede produktivitet for 2018 er
således 115,9 mod 100,2 i 2017, og retten var dermed i 2018 den næstmest produktive ret i Danmark.
Ved beregningen af indeks for produktiviteten er indeks 100 lig med gennemsnittet ved byretterne i
2012. Samlet blev der ved retten i 2018 afsluttet 40.176 vægtede sager, mens der i 2017 blev afsluttet
34.935 vægtede sager. Det er særligt antallet af afsluttede vægtede straffesager, der er steget væsentligt
(ca. 35 %), men også antallet af afsluttede vægtede civile sager er steget betydeligt (ca. 20 %).
På landsplan blev der i 2018 afsluttet 746.502 sager, og Retten i Aalborg har som anført behandlet ca.
5,4 % heraf mod 4,9 % i 2017, 5,0 % i 2016, 5,1 % i 2015, 5,0 % i 2014, 4,9% i 2013 og 4,8% i 2012.
Sagsudviklingen for de enkelte sagsområder er således:
Straffesager
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Samlet blev der i 2018 afsluttet 9.863 vægtede straffesager mod 7.330 i 2017, svarende til en stigning på
35 %. Produktiviteten er samlet opgjort til 119,4 i 2018 mod 98,4 i 2017. Antallet af uafsluttede sager
ved slutningen af 2018 var i forhold til antallet af uafsluttede sager ved slutningen af 2017 steget (1.031
verserende sager i 2018 mod 755 i 2017), og retten har nu skønsmæssigt en overbeholdning af domsmandssager på 140 mod 18 i 2017, af straffesager uden domsmænd på 14 mod -172 i 2017 og på
tilståelsessager på 65 mod 9 i 2017. Retten modtog i 2018 13.394 straffesager og afsluttede 13.093 straffesager.
Den øgede produktivitet kan tilskrives en ændret tilrettelæggelse af berammelserne med indførelse af
indsatsuger alene med behandling af straffesager og med yderligere tid i retten for dommerne i disse
uger, en mere effektiv forkyndelse af indkaldelser til retsmøderne efter, at opgaven er overgået til domstolene og en ændring af retsplejeloven, der har udvidet adgangen til at fremme sager til dom i tiltaltes
fravær. Retten har stort fokus på at undgå, at sager udsættes, da dette både forlænger sagsbehandlingstiden og øger ressourceforbruget på sagen.
Civile sager
I 2018 blev der samlet afsluttet 2.977 vægtede civile sager mod 2.467 i 2017, svarende til en stigning på
ca. 20 %. Produktiviteten på dette område er samlet opgjort til 129,3 i 2018 mod 94,2 i 2017.
Forberedelsesafdelingen har også i 2018 bidraget til testning af og undervisning i det nye civile sagssystem, ligesom retten har deltaget i et projekt med Statsforvaltningen om automatisering af sagsanlæg på
sagsportalen og et projekt vedrørende småsager. Det meget flotte resultat skal endvidere ses i lyset af de
udfordringer, der har været med hastigheden på det nye civile sagssystem i 2018 frem til oktober.
Den øgede produktivitet må på dette område navnlig tilskrives, at der i 2018 er afsluttet væsentligt flere
store civile sager, herunder sager med deltagelse af flere dommere og sager, der strækker sig over flere
dage i retten.
Retten har i 2018 afsluttet lidt færre civile sager, end den har modtaget (2.260 mod 2.065), men henset
til det store antal straffesager, der er modtaget, og som i et vist omfang har måttet prioriteres, er der tale
om et meget tilfredsstillende resultat.
Fogedsager
Samlet blev der i 2018 afsluttet 15.304 vægtede øvrige fogedsager mod 17.944 i 2017 svarende til et fald
på ca. 15 %, og niveauet kom herved tilbage til niveauet for 2016, hvor retten sluttede 15.557 vægtede
øvrige fogedsager. Fogedretten har i 2018 næsten afsluttet det samme antal sager, som den har modtaget,
og 2017 var et ekstraordinært travlt år, bl.a. på grund af en forældelsesproblematik, som påvirkede antallet af sager i opadgående retning. Hvad angår tvangsauktionssagerne, blev der i 2018 afsluttet 527
sager mod 444 sager i 2017 svarende til en stigning på ca. 19 %. Med denne stigning er udviklingen fra
2016 fortsat, idet retten her afsluttede 368 sager, og på to år har der således været tale om en stigning på
43 %.
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Produktiviteten på dette område er samlet opgjort til 89,9 i 2018 mod 103,1 i 2017. Faldet i produktiviteten skyldes navnlig en stor personaleomsætning med behov for oplæring af et større antal nye medarbejdere. Her til kommer, at fogedretten har været ramt af længerevarende sygemeldinger blandt mere
erfarne medarbejdere.
Fogedretten begyndte i foråret 2018 at forkynde digitalt (forenklet digital forkyndelse), hvilket har vist
at være en meget stor succes, og næsten alle indkaldelser bliver således nu forkyndt uden brug af stævningsmand eller politi. Fogedretten har i forlængelse af den sikkerhedsgennemgang, der blev foretaget
ved Danmarks Domstole i 2017, fået etableret videoovervågning i mødelokalerne.
Skiftesager
Samlet blev der i 2018 afsluttet 1047 vægtede insolvensskiftesager mod 1078 i 2017 og 3.021 dødsboskiftesager i 2018 mod 2.920 i 2017. Produktiviteten på dette område er for 2018 opgjort til 117,8 mod
111,7 i 2017 svarende til en stigning på 5 %. Skifterettens arbejde var i 2018 fortsat præget af oplæring
af medarbejdere. Personaleomsætningen var således forholdsvis stor både for jurister og kontormedarbejdere, og 3 af afdelingens medarbejdere var på barselsorlov. Oven på en lidt turbulent periode med
konstituerede funktionschefer blev der pr. 1. marts 2018 udnævnt en fast funktionschef for afdelingen.
Notarialforretninger
Samlet blev der i 2018 foretaget 4.428 notarialforretninger mod 3.575 i 2017 svarende til en stigning på
godt 24 %.
Fælles for alle afdelinger har opgaven med at gøre arkivmateriale klar til Landsarkivet været meget ressourcekrævende. Retten skal i løbet af 2019 aflevere papirarkivalier frem til retskredsreformen den 1.
januar 2007 på alle sagsområder.
2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)
Der er ved retten i 2018 generelt gennemført færre sager inden for målsætningsfristerne end i 2017, men
i forhold til sagsflowet er der sluttet næsten lige så mange sager, som der er modtaget. For de enkelte
sagsområder har sagsbehandlingstiden udviklet sig således i 2018:
Straffesager
Retten oplevede i 2018 en voldsom stigning i antallet af nævningesager (fra 0 personsager i 2017 til 12
personsager i 2018), og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse sager var på 97 dage mod en
gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byretter på 133,5 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
for domsmandssagerne steg fra 118 dage i 2017 til 142 dage i 2018 mod et gennemsnit på landsplan på
134,5 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager uden domsmænd var på 27 dage i 2018
mod 33 dage i 2017 og for tilståelsessager på 98 dage i 2018 mod 88 dage 2017 (med et gennemsnit på
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landsplan for de nævnte sagstyper på henholdsvis 30 dage og 86,1 dage). Sagsbehandlingstiden skal ses
i sammenhæng med, at retten i 2018 modtog mere end 40 % flere straffesager end i 2017, herunder også
de nævnte nævningesager, som bl.a. på grund af deres alvorlige karakter og tidsmæssige omfang sammenholdt med, at der i disse sager medvirker 3 juridiske dommere, er meget ressourcekrævende. Navnlig
i først halvår af 2018 modtog retten endvidere sagerne fra anklagemyndigheden i en noget ujævn strøm,
hvilket påvirkede sagsbehandlingstiden negativt. Endelig mistede retten en puljedommerstilling i forbindelse med en dommers pensionering med udgangen af juni 2018, ligesom en langtidssygemelding, nedsat
tid og vakancer blandt dommere og øvrige jurister påvirkede sagsbehandlingstiden negativt.
Retten har i 2018 styrket samarbejdet med Nordjyllands Politi om berammelsen af straffesagerne yderligere, og en ændret organisering hos anklagemyndigheden har betydet, at straffesagerne nu i højere grad
modtages i en jævn strøm. Den samarbejdsaftale, der blev indgået med Nordjyllands Politi, er videreført
i 2018, og retten har også her løbende holdt møder med Nordjyllands Politi og Retten i Hjørring med
henblik på at sikre, at straffesagerne afvikles på en hensigtsmæssig måde.
Retten har i 2018 anvendt 8 juristårsværk på behandlingen af straffesagerne mod 7,3 juristårsværk i 2017.
I lyset af de mange straffesager, der er modtaget, er sagsbehandlingstiderne meget tilfredsstillende.
Civile sager
For så vidt angår hovedforhandlede almindelige civile sager og boligretssager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget til henholdsvis 500,5 dage og 413,3 dage i 2018 mod 416 og 392 dage i 2017. Retten
ligger hermed på linje med den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter i forhold til de hovedforhandlede almindelige civile sager (500,2) og under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter i forhold til boligretssager (545,2 dage). Sagsbehandlingstiden på landsplan er steget på dette område, hvilket bl.a. må antages at skyldes en gennemsnitlig stigning i antallet af straffesager på landsplan på
17 %. Som anført ovenfor har Retten i Aalborg oplevet en markant større stigning i antallet af modtagne
straffesager (40 %), og når dette sammenholdes med de forhold, der er beskrevet ovenfor under straffesagerne vedrørende dommere og øvrige jurister, må resultatet også for de civile sager betragtes som meget
tilfredsstillende. I forhold til gennemførte sager inden for målsætningsfristerne ligger retten for begge
kategorier over gennemsnittet på landsplan, nemlig på henholdsvis 69,2 % og 63,1 % mod 66,4 % og
61,8 %.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede småsager var i 2018 på 332,8 dage mod
268 dage i 2017, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på landsplan var på 288,8 dage. Dette skal
ses i lyset af, at retten slutter 96,5 % af småsagerne, inden de når til hovedforhandlingen, og at den
gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle civile sager med forhandlingsmaksime kun er på 169,4 dage i
2018, hvilket er under landsgennemsnittet, som er på 188,7 dage.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ægteskabssagerne faldt fra 120,3 dage i 2017 til 99 dage i 2018,
hvilket skal sammenholdes med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på landsplan på 117,2 dage. Forældreansvarssagerne havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 139,2 dage i 2018 mod 137,8 dage i
2017, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på landsplan udgjorde for disse sager 147,3 dage.
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Retten har som anført ovenfor haft flere vakancer blandt juristerne i 2018, hvilket har indebåret, at retten
har anvendt 6,5 juristårsværk på civile sager i 2018, mod 8,3 juristårsværk i 2017 og 8,3 juristårsværk i
2016. Hvad angår kontormedarbejdere har retten anvendt 7,2 årsværk i 2018 mod 7,4 årsværk i 2017.
Alle sager, der ankes efter ibrugtagningen af det nye sagssystem, skal digitaliseres og indlæses på sagsportalen. Arbejdet med at digitalisere de ofte meget omfangsrige papirsager har vist sig at være særdeles
tidskrævende, og retten ansatte derfor i 2017 en studentermedhjælper alene til at udføre denne opgave,
og denne ordning er videreført i 2018.
Fogedsager
For almindelige fogedsager steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 65 dage i 2018 mod 56 dage
i 2017, mens den for særlige fogedsager steg til 55 dage mod 45 dage i 2017. For betalingspåkrav steg
den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 90 dage i 2017 til 96 dage i 2018, mens den for tvangsauktioner faldt fra 64 i 2017 til 60 dage i 2018. Sagsbehandlingstiden er for så vidt angår almindelige fogedsager og tvangsauktioner under sagsbehandlingstiderne for byretterne samlet set, og resultatet er i lyset
af de personalemæssige udfordringer, som afdelingen har været ramt af, meget tilfredsstillende.
Skiftesager
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for dødsboer er generelt steget i 2018 sammenlignet med 2017.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udlevering til boudlæg var således på 51,8 dage i 2018 mod
41,5 dage i 2017, for udlevering til uskiftet bo på 84,5 dage i 2018 mod 81,5 dage i 2017, for udlevering
til privat skift på 353,9 dage i 2018 mod 333 dage i 2017 og for udlevering til forenklet privat skifte på
82 dage i 2018 mod 72,3 dage i 2017. Skifterettens sagsbehandlingstid afviger dog ikke væsentligt fra
sagsbehandlingstiden for byretterne samlet set, og resultatet er ikke mindst i lyset af de personalemæssige udfordringer, som også denne afdeling har været ramt af, og en øget sagstilgang ligeledes meget
tilfredsstillende.
2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1
Målsætningen om, at volds-, voldtægts- og våbensager skal afgøres inden for 37 dage, efter at de er modtaget ved retten, blev for så vidt angår voldssagerne opfyldt med 48 % i 2018, sluttende med en målopfyldelse på 57 % i 4. kvartal, mod 29,2 % i 2017. For så vidt angår voldtægtssagerne blev målsætningen
opfyldt med 21,4 % i 2018 mod 0 % i 2017, hvor retten ingen voldtægtssager havde, og for så vidt angår
våbensagerne blev den opfyldt med 63 %.
Ud over den generelle meget voldsomme stigning i antallet at modtagne straffesager har en ændring af
definitionen af voldssager, der skal behandles inden for 37 dage, også betydet en betydelig stigning i
antallet af disse sager. For så vidt angår de voldssager, som ikke er blevet afgjort inden for fristen, har det

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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navnlig været forsvarerens forhold, der har været årsag hertil. Endvidere har enkelte sager måttet omberammes, og endelig har vidners ferie i enkelte tilfælde betydet, at sager ikke har kunnet afgøres inden for
fristen.
Særligt for så vidt angår voldtægtssagerne er det igen forsvarernes forhold, der har været den væsentligste
årsag til fristoverskridelsen, ligesom sommerferien vanskeliggjorde berammelsen yderligere for så vidt
angår 4 sager.
Retten har stort fokus på at overholde målopfyldelsen for disse sager, og ændringerne af retsplejeloven
vedrørende nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager, der trådte i kraft den 1. juli 2018, har
betydet, at antallet af tilfælde, hvor forsvarerens forhold hindrer berammelse inden for fristen, er nedbragt. Det vil i almindelighed være vanskeligere at overholde fristerne i arrestantsager, der også efter de
nævnte ændringer af retsplejeloven vil skulle berammes med den/de forsvarer(e), der oprindeligt er beskikket for den/de tiltalte, og retten har for så vidt angår disse sager i løbet af året øget fokus på forhåndsberammelse. Overholdelse af fristen giver også fortsat problemer i sager med flere forsvarere.

2.4: Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.)
Personalemæssigt var 2018 ligesom 2017 og 2016 præget af en større personaleomsætning end normalt
12,1 %, mod 6 % i 2015. I forhold til 2017 er der tale om en mindre stigning på 0,3 %. Årsværksforbruget var stort set uændret (70,9 i 2018 mod 70,8 i 2017). Den høje personaleomsætning skyldes til
dels fortsat et generationsskifte og vikariater i forbindelse med barselsorlov, men er også udtryk for, at
flere af rettens i forvejen dygtige medarbejdere er meddelt orlov til at styrke deres kompetencer yderligere, bl.a. ved ansættelse inden for beslægtede områder.
De samlede udgifter til drift af retten udgjorde i 2018 50,1 mio. kr., hvilket i forhold til indtægterne fra
rettens aktiviteter giver et ”overskud” på omkring 150 mio. kr.
Retten personaleforbrug og udgifter fordeler sig således over de seneste år:
Årsværk
Sygedage pr.
medarbejder
Lønsum
i
mio.kr.
Drift i mio.kr.

2018
70,9
6,5

2017
70,8
6,8

2016
70,4
5,8

2015
70,5
9,8

2014
74,8
8,5

2013
75,6
5,1

2012
75,0
9,6

2011
80,5
7,7

37,6

36,9

36,3

35,6

36,6

36,3

37,3

38,8

12,5

12,0

12,1

12,0

12,0

12,9

12,3

12,3

Rettens indtægter opgjort i t.kr. fordeler sig således:
Retsafgifter
Boafgifter

2018
16.409

2017
19.673

2016
19.173

2015
20.391

2014
18.775

2013
19.552

2012
19.431

2011
21.318

183.788

154.303

183.501

166.549

154.721

133.159

158.240

167.781
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Samlet
provenu

200.197

173.976

202.674

186.940

173.496

152.711

177.671

189.099

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder ved retten var også i 2018 meget lavt og udgjorde, som
det fremgår ovenfor, 6,5 dage pr. medarbejder, hvilket ligger væsentligt under landsgennemsnittet på
9,8 sygedage. Renset for langtidssygemeldinger er det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder helt
nede på 4,8 mod 5,3 i 2017. Der er ved retten hele tiden fokus på at ruste medarbejderne til at kunne
håndtere arbejdspresset, og ressourcerne forsøges prioriteret, så belastningen i afdelingerne så vidt muligt er den samme.
Andelen af årsværksforbruget anvendt på generel ledelse og administration er i 2018 faldet til 11 %,
hvilket er noget under det gennemsnitlige forbrug for byretterne (15,2%), og der er ved retten fortsat
fokus på at anvende flest mulige ressourcer til sagsløsning.
I efteråret 2017 blev der ved alle landets byretter gennemført en trivselsundersøgelse efter et nyt koncept, der indebar fritekstbesvarelser med angivelse af eksempler, herunder på oplevelser med god trivsel.
Samlet set viste resultatet af undersøgelsen, at trivslen ved retten var god, men at navnlig håndteringen
af arbejdspresset og balancen mellem arbejdsliv og privatliv kunne blive bedre. Undersøgelsen viste
også, at bl.a. tilfredsheden med opgaverne og samarbejdet med kollegaerne var meget stor. Retten har i
2018 arbejdet videre med resultaterne af trivselsundersøgelsen med bistand fra en konsulent, der har
medvirket på rettens temadag om trivsel og samarbejde, og efterfølgende sammen med hver enkelt
afdeling har talt om trivsel her. Endelig har ledelsesgruppen været samlet til en dag omkring trivsel og
ledelsens bidrag hertil.
Rettens personaleforening har også i 2018 bidraget til trivslen ved retten, og der er altid fin tilslutning
til foreningens arrangementer. Personaleforeningen har i 2018 bl.a. arrangeret en gåtur over Kulturbroen med efterfølgende spisning samt stået for en madordning.
2.5: Eventuelle andre bemærkninger
Fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet ved retten sker bl.a. ved drøftelse af faglige spørgsmål
på jævnlige juristmøder og gennem deltagelse i efteruddannelse, herunder også juridiske arrangementer,
som retten er vært for. I 2018 har der bl.a. været afholdt et arrangement med Retten i Hjørring om
udvisning og et andet vedrørende behandlingen af forældreansvarssagerne efter Vejledning om behandling af forældreansvarsager ved byretterne. Flere af rettens jurister underviser eller fungerer også som
censorer på Aalborg Universitet.
Retten har gennemsnitligt 6 jurastuderende ansat og lægger også lokaler til en retshjælp forestået af
jurastuderende.
Behandling af sager med 3 juridiske dommere (nævningesager og visse civile sager) er en værdsat ordning også for faglig udvikling, og i disse sager medvirker typisk 2 udnævnte dommere og en dommerfuldmægtig, der har stort udbytte af samarbejdet med dommerne. Som det også fremgår af det, der er
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anført ovenfor vedrørende både civile sager og straffesager, er antallet af sager, der har været behandlet
med 3 dommere steget markant i 2018.
Retten har et mangeårigt godt og nært samarbejde med sine nærmeste brugere, Nordjyllands Politi,
Aalborg Advokatforening og advokatkredsen, som der jævnligt afholdes møder og seminarer sammen
med. I maj var der dialogmøde med advokaterne om Vejledningen om behandling af forældreansvarssager ved byretterne, og i juni blev der afholdt et opfølgende gå-hjem-møde om minretssag.dk for advokaterne og deres sekretærer. Der var stor tilslutning til begge møder, og spørgelysten var stor.
I juni 2015 blev der som tidligere anført ved retten indført adgangskontrol ved indgangsdøren, svarende
til hvad der kendes fra lufthavnen og andre officielle bygninger. Retten fik en ekstrabevilling til at ansætte 3 vagter samt foretage de fornødne installationer, og denne bevilling har været forlænget, og ordningen er i 2018 gjort permanent. Trygheden for både mødende og medarbejdere er mærkbart forbedret, og ordningen har også givet oplysninger om det månedlige besøgstal i retten, der også i 2018 har
været på omkring 39.000 personer. Retten blev i 2017 bevilget midler til en ombygning med henblik på
at integrere adgangskontrollen bedre i informationsområdet, og denne ombygning er gennemført i 2018
og er blevet meget vellykket. Retten har endvidere i 2018 igangsat en række større vedligeholdelsesarbejder, som vil fortsætte i 2019.
Ud over værtskabet for retshjælpen har rettens fokus fortsat været på at gøre retten endnu mere åben
for besøg af grupper og foreninger, både i og uden for almindelig arbejdstid. Retten kontaktede for
nogle år siden retskredsens skoler med oplysning om retten og mulighederne for, at skoleklasser kan
overvære retssager. Det er blevet en stor succes, og der er mange besøg af skoleklasser på 8.-10. klassetrin, der typisk følger en mindre voldssag i en af rettens større retssale. Gymnasieskolerne viser nu også
øget interesse for besøg, og retten deltager fortsat i et gymnasieprojekt, der giver gymnasieklasser mulighed for at få undervisning om retssystemet, til at overvære en straffesag og til selv at gennemføre et
processpil i retten, og også i 2018 var der flere klasser, der gennemførte dette forløb.

3. Udviklingsinitiativer i 2019
Rettens udviklingsaktiviteter i 2019 tager fortsat i høj grad afsæt i de samlede planer for digitalisering
ved domstolene og efter Ledelseskommissionens anbefalinger og Danmarks Domstoles reviderede mål
for den kommende 4 års periode også i brugerfokus. Til underbygning af en mere effektiv sagsbehandling og af rettens øvrige positive udvikling er blandt andet følgende aktiviteter prioriteret i 2019:
-

-

Fortsat fokus på anvendelsen af det nye civile sagssystem, herunder med digitalisering af sager
anlagt før ibrugtagningen af systemet.
Fortsat fokus også på digitale retsmøder i både straffesager og civile sager med brug af video og
it-præsentation. Der arbejdes løbende på at udvide samarbejdsaftalen indgået mellem retterne
og anklagemyndigheden til andre sagstyper end de hidtidige.
Implementering af familieretten, der er etableret pr. 1. april 2019, herunder med de for domstolene nye sagsområder (bl.a. ægtefælle- og børnebidragssager, navnesager og sager om samvær) og i den forbindelse fortsat implementering af Vejledningen om behandling af forældreansvarssager ved byretterne.
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-

-

-

-

Optimering af småsagsbehandlingen ved retten, herunder af de såkaldte ”flysager”.
I lyset af Danmarks Domstoles mål og samfundets forventninger til domstolene vil der fortsat
blive arbejdet for at reducere sagsbehandlingstiderne, ligesom retten som indledningsvis anført
vil have øget fokus på brugerne og har planlagt opstart hermed på rettens årlige temadag i maj.
Fortsatte bestræbelser på at undgå omberammelser og udsatte sager.
Fortsat fokus på trivsel ved opfølgning på de hidtidige tiltag og med yderligere afsæt i de meget
vigtige og meningsfulde opgaver, alle medarbejdere ved Danmarks Domstole dagligt bidrager
til at løse.
Fortsat implementering af anbefalingerne efter sikkerhedsvurderingen i 2017 i det omfang rettens økonomi tillader det.
Kommunikation til børn og unge ved fortsat at have fokus på, at skoleklasser fra alle retskredsens kommuner får lejlighed til at overvære retssager, og at gymnasieklasser deltager i gymnasieprojektet med bl.a. processpil, ligesom det foregår med jurastuderende fra Aalborg Universitetet.
Deltagelse i overbygningsmodulerne på Danmarks Domstoles interne lederuddannelse, hvilket
er med til at understøtte de øvrige udviklingsinitiativer ved retten.
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