
1 

 

 

Ra2019 
 
 

 
 
 

ÅRSBERETNING 
2019 

(bemærkninger til årsnøgletal) 
 

Retten i Aarhus 
 

- udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Juni 2020 

 
 



2 

 

 

 
1. Indledning – kort præsentation af retten 
 

I juni 2016 fik Retten i Aarhus godkendt, at Erhvervsarkivet kan ombygges til brug for embedet. 

Erhvervsarkivet ligger lige ved siden af Tinghuset, der blev totalrenoveret og taget i brug igen i 

sommeren 2016. Ved årsskiftet 2020/2021, når ombygningen af Erhvervsarkivet er gennemført, vil 

foged- og skifteret, retsmægling, familiesager og kassevæsen flytte ind på adressen Vester Allé 12. 

De to bygninger vil blive forbundet med en underjordisk tunnel og fælles frokoststue, så vi 

virkeliggør visionen om ”Retten i Aarhus – ét embede”.  

 

Rettens produktivitet er forbedret væsentligt i de seneste år. Vi er gået fra en bundplacering til at 

være den 3. mest produktive af de største retter (København, Glostrup, Odense og Frederiksberg). 

Vi har forbedret målopfyldelsen vedrørende sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og 

våben. Vi afviklede et usædvanligt stort antal nævningesager i 2018, hvilket desværre fortsat har 

medført en stor ophobning af andre straffesager, særligt domsmandssager. Vi arbejder målrettet 

på at nedbringe sagsbunkerne i det omfang, rettens bevillingsmæssige situation giver mulighed for 

det.  

 
2. Bemærkninger til resultater i 2019 
 
Overordnet set er resultaterne for 2019 tilfredsstillende for Retten i Aarhus. Produktiviteten for 

retten som helhed steg fra 94,5 i 2017 til 111,9 i 2018 og ligger i 2019 på 103,4.  

 

Det betyder dog ikke, at vi ikke har været og konstant er udfordret.  

 

I 2018 og 2019 har der fortsat været særlig fokus på afviklingen af straffesager.  

 

Der blev i 2018 afviklet 23 nævningesager (personsager), der tidligere lå på et niveau omkring 4 om 

året. Antallet af arrestanter begyndte samtidig at udvikle sig voldsomt og har holdt sig på et højt 

niveau og ligger nu på ca. 140, hvor det tidligere lå på omkring 40 arrestanter.  

 

Det har indebåret en stor ophobning af straffesager i 2019, og der har været iværksat en intensiv 

proces for at få berammet de mange og gamle straffesager og få afviklet flere straffesager end 

tidligere.  

 

I 2019 afsluttede vi 12,5 % flere straffesager end året før. Imidlertid steg rettens antal modtagne 

straffesager med 14,4 % i forhold til 2018.  

 

I 2019 modtog vi det største antal nye domsmandssager, der er registreret, siden 2010. I forhold til 

2018 er stigningen på 6,92 %. Der skete endvidere en stigning i antallet af afsluttede 



3 

 

 

domsmandssager på 31,37 %. På trods af den store stigning i afsluttede domsmandssager, steg 

antallet af uafsluttede domsmandssager med 119. Der henvises i øvrigt til afsnittene om 

straffesager.  

 

Vi har i 2019 fået tilført ekstra midler til ansættelse af dommer- og sekretærbistand, og det er helt 

nødvendigt, at der fortsat kan tilføres ekstra midler, så vi – af hensyn til vore brugere – kan bringe 

bunken af ikke-afviklede straffesager og dermed gennemløbstiden ned på et niveau, som er 

acceptabelt. Afviklingen af gamle sager har en automatisk negativ effekt på gennemløbstiden som 

helhed.  

 

Det bemærkes dog, at rettens andel af særlige voldssager med udgangen af 2019, der er afgjort 

inden for 37 dage, ligger på 66 %, hvor gennemsnittet blandt alle byretter var på 56 %. Rettens andel 

af voldtægtssager, der er afgjort inden for 37 dage, ligger med udgangen af 2019 på 77 %, hvor 

gennemsnittet blandt alle byretter var på 60 %, og rettens andel af særlige våbensager, der er afgjort 

inden for 37 dage, ligger med udgangen af 2019 på 74 %, hvor gennemsnittet blandt alle byretter 

var på 63 %. Rettens andel af fast-track-sager om ungdomskriminalitet, der er afgjort inden for 37 

dage, ligger med udgangen af 2019 på 76 %, hvor gennemsnittet blandt alle byretter var på 73 %. 

 

2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

 

Den 1. januar 2015 trådte en revideret vægtningsmodel i kraft. Årsnøgletallene for 2015 til 2019 er 

beregnet på baggrund af den reviderede vægtningsmodel.  

 

Samlet 

Retten i Aarhus var landets 3. største byret målt på antal afsluttede sager i 2019 og med 3. højeste 

produktivitet af de største byretter. Retten i Aarhus afsluttede 15,92 % flere vægtede sager i 2018 

end i 2017. Der var en nedgang i antallet af vægtede sager i 2019 i forhold til 2018 på 1,5%.  

 

Rettens samlede produktivitet steg fra 94,5 i 2017 til 111,9 i 2018, men faldt til 103,4 i 2019. Faldet 

ses både i gruppen af jurister og kontorfunktionærer.  

 

Målt på den samlede produktivitet lå Retten i Aarhus i 2019 som nr. 16 ud af de 24 byretter. Målt 

på juristernes produktivitet ligger Retten i Aarhus som nr. 11 ud af de 24 byretter, mens Retten i 

Aarhus ligger som nr. 20 ud af de 24 byretter målt på kontorfunktionærernes produktivitet.  
 

Retssager 

Rettens samlede produktivitet vedrørende retssager var på 87,4 i 2017, 106,2 i 2018 og 94,5 i 2019. 

Produktiviteten vedrørende straffesager er faldet i 2019 i forhold til 2018, hvor den var på 98,2, og 

er nu på 91,0. Det er dog fortsat højere end 80,2, som var resultatet i 2017. Udviklingen dækker 

over en stigning i kontorfunktionærernes produktivitet vedrørende straffesager (fra 78,6 i 2018 til 
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81,0 i 2019) og et fald i juristernes produktivitet vedrørende straffesager (fra 107,8 i 2018 til 95,7 i 

2019).  

 

Retten i Aarhus har i 2019 fastholdt en systematisk og intensiv indsats vedrørende 

berammelsesfunktionen, herunder i henseende til berammelsen af VVV-sager. Indsatsen er blandt 

andet muliggjort af bevilgede ekstra midler til midlertidig ansættelse af yderligere personale, men 

først og fremmest af en imponerende og meget værdsat ekstra arbejdsindsats fra rettens 

medarbejdere. 

 

Den samlede produktivitet vedrørende civile sager er faldet fra 119,8 i 2018 til 99,8 i 2019, svarende 

til niveauet for 2017. Udviklingen skyldes et fald i kontorfunktionærernes produktivitet vedrørende 

civile sager (fra 110,2 i 2018 til 96,6 i 2019) og et fald i juristernes produktivitet vedrørende civile 

sager (fra 113,5 i 2018 til 95,3 i 2019). Faldet skal også ses i sammenhæng med, at der er tilført 

yderligere medarbejdere til Familieretten, der trådte i funktion den 1. april 2019. I 2019 afsluttede 

Retten i Aarhus 1,76 % færre vægtede straffesager end i 2018 og 5,52 % færre vægtede civile sager 

end i 2018. Det er således stort set lykkedes at fastholde det høje antal vægtede afsluttede sager 

fra 2018, hvor der var en stigning på henholdsvis 21,9 % vedrørende straffesager og 22,4 % 

vedrørende civile sager i forhold til året før.  

 

Fogedsager 

Retten i Aarhus har den 9. største fogedret i landet målt på vægtede afsluttede sager. Der er i 2019 

sket et mindre fald i antallet af vægtede afsluttede sager.  

 

Rettens samlede produktivitet vedrørende fogedsager var i 2019 på 124,2, hvor den i 2018 var 

128,1. Den gennemsnitlige produktivitet vedrørende fogedsager for Danmarks Domstole var i 2019 

på 108,5. Produktiviteten er meget tilfredsstillende både for så vidt angår kontormedarbejdere og 

jurister. For juristerne er produktiviteten steget helt ekstraordinært, idet den er steget til 141,6 i 

2019 fra 128,7 i 2018 og nu er landets næsthøjeste.  

 

Resultatet placerer Fogedretten i Aarhus som den samlet set 4. mest produktive fogedret i Danmark. 

 

Skiftesager 

Retten i Aarhus var igen i 2019 den største skifteret uden for Sø- og Handelsrettens område målt på 

vægtede afsluttede insolvenssager og den 7. største skifteret målt på vægtede afsluttede 

dødsboskiftesager. Notarkontoret har desuden ekspederet 3. flest dokumenter i forhold til landets 

øvrige notarkontorer. 

 

Antallet af afsluttede vægtede insolvenssager steg betydeligt fra 2018 til 2019, idet Retten i Aarhus 

afsluttede 19,7 % flere insolvenssager i 2019 end i 2018. Antallet af afsluttede vægtede dødsbosager 

faldt med 4,1 % fra 2018 til 2019. Endelig steg antallet af notarforretninger med 8,2 %.  
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Rettens samlede produktivitet vedrørende skiftesager var på 129,9 i 2019, hvor den i 2018 var på 

123,0. Udviklingen dækker over en fremragende indsats af medarbejderne, som har medført en 

produktivitetsstigning for både kontormedarbejderne og juristerne. For juristerne er 

produktiviteten steget helt ekstraordinært, idet den er steget til 158,6 i 2019 fra 126,1 i 2018. 

 
2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) 
 

Straffesager 

Domstolene er i 2019 overgået til nye mål, der opgøres på en anden måde end tidligere. Der 

foreligger ikke sammenligningstal for tidligere år vedrørende målopfyldelsen efter den nye 

opgørelsesmetode.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede nævninge- og 

domsmandssager ved Retten i Aarhus var i 2019 på 159 dage. Det er den længste gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede nævninge- og domsmandssager af alle byretter. 

Målet er 90 dage, og samlet for byretterne var resultatet på 90 dage i 2019. Årsagen til rettens 

resultat er den store ophobning af domsmandssager, idet dette medfører, at domsmandssager, der 

ikke er særligt prioriteret, har meget lang sagsbehandlingstid.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede sager uden domsmænd 

ved Retten i Aarhus var i 2019 på 265 dage. Det er den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid 

for de 80 % hurtigst behandlede sager uden domsmænd af alle byretter. Målet er 95 dage, og samlet 

for byretterne var resultatet i 2019 på 95 dage. Årsagen til rettens resultat er den store ophobning 

af domsmandssager, idet dette medfører, at en meget stor del af retstiden ved Retten i Aarhus 

dedikeres til behandling af domsmandssager.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede tilståelsessager ved Retten 

i Aarhus var i 2019 på 107 dage. Det er den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 % 

hurtigst behandlede tilståelsessager af alle byretter. Målet er 45 dage, og samlet for byretterne var 

resultatet i 2019 på 45 dage. Årsagen til rettens resultat er den store ophobning af 

domsmandssager, idet dette medfører, at en meget stor del af retstiden ved Retten i Aarhus 

dedikeres til behandling af domsmandssager.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede bødesager uden retsmøde 

ved Retten i Aarhus var i 2019 på 7 dage. Det er den femtendebedste gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid for de 80 % hurtigst behandlede bødesager uden retsmøde af alle byretter. 

Målet er 10 dage, og samlet for byretterne var resultatet i 2019 på 4 dage. Årsagen til rettens 

resultat er en stor og fokuseret indsats fra medarbejderne og stor ledelsesmæssig fokus på 

sagstypen. Da der ikke afholdes retsmøder i sagerne, bliver denne sagstype ikke påvirket af den 
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store ophobning af domsmandssager. 

 

I 2019 afsluttede Retten i Aarhus 68 % af de særligt prioriterede voldssager, voldtægtssager og 

våbensager (VVV-sager) inden for fristen på 37 dage. Målet er 57 %, og samlet for byretterne var 

resultatet i 2019 på 58 %. Rettens resultat var således over landsgennemsnittet.   

 

I de VVV-sager, hvor sagen ikke blev afsluttet inden for 37 dage, var retten årsag til 

fristoverskridelsen i 13 % af sagerne i 2019. Der foreligger ikke sammenligningstal for 2018. Målet 

er 20 %, og samlet for byretterne var resultatet i 2019 på 15 %. Rettens resultat var således bedre 

end landsgennemsnittet.  

 

Sagsbehandlingstiden vedrørende domsmandssager er steget fra gennemsnitligt 222 dage i 2018 til 

276 dage i 2019. Sagsbehandlingstiden vedrørende tilståelsessager er steget fra 175 dage i 2018 til 

209 dage i 2019. Sagsbehandlingstiden for sager uden domsmænd (både med og uden retsmøder) 

er faldet fra 72 dage i 2018 til 46 dage i 2019.  

 

Sagsbehandlingstiden vedrørende nævningesager er faldet fra 147 dage i 2018 til 124 dage i 2019. 

Faldet skyldes et generelt fokus på nedbringelse af berammelsestiden for hastende sager. 

 

Retten i Aarhus har også i 2019 haft mange straffesager, der er blevet aflyst eller udsat med meget 

kort varsel, herunder som følge af manglende gennemførelse af politiforkyndelse. Dette bidrager til 

lang sagsbehandlingstid og lav målopfyldelse. Vi er i en konstruktiv dialog med politi og 

anklagemyndighed for at mindske dette problem. 

 

Retten i Aarhus har også i 2019 haft meget stor fokus på at overholde 37-dages-fristen i størst muligt 

omfang. Foruden VVV-sagerne, som udgør et betydeligt antal sager ved Retten i Aarhus, prioriteres 

blandt sager om ungdomskriminalitet, nævningesager og arrestantsager også forud for øvrige 

straffesager. Retten har gennem længere tid haft et højt antal arrestanter, hvorfor antallet af 

arrestantsager ved retten også er betydeligt. Der er dermed kun begrænset retstid til straffesager, 

der ikke har særlig prioritet, og dette påvirker både målopfyldelsen og sagsbehandlingstiden 

negativt.  

 

 

Civile sager 

Målopfyldelse for de 80 % hurtigste civile sager viser, at der vedrørende de almindelige civile sager, 

boligsager og småsager var en gennemløbstid på 104 dage. Målet er under 4 måneder. Vedrørende 

hovedforhandlede almindelige civile sager og boligsager var gennemløbstiden 524 dage. Målet er 

under 15 måneder.  

 

Målene trådte i kraft i 2019, hvorfor der ikke er sammenligningstal for 2018.  
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede almindelige civile sager steg fra 609 

dage i 2018 til 702 dage i 2019, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede 

boligretssager steg fra 511 dage i 2018 til 587 dage i 2019.  

 

Målopfyldelse for de 80 % hurtigste civile sager viser, at der vedrørende hovedforhandlede 

småsager var en gennemløbstid på 328 dage. Målet er under 8 måneder. 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede småsager steg fra 396 dage i 2018 til 

412 dage i 2019.  

 

Årsagerne til den generelle forlængelse af sagsbehandlingstiden og forringelse af målopfyldelsen i 

de civile sager er lang berammelsestid som følge af en prioritering af behandlingen af straffesager, 

herunder navnlig de særligt prioriterede straffesager, på bekostning af de civile sager. Der er i 2020 

særlig fokus på en højere prioritering af gennemførelsen af civile hovedforhandlinger ved tilførsel 

af yderligere juristressourcer. 

 

Familiesager 

Familieretten blev etableret den 1. april 2019, hvor denne overtog de familieretlige sager fra 

civilretten. 

 

Familieretten har fra april til december 2019 modtaget 61 forældreansvarssager vedrørende 

familieretshuslovens §§ 6 og 7. 

 

Målopfyldelsen på 80 % af de hurtigste sager med en sagsbehandlingstid på mindre end 120 dage 

ligger på 62. Landsgennemsnittet er 54.  

 

Der har været øget fokus på, at få familieretten og det familieretlige system til at fungere og få 

sagsgangene og sagstyper sat i system og implementeret. Det har krævet ressourcer fra både jurist, 

dommere og sagsbehandlernes side.  

 

I alt har familieretten behandlet 148 sager i den forenklede sagsproces. Ud af de 148 kom de 81 

sager fra Ankestyrelsen. Sagsbehandlingstiden var 28 dage, og dermed ligger vi som den 5. bedste 

ret.   

 

I sager om tvangsfuldbyrdelse, som før april 2019 lå i fogedretten, har familieretten i gennemsnit 

brugt 20 dage på de 67 sager, som er modtaget fra april til ultimo december. Landsgennemsnittet 

er 14 dage. Årsagerne til den lidt længere sagsbehandlingstid, som dog stadig ligger inden for 

rammen, kan søges i en dels lav bemanding til afgørelse i disse sager, dels at sagsområdet var nyt 

for sagsbehandlerne, og de skulle lære, hvordan disse sager skulle håndteres.   
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Sagsbehandlingstiden for ægteskabssager er øget væsentligt i 2019. Forklaringen herpå kan skyldes, 

at der i perioden har været mange sager, hvor sagsøgte ikke længere har ophold i Danmark, hvilket 

medfører en længere sagsbehandling. Ligeledes ligger afgørelserne i disse sager på færre juristtimer 

end før oprettelsen af Familieretten.  

 

Den samlede sagsbehandlingstid for alle forældreansvarssager er faldet fra 152 dage til 141 dage, 

som dog stadig ligger højt i forhold til gennemsnittet for alle byretter. Det er en positiv udvikling i 

den rigtige retning, som samtidig er præget af den generelt svære berammelses– og 

ressourcesituation, som er ved embedet.  

 

Fogedsager 

Retten i Aarhus opfyldte i 2019 ikke de gældende mål for sagsbehandlingstid vedrørende 

almindelige fogedsager. Retten opfyldte målet vedrørende særlige fogedsager.  

 

Af de almindelige fogedsager og betalingspåkrav blev 41 % afsluttet inden 3 måneder i 2019 mod 

65 % i 2018. Måltallet var på 65 % i 2019. 

 

Af de særlige fogedsager blev 87 % afsluttet inden 2 måneder i 2019 mod 77 % i 2018. Måltallet var 

på 70 % i 2019. 

 

Sagsbehandlingstiden for samtlige fogedsager var stigende i 2019 i forhold til 2018. 

 

Årsagen til den manglende målopfyldelse vedrørende de almindelige fogedsager skyldes dels et 

meget omfattende sygefravær, dels et betydeligt behov for at anvende ressourcer til oplæring af 

nye medarbejdere på kontorsiden på grund af en stor personaleomsætning og dels mangel på 

ressourcer i øvrigt. Det er i den forbindelse vigtigt at erindre, at Fogedretten i Aarhus med en samlet 

produktivitet i 2019 på 124,6, var den 4. mest produktive fogedret i Danmark. 

 

Fogedretten har som følge af de realiserede sagsbehandlingstider i 2019 fortsat fokus på, at 

sagsbehandlingstiden nedbringes i 2020. Dette forventes i særlig grad at ske via nedbringelse af 

afdelingens sygefravær.  

 

Skiftesager 
Retten i Aarhus opfyldte i 2019 de gældende mål vedrørende tvangsopløsningssager og 

gældssaneringssager, mens målopfyldelsen vedrørende udlevering af dødsboer lå under måltallet.  

 

Af tvangsopløsningssagerne blev 80 % afsluttet inden 3 måneder i 2019 mod 90 % i 2018. Måltallet 

var i begge år på 75 %. 
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 For så vidt angår de indledte gældssaneringssager blev 88,0 % afsluttet inden 9 måneder i 2019 

mod 87 % i 2018. Måltallet var i 2019 på 75 %. 

 

Vedrørende udleveringen af dødsboer blev 63 % udleveret inden 2 måneder i 2019 mod 61 % i 2018. 

Måltallet var i begge år på 80 %.  

 

Sagsbehandlingstiderne for boudlæg, privat skifte, forenklet privat skifte og uskiftet bo var i 2019 

på niveau med eller svagt stigende i forhold til 2018. 

 

Årsagen til den manglende målopfyldelse på dødsboområdet skal i særlig grad findes i det forhold, 

at afdelingen i 2019 manglede erfarne medarbejdere og har brugt megen tid på oplæring. 

 
Af de hovedforhandlede konkurskarantænesager var gennemløbstiden på124 dage. Målet er under 125 dage. 

 

Skifteretten har som følge af de realiserede sagsbehandlingstider i 2019 fortsat i 2020 fokus på, at 

sagsbehandlingstiden nedbringes. Dette forventes i særlig grad at ske i takt med, at afdelingens 

generelle erfaringsniveau øges. 

 

2.3: Målopfyldelse for VVV-sager 
 
Retten i Aarhus har igen i 2019 haft særlig fokus på målopfyldelse i VVV-sager. Retten afsluttede i 

2019 i alt 309 VVV-sager, hvoraf 68 % blev afsluttet inden for 37 dage. Gennemsnittet ved 

byretterne var på 58 %. 

 

Retten afsluttede 250 særlige voldssager i 2019, og 66 % blev afsluttet inden for 37 dage. 

Gennemsnittet ved byretterne var på 56 %.  

 

Retten afsluttede 13 voldtægtssager i 2019, og 77 % blev afsluttet inden for 37 dage. Gennemsnittet 

ved byretterne var på 60 %.  

 

Retten afsluttede 46 våbensager i 2019, og 74 % blev afsluttet inden for 37 dage. Gennemsnittet 

ved byretterne var på 63 %. 

 

Der er tale om en fremgang i forhold til 2018, hvor Retten i Aarhus kun afsluttede 59 % af VVV-

sagerne inden for 37 dage. Retten har samtidig haft en meget stor stigning i antallet af VVV-sager. 

Det bemærkes, at en del af stigningen skyldes, at retten i 2019 har modtaget et vist antal VVV-sager, 

der ikke var klar til berammelse af hovedforhandling. Disse sager har retten returneret med henblik 

på genfremsendelse, når de er klar til berammelse. I det omfang de pågældende sager siden er 

blevet klar til berammelse og genfremsendt til retten, vil samme sag kunne indgå i opgørelsen to 

gange.  
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2.4: Udvalgte HR-nøgletal 
 

Sygefraværet ved Retten i Aarhus lå i 2019 på 15,5 dage, mens det i 2018 var på 16,6 dage pr. 

medarbejder. Der var i både 2019 og 2018 en række langtidssygemeldinger, som har påvirket det 

gennemsnitlige sygefravær.  

 

Personaleomsætningen var i 2019 på 12,6 %, hvilket var et fald i forhold til 2018, hvor omsætningen 

var på 15,6 %.  

 

Rettens lønsumsforbrug steg fra 42,7 mio. kr. i 2018 til 46,2 mio. kr. i 2019.  

 

Der blev i foråret 2019 gennemført en opfølgende trivselsundersøgelse. Resultatet, der kom i maj, 

viste stor fremgang og en meget fin trivsel ved embedet. Arbejdstilsynet tildelte den 4. december 

2019 embedet en grøn smiley og konstaterede, ”… at det er vores vurdering, at arbejdsmiljøet ved 

embedet er i orden”.  

 
2.5: Eventuelle andre bemærkninger 
 

Vi fortæller meget gerne om arbejdet ved Retten i Aarhus.  

 

Vi holder regelmæssige dialogmøder med anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklage-

myndighed, politiet, Kriminalforsorgen, advokater, de børnesagkyndige psykologer, universitetet, 

skoler og foreninger til fremme af samarbejdet. Vi holder med jævne mellemrum gå-hjem-møder 

med relevante brugergrupper, og vi viser meget gerne vort smukke Tinghus frem til dem, der gerne 

vil besøge os.  

 

3. Udviklingsaktiviteter i 2019 
 

Vi har gennem 2019 samarbejdet med Domstolsstyrelsen og Bygningsstyrelsen og de rådgivere, der 

er tilknyttet på at fremme ombygningsprojektet om ombygningen af Erhvervsarkivet, der skal 

rumme foged- og skifteret og visse administrative funktioner. Lokalerne tages i brug fra årsskiftet 

2020/2021. Dermed får vi sikret, at Retten i Aarhus får de helt rigtige rammer for at være ét embede, 

og vi forventer også produktivitets- og trivselsforbedringer, da det både i forhold til produktivitet og 

trivsel giver udfordringer og er tidkrævende for mange af medarbejderne, der må transportere sig 

mellem de to adresser. 

 

Det nye sagsbehandlingssystem til civile sager, der blev taget i brug i efteråret 2017, medfører, at 

Rettens kommunikation med brugerne er blevet fuldstændigt digitaliseret i de nye sager. Det 
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forventes, at alle sager er digitale fra efteråret 2020. Retten samarbejder endvidere med 

Anklagemyndigheden om, at stadig flere straffesager behandles digitalt.  

 

Der er 4 dommere, der dækker børn og unge-udvalgsmøder i Aarhus, Odder og Samsø kommuner. 

Der afsættes 1 dag til møder hver uge i Aarhus. Dagene går på skift mellem dommerne. Derudover 

afsættes der 10 retsdage om året til udvalgsmøder i Odder, mens sagerne på Samsø fordeles ad hoc. 

Det er således en betydeligt ressourcekrævende aktivitet, der skal håndteres ud over det 

almindelige retsarbejde.  

 

Ungdomskriminalitetsnævnet, der blev etableret den 1. januar 2019, har desuden været en meget 

ressourcekrævende aktivitet. Der indgik fra starten 3 dommere i ordningen, og retten stiller 

dommerne til rådighed for nævnsmøder pt. 2 ugedage, hvilket ofte ikke har været tilstrækkeligt til 

at afvikle sagerne. I 2020 bliver der tilknyttet en yderligere dommer til ordningen. Denne aktivitet 

dræner yderligere på de dommerressourcer, der er til rådighed til almindelig retssagsafvikling.  

 

Afslutning 

 

Vi hører meget gerne jeres kommentarer, hvis I vil have ulejlighed med at give feedback på 

mailadresse: adm.arh@domstol.dk 

 

Og til slut en stor og velfortjent tak til alle medarbejdere ved Retten i Aarhus, fordi I målrettet 

bidrager til, at Retten i Aarhus til stadighed kommer tættere på at nå vores fælles mål. 

 

På vegne Retten i Aarhus, juni 2020 

 

 

Retspræsident Bodil Ruberg 

mailto:adm.arh@domstol.dk

