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DOMSTOLENES ROLLE
OG OPGAVER

DOMSTOLENE værner om vores demokrati, retssamfund
og den enkeltes retssikkerhed.
DOMSTOLENES opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.
DOMSTOLENE pålægger straf og afgør tvister mellem personer,
virksomheder og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål om
lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål
om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og Danmarks
internationale forpligtigelser. Det er også domstolene, som afgør
fogedsager, skiftesager og tinglysning.
Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.
DOMSTOLENE skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte
mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige –
de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske.
De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.
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STRATEGIENS
BAGGRUND

Strategien har til hensigt at favne brugeres og
interessenters ønsker og forventninger til
Danmarks Domstoles udvikling de kommende år.

Det er afgørende for, at Danmarks Domstole
fortsat kan skabe værdi for brugerne og udfylde
rollen i samfundet som den dømmende magt.

råder og projekter. Denne strategi bygger på de
værdifulde erfaringer og resultater, som allerede
er skabt ved domstolene, f.eks. bedste praksis på
tværs af retterne, kommunikation, digitalisering og
kompetenceudvikling.

Samtidig skal strategien afspejle og imødekomme
de driftsmæssige udfordringer, som Danmarks
Domstole står over for, og hvis løsning er af
væsentlig betydning for, at domstolene på kort
og lang sigt vil være i stand til at sikre ret og
retfærdighed på en produktiv og effektiv måde. De
driftsmæssige problemstillinger knytter sig navnlig
til it-understøttelsen af domstolenes arbejde og de
forestående udskiftninger af fagsystemer, som er
kritiske for domstolenes opgaveløsning.

Domstolenes vision og værdier er fastholdt fra den
foregående strategi 2013-2018 samtidig med, at
den nye strategi for 2019-2022 viderefører to ud
af de fire mål om henholdsvis korte sagsbehandlingstider og ensartethed. Visionen, værdierne og
de fire mål udgør den strategiske ramme, der skal
sikre, at domstolene fortsat er garant for og kan
værne om vores demokrati, retssamfund og den
enkeltes retssikkerhed.

De it-driftsmæssige udfordringer betyder, at
vægten i første omgang særligt vil være på
at sikre en fortsat stabil og fremtidssikret drift,
hvorefter fokus i højere grad også vil kunne rette
sig mod forretningsudviklingsinitiativer.

Den konkrete udmøntning af strategien vil have
sammenhæng med den økonomiske ramme
for Danmarks Domstole i perioden 2019-2022,
hvorom der er er indgået en flerårsaftale. I henhold til flerårsaftalen skal der gennemføres årlige
effektiviseringer på 1,2 pct.

Domstolene har i den foregående periode arbejdet
målrettet med en række strategiske mål, fokusom-
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Vores værdier er
ansvarlighed, respektfuld
behandling, troværdighed
samt åbenhed og
lydhørhed.
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DEN STRATEGISKE
RAMME

De strategiske styringsdokumenter består af den 4-årige
strategi (vision og værdier, mål og strategiske temaer),
et årshjul samt en årlig handlingsplan med projekter.

PROJEKTER (HANDLINGSPLAN)

Den strategiske ramme for Danmarks Domstoles
arbejde i perioden 2019-2022 består af følgende
komponenter:

De strategiske temaer realiseres ved at gennemføre
projekter, som vil understøtte ét eller flere af målene.
Ved prioritering af projekter vil der blive lagt vægt
på, i hvilket omfang de forventes at fremme et eller
flere af de fire mål. Der formuleres målepunkter i de
konkrete projekter, som skal realiseres. Projekterne
skal prioriteres, styres og eksekveres efter en fælles
projektmodel, som vil blive udviklet i 2019. Projekterne
samles i en årlig handlingsplan for Danmarks Domstole.
Handlingsplanen vil også indeholde de konkrete mål for
sagsbehandlingstider.

VISION OG VÆRDIER
Danmarks Domstoles vision og værdier er fastholdt.

MÅL
Der er fastsat fire mål for perioden 2019-2022. To
af målene er en videreførelse fra den foregående
strategiperiode, mens de to øvrige er nye. De nye mål
udtrykker forhold, som brugere, interessenter og interne
har lagt særlig vægt på under udviklingen af strategien,
herunder i en bruger- og interessentanalyse.

MÅLEPUNKTER
Der gennemføres en brugerundersøgelse i begyndelsen
og slutningen af strategiperioden, mens de konkrete
mål for handlinger og aktiviteter vil blive formuleret i de
konkrete projekter.

STRATEGISKE TEMAER
De strategiske temaer udtrykker et samlet prioriteret
fokus på en problemstilling eller en forandring, som
ønskes skabt med afsæt i de fire mål. Der kan med
afsæt i temaet igangsættes et eller flere forskelligartede
projekter, som understøtter ét eller flere af målene. De
strategiske temaer forudsættes som udgangspunkt
at have gyldighed i den samlede strategiperiode,
men vil blive genbesøgt årligt, så det løbende sikres,
at domstolene arbejder med de rette temaer for at
understøtte de fire mål.
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VISION OG VÆRDIER (langvarigt)

Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og
retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid – afgørelser
som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os fortjent
til befolkningens tillid og respekt.
Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed
samt åbenhed og lydhørhed.

MÅL (4-årigt)

Brugerfokus

Korte sagsbehandlingstider

Ensartethed

Kvalitet og
effektivitet

STRATEGISKE TEMAER (årlige genbesøg)
Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse

Fælles løsninger og effektiv drift

Bedste praksis

Kommunikation og branding

En moderne og attraktiv arbejdsplads
med de rette kompetencer

Brugerorienteret kultur

Straffesagsområdet

Styrket governance og eksekveringskraft

PROJEKTPORTEFØLJE (årlig handleplan)
Projekter
i handlingsplan

Projekter
i handlingsplan

Projekter
i handlingsplan
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Projekter
i handlingsplan
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VÆRDIER

Domstolene er båret af stærke værdier, som vi hver dag
i alle sammenhænge gør vores bedste for at leve op til
både eksternt og internt.
DOMSTOLENES VÆRDIER ER:

ANSVARLIGHED

Domstolene skal træffe rigtige, velbegrundede og forståelige afgørelser
i rette tid. Vi skal derfor have de nødvendige faglige og menneskelige
kompetencer til at løse opgaverne med højst mulig kvalitet og effektivitet.
Alle ved domstolene har et fælles ansvar både for den enkelte rets
resultater og for helheden. Derfor deler vi viden, og vi udvikler og udbreder
bedste praksis.

RESPEKTFULD
BEHANDLING

Vi behandler alle ordentligt og med respekt. Vi viser forståelse for den
enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for forskellighed. Vi
udtrykker os forståeligt både i skrift og tale.

TROVÆRDIGHED

Ved domstolene arbejder vi efter loven og er troværdige. Vi lader os ikke
påvirke af uvedkommende hensyn. Vi er upartiske og neutrale, og vi er
bevidste om, at vi til hver en tid også skal fremstå sådan.

ÅBENHED OG
LYDHØRHED

Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder
med hinanden og med vores brugere med respekt for de rammer, der
gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene som organisation og
arbejdsplads udvikler sig tidssvarende.
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DE FIRE
OVERORDNEDE MÅL

Der er opstillet fire mål for Danmarks Domstole
i perioden 2019-2022, som er et udtryk for den
retning, domstolene gerne vil arbejde i, og som
udgør pejlemærker for de områder, hvor domstolene
har ambitioner om særligt at udvikle sig.
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MÅL 1

BRUGERFOKUS

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes
retssikkerhed. For at kunne leve op til dette skal domstolene fortsat være
i stand til at skabe værdi for brugerne og samfundet. Samfundet udvikler
sig – bl.a. som følge af den teknologiske udvikling – med stadig større
hastighed og for fortsat at kunne imødekomme borgeres og virksomheders
krav og forventninger, er brugerfokus et væsentligt område for domstolene
at arbejde med over de kommende år.
Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om brugerfokus ved bl.a.
at kommunikere tidssvarende og ved at arbejde med domstolenes kultur, så
det naturlige afsæt i domstolenes arbejde med de daglige opgaver og med
forandringer i højere grad bliver, hvordan brugernes og samfundets ønsker,
forventninger og behov kan tilgodeses.
Det er forventningen, at dette mål vil bidrage til at styrke de ydelser, rammer og
processer, som domstolene stiller til rådighed, og derved vil forbedre værdien
af mødet med domstolssystemet for brugerne. På denne måde kan domstolene fortsat arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Når borgere og virksomheder møder domstolene, er der typisk tale om
en situation, som har stor betydning for ens liv og fremtidige muligheder,
og hvor det derfor er afgørende, at man får en afgørelse i rette tid. Korte
sagsbehandlingstider er således væsentlige for at sikre borgernes retssikkerhed og oplevede retfærdighed.

MÅL 2

KORTE SAGSBEHANDLINGSTIDER

På straffesagsområdet er en del af sagsbehandlingstiderne politisk fastsatte, hvorimod dette ikke er tilfældet for de øvrige sager. Det betyder dog
ikke, at sagsbehandlingstiden for f.eks. civile sager ikke også har afgørende
betydning for domstolenes evne til at tilvejebringe ret og retfærdighed til
borgere og virksomheder i Danmark.
Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om korte sagsbehandlingstider ved bl.a. fortsat at have fokus på at optimere og udvikle
sagsgange, herunder gennem et fortsat samarbejde i straffesagskæden og
ved en yderligere digitalisering af sagsbehandlingen.
Der vil fortsat blive formuleret konkrete mål for sagsbehandlingstiderne i strategiperioden. Sagsbehandlingstiderne vil fremgå af den årlige handlingsplan.
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MÅL 3

ENSARTETHED

MÅL 4

KVALITET OG
EFFEKTIVITET

Ensartethed har betydning for oplevelsen af retssikkerhed. Borgere og
virksomheder skal behandles på en ensartet måde, og det har praktisk
betydning for brugere af flere retter, at opgaveløsningen tilrettelægges
ensartet på tværs af retterne, så der fortsat er – og i højere grad skabes –
forudsigelighed for brugerne. En større ensartethed vil kunne medvirke til at
fastholde befolkningens tillid til domstolene.
Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om større ensartethed
ved bl.a. i højere grad at dele viden på tværs af retterne, igangsætte
initiativer, som understøtter bedste praksis, øge brugen af fælles it-systemer
og skabe flere fælles løsninger på tværs af retterne.

Danmarks Domstole skal være i stand til at løse sine opgaver effektivt,
både nu og i fremtiden, samtidig med, at domstolene skal fastholde et
højt kvalitetsniveau i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt, at der findes
den rette balance mellem kvalitet og effektivitet, hvor der træffes rigtige
afgørelser i rette tid ved bedst mulig anvendelse af ressourcer. Det stiller en
række krav til Danmarks Domstole som organisation.
Domstolene vil understøtte realiseringen af målet om kvalitet og effektivitet
ved bl.a. at tiltrække, fastholde og udvikle de rette kompetencer blandt
ledere og medarbejdere og have en stabil og fremtidssikret drift, herunder
it-understøttelse. Samtidig skal Danmarks Domstole have en klar og effektiv
governancestruktur for drift og udvikling og udvikle fælles løsninger, hvor
det giver mening og kan skabe en effektiv opgaveløsning.
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DE STRATEGISKE
TEMAERS INDHOLD

Danmarks Domstole har fastsat otte strategiske
temaer, som i særlig grad vurderes at kunne understøtte realiseringen af de fire mål. De strategiske
temaer vil blive genbesøgt årligt.

STABIL OG
FREMTIDSSIKRET
SYSTEMUNDERSTØTTELSE

En stabil og fremtidssikret it-systemunderstøttelse er afgørende for, at
domstolene kan møde brugerne professionelt og tidssvarende, have
korte sagsbehandlingstider, skabe mere ensartethed og sikre kvalitet og
effektivitet.
Danmarks Domstole står i de kommende år over for at skulle modernisere
store dele af sine it-systemer og sikre driftsstabiliteten i de eksisterende.
For at sikre en fortsat sikker og tilfredsstillende drift er det afgørende, at
denne modernisering og stabilisering lykkes, og at der etableres stabile og
fremtidssikrede løsninger.
Temaet er derfor det mest påtrængende og højest prioriterede blandt
de strategiske temaer i de kommende år, og det vil dermed også have
betydning for vægten i strategien af de øvrige strategiske temaer.
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BEDSTE
PRAKSIS

En øget forankring af bedste praksis blandt retterne vil bidrage til at øge
værdien af mødet mellem domstolene og brugerne, bidrage til opfyldelsen
af de konkrete mål for sagsbehandlingstider, skabe øget ensartethed samt
bidrage til at skabe en balance mellem kvalitet og effektivitet, herunder en
stabil og effektiv drift.
Danmarks Domstole vil derfor sætte øget fokus på, at bedste praksis bliver
anvendt på tværs af retterne, så domstolene lærer af, udnytter og spreder
de gode løsninger, som findes ved de enkelte retter. Det er en del af
temaet, at de videndelingsaktiviteter, der findes ved Danmarks Domstole,
anvendes til også at udbrede bedste praksis.

EN MODERNE
OG ATTRAKTIV
ARBEJDSPLADS
MED DE RETTE
KOMPENTENCER

Danmarks Domstole skal fortsat være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle de rette kompetencer blandt
ledere og medarbejdere.
Dette gælder både de juridiske kompetencer, de øvrige faglige kompetencer og de personlige kompetencer, herunder kompetencer inden for
ledelse, administration, sagsbehandling og it. Samtidig er det afgørende,
at alle ansatte og ledere ved Danmarks Domstole er i stand til at arbejde
med et brugerfokus, så domstolene i den daglige opgavevaretagelse
kontinuerligt skaber værdi for brugerne og samfundet.
De ansatte ved Danmarks Domstole er den væsentligste ressource for at
opfylde domstolenes vision og er afgørende for at opfylde alle fire mål.

STRAFFESAGSOMRÅDET

Med et øget antal straffesager er det væsentligt at fastholde fokus på
tilrettelæggelsen, kvaliteten og optimeringen af behandlingen af straffesager ved domstolene og på tværs af straffesagskæden.
Et velfungerende samarbejde mellem aktørerne på straffesagsområdet er
afgørende for brugernes samlede oplevelse af mødet med domstolene og
for at sikre korte sagsbehandlingstider. Danmarks Domstole indgår som
et væsentligt led i straffesagskæden, og domstolenes sagsbehandling
og aktive deltagelse i samarbejdet i straffesagskæden har derfor stor
betydning for de resultater, der skabes på straffesagsområdet.
Danmarks Domstole vil fortsat indgå aktivt i samarbejdet på tværs af
myndigheder og vil arbejde for at levere de resultater, der aftales og
forudsættes på straffesagsområdet, herunder fortsat høj kvalitet og en
øget målopfyldelse på VVV-sagerne.
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FÆLLES
LØSNINGER
OG EFFEKTIV
DRIFT

Danmarks Domstole er en stor distribueret driftsorganisation, hvor der
på en række områder vil være god økonomi i og mulighed for at styrke
kvaliteten ved at løse en række opgaver fælles på tværs af retter eller ved
at effektivisere driften i øvrigt.
Danmarks Domstole vil arbejde for løbende at effektivisere driften samt
at udbrede flere fælles løsninger på tværs af retterne, hvor retterne f.eks.
løser en række opgaver i fællesskab, eller medarbejderne efter aftale gør
tjeneste ved forskellige retter.
Flere fælles løsninger og en effektiv drift vil i sidste ende kunne gavne
brugerne af domstolene ved at frigøre ressourcer i og til sagsbehandlingen
og derved bidrage til korte sagsbehandlingstider samt understøtte større
ensartethed og styrke kvalitet i opgaveløsningen på tværs af retterne.

KOMMUNIKATION
OG BRANDING

Det er afgørende, at kommunikationen fra retterne, herunder også
afgørelser, skal være til at forstå for borgere og virksomheder. Samtidig
skal værdien af et stabilt og velfungerende retssystem være klart og
tydeligt blandt borgere og virksomheder.
Danmarks Domstole vil fortsætte arbejdet med at gøre retternes kommunikation – herunder formidlingen af afgørelser – tidssvarende og forståelige
og vil sætte fokus på, at domstolene bliver mere formulerede og tydelige
med hensyn til, hvem der har hvilke opgaver i forhold til at omsætte den
høje tillid og troværdighed, som domstolene er omgivet af, i et brugervendt
”brand” og et stærkt omdømme.
En tidssvarende og professionel kommunikation, et brugervendt ”brand”
og et stærkt omdømme vil bidrage til, at domstolene fortsat har befolkningens tillid og respekt.
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BRUGERORIENTERET
KULTUR

Domstolenes kultur skal videreudvikles og styrkes i retning af at tage
endnu mere udgangspunkt i brugernes behov i den daglige opgaveløsning, og når der arbejdes med forandringer og nye tiltag.
Danmarks Domstole vil derfor bl.a. sætte større fokus på en mere
systematisk måde at modtage input fra både professionelle og ikke-professionelle brugere af Danmarks Domstole, der kan inspirere domstolene
til at tilrettelægge opgaveløsningen med høj kvalitet, og så den matcher
brugernes behov. Samtidig skal brugerfokus løbende forankres og
italesættes ledelsesmæssigt både i centrale ledelsesfora og lokalt ved de
enkelte retter, og brugernes perspektiv og behov skal integreres ved udviklingen af nye it-systemer, udviklingen af arbejdsgange og ved kontakten
med brugerne i retten.
Der vil blive foretaget en brugerundersøgelse i begyndelsen og slutningen
af strategiperioden, som kan inspirere domstolene til at tilrettelægge
opgaveløsningen med fokus på brugerne.

STYRKET
GOVERNANCE
OG EKSEKVERINGSKRAFT

Det er afgørende for domstolenes agilitet og eksekveringskraft – og
dermed for en effektiv drift og udvikling af opgaveløsningen – at der er
klarhed over, hvem der har hvilke roller ved domstolene.
Danmarks Domstole vil arbejde for at styrke og fastlægge en tydeligere
governance, så domstolene samlet set i højere grad er i stand til at levere
både en effektiv drift og udviklingsindsats.
Temaet er rettet mod domstolenes interne organisation, men vil understøtte domstolenes vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for
ret og retfærdighed ved at træffe de rigtige afgørelser i rette tid. Temaet
vil kunne understøtte, at domstolene i endnu højere grad kan skabe
værdi for retssamfundet og brugerne, bl.a. ved at brugerne oplever korte
sagsbehandlingstider og høj kvalitet. Samtidig vil en øget intern eksekveringskraft ved domstolene kunne bidrage til øget ensartethed samt styrke
domstolenes kvalitet og effektivitet.
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