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1. Indledning – kort præsentation af retten 
Retten på Frederiksberg er den tredjestørste af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter 
Frederiksberg kommune samt visse dele af Københavns kommune (Bispebjerg-Brønshøj 
Provsti, Valby-Vanløse Provsti og Sydhavn Sogn). Der bor i retskredsen ca. 325.000 per-
soner. 
  
Retten havde i 2020 samlet ca. 100 medarbejdere, herunder 13 dommere inkl. præsiden-
ten og ca. 13 andre jurister samt kontor-, service- og vagtmedarbejdere. Efter retsplejelo-
vens § 9, stk. 3, er grundnormeringen 10 dommere, men på grund af rettens mange store 
retssager er tilført yderligere midlertidige dommere. Ved Domstolsreformens start 1. januar 
2007 var grundnormeringen 12 faste dommere, men allerede i 2008 blev den faste norme-
ring reduceret til 10 dommere – og det var givetvis en forhastet beslutning, der ved lejlig-
hed bør rettes op på, jf. nærmere herom under bl.a. straffesager nedenfor. 
  
Retten er beliggende på Howitzvej 32 med 2 retsbygninger, hvoraf den oprindelige fra 
1923 er tegnet af Hack Kampmann, og den anden bygning fra 2012 er tegnet af arkitektfir-
maet 3xN. Begge retsbygninger er af enestående kvalitet, og den ældste er fredet både 
ind- og udvendigt. Samlet disponerer retten over ca. 12.000 kvm.  
 
Retten har således meget fine lokalemæssige forhold, og det gjorde det for retten muligt at 
opretholde flere funktioner og gennemføre flere retssager end andre byretter under den 
Corona-pandemi, som i høj grad prægede rettens aktiviteter i 2020. Retten råder for tiden 
over 10 fuldt digitale retssale, der dækker behovet de kommende år. Retten har på den 
baggrund siden 2019 påtaget sig værtskabet for afhøringerne i undersøgelseskommissio-
nerne og for domstolenes enhed for udenlandske forkyndelser. Mere herom nedenfor.   
 
I det følgende gennemgås nøgletallene for retten, men Corona-pandemien gjorde 2020 til 
et så atypisk år, at sammenligning med tidligere års sagstal kun i begrænset omfang er re-
levant. Hertil kommer, at Domstolsstyrelsen i 2019 har ændret sagsvægtningsberegnin-
gen, så sagstal fra 2018 og tidligere ikke kan sammenlignes med de aktuelle vægtede 
sagstal. Yderligere informationer om retten findes på: www.domstol.dk/frederiksberg  
 

2. Bemærkninger til resultater i 2020 

2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

Rettens aktivitet måles som vægtede afsluttede sager. Ved opgørelse af den samlede akti-
vitet sker der en vægtning inden for de enkelte sagsområder og derefter en samvægtning 
af aktiviteten på de enkelte sagsområder ud fra den gennemsnitlige tyngde af sagerne på 
disse områder. Vægtningen på tværs af sagstyper betyder, at antallet af vægtede sager 
inden for de enkelte sagområder ikke helt svarer til det samlede antal vægtede sager. Ret-
ten afsluttede i 2020 41.600 sager mod samlet 39.148 sager i 2019 (efterfølgende korrige-
ret til 41.841 sager) og 38.676 i 2018, 38.884 i 2017 og 39.278 i 2016, sagstilgangen er 
således generelt ganske stabil men dækker over betydelige udsving mellem de enkelte 
sagstyper.  
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Ved beregningen af den samlede produktivitet for retten anvendes rettens samlede væg-
tede årsværksforbrug reduceret med årsværksforbruget til generel ledelse og administra-
tion mv. "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for straffesager og civile sager, 
"Fogedsager" til den samlede produktivitet for øvrige fogedsager og tvangsauktioner, "Skif-
tesager" til den samlede produktivitet for Insolvensskifter og Dødsboskifter, men retten be-
handler ikke sager om konkurs, rekonstruktion, gældssanering og tvangsopløsning. Ret-
tens samlede produktivitet er fra 2018 til 2019 faldet fra index 96,6 til 91,2 på trods af ret-
ten afsluttede flere sager i 2019 end året før og en tilsvarende tendens ses også for 2020. 
Den generelle produktivitet er dog steget lidt i 2020, men er bl.a. p.g.a. rettens særlige ak-
tiviteter med central behandling af domstolenes udenlandske forkyndelser og undersøgel-
seskommissionerne ikke mulig reelt at sammenligne med landets øvrige byretter. Inden for 
de enkelte sagsområder kan følgende fremhæves:  
 
Civile sager  
I 2018 afsluttede byretterne samlet 49.931 vægtede civile sager, og det steg i 2019 til 
50.667, men for 2020 er antallet af vægtede afsluttede sager faldet til 49.836. For rettens 
vedkommende faldt antallet af afsluttede vægtede civile sager fra 2.600 i 2019 til 2.495 i 
2020. Fordelingen mellem sagstyper fremgår af vedhæftede oversigt. 
 
Straffesager  
I 2019 afsluttede retten samlet 12.283 vægtede straffesager mod 11.135 i 2018 – og for 
2020 er det trods Corona-restriktioner lykkedes at afslutte samlet 12.978 straffesager. 
Særligt er det værd at fremhæve, at retten i 2019 afsluttede 32 nævningesager og i 2020 
17 og modtog 27 nævningesager. I 2017 modtog retten 17 nævningesager og afsluttede 
25, og i 2018 modtog retten 16 og afsluttede 36 nævningesager. Herved er retten fortsat 
blandt de byretter i landet, som behandler flest nævningesager. Disse sager er typisk lang-
varige og meget alvorlige straffesager med deltagelse af 3 dommere samt en retssekretær 
i alle retsmøder med et meget betydeligt ressourceforbrug. Denne for retten ganske sær-
egne sagsudvikling kan tilskrives retskredsens demografi og kan forventes at fortsætte i 
lyset af strafskærpelserne knyttet til den alvorlige organiserede kriminalitet. Det anslås, at 
retten årligt har afsat mindst 150 retsdage til afvikling af nævningesagerne, og med 3 dom-
mere svarer det således til 450 retsdage og 2 sekretærårsværk. Til sammenligning har en 
domsmandssag i gennemsnit en varighed af ca. 1 retsdag, og retten kunne således have 
afviklet mere end 400 domsmandssager i stedet – svarende til hvad andre byretter med 
langt færre nævningesager kan nå på et år.  
 
Herudover har retten også i 2020 afviklet 3 meget langvarige domsmandssager med delta-
gelse af 2 juridiske dommere, og fokus har således i dette særlige år været at prioritere de 
store straffesager, hvor de tiltalte er varetægtsfængslet.   
 
Fogedsager  
I 2020 afsluttede retten samlet 18.044 vægtede fogedsager samt 156 tvangsauktioner, og 
til sammenligning afsluttede retten i 2019 samlet 20.794 fogedsager samt 191 tvangsaukti-
oner. Der er således tale om et samlet fald i afsluttede fogedsager - men beskedent set i 
f.t. den udskydelse af særligt fogedsagerne som Corona-pandemien medførte. 
 
Notarialforretninger  
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Retten behandlede 3.868 notarialforretninger i 2020 og 4.116 i 2019, og retten har særligt 
tilstræbt fleksibilitet til disse forretninger, herunder erhvervsvirksomhedernes behov for do-
kumenter knyttet til udenlandske aktiviteter. 
 
Familieretten  
I forbindelse med ikrafttrædelsen af lovændringerne på det familieretlige område blev skif-
teretten og familieenheden ved Retten på Frederiksberg sammenlagt til en samlet enhed 
under navnet familieretten. Der har også i 2020 som led i domstolenes samlede øgede 
indsats på familieretsområdet særligt været fokus på at reducere sagsbehandlingstiden for 
familiesager. Herudover har der været fokus på samarbejdet med det nyoprettede Familie-
retshus og sagsbehandlingen af de nye sagstyper, der som følge af lovændringen behand-
les ved Familieretshuset og familieretten. I 2020 var der en vis udskiftning af sagsbehand-
lere, herunder med flere på barsel, og en deraf følgende større uddannelsesindsats. For-
ventningen er, at der inden for de nærmeste år vil kunne ses en effekt heraf. Der er i 2020 
modtaget samlet 454 familieretslige sager og afsluttet 473. I 2020 modtog retten samlet 
2.375 dødsboer mod 2.275 og 2.500 i hhv 2019 og 2018. 

 

2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

De konkrete mål for sagsbehandlingstiden for de enkelte sagstyper ved retterne er fastsat 
af Folketinget og domstolene. De aktuelle måltal er fastlagt i 2019, dog for så vidt angår 
volds-, voldtægts- og våbensager for en del år siden som led i Folketingets behandling af 
lovgivning på områderne.  
 
Mulighederne for at realisere de opstillede mål afhænger bl.a. af sagernes kompleksitet og 
domstolenes ressourcemæssige situation. Men i et år med Corona-pandemi og dermed 
mange restriktioner for afholdelse af retsmøder m.v. er sagsbehandlingstiden naturligvis 
påvirket og usammenlignelig med andre år.  
 
Det kan konstateres, at sagsbehandlingstiden helt generelt for straffesagerne og især de 
prioriterede sager er betydeligt længere ved de store byretter i hovedstadsområdet, og at 
dette netop kan tilskrives straffesagernes ganske anderledes og mere omfattende karakter 
end for landet som helhed og den demografi som også har spillet ind ved Corona-restrikti-
onerne.  
 
På de enkelte sagsområder kan følende fremhæves:  
 
Civile sager  
Retten opfyldte ikke den generelle målsætning om at afslutte 80% af de modtagne civile 
sager indenfor 4 måneder, men både for små- og familieretssager var retten blandt de hur-
tigste.  
 
Etablering af en samlet enhed for forberedelse af de almindelige civile og boligretssager 
har ført til betydelige forbedringer i sagsbehandlingstiden, der allerede fra 2019 til 2020 for 
hovedforhandlede civile sager er faldet med 2 måneder og dermed under gennemsnittet 
for landets byretter. Boligretssagerne har desværre haft et forlænget forløb i 2020, hvilket 
udelukkende skyldes, at der p.g.a. Corona-restriktionerne ikke er foretaget besigtigelser af 
lejemål, og mange sager derfor er udsat.  
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede småsager var i 2020 260 
dage mod 359 dage i gennemsnit ved byretterne. Familieretten opfyldte i 2020 måltallene 
for familiesagerne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hovedforhandlede familie-
retssager var i 2020 på 148 dage og dermed blandt de 5 hurtigste byretter i landet på dette 
område.  
 
Straffesager  
Retten opfyldte den generelle målsætning om afslutning af 80% inden for 3 måneder. Den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid for både nævninge- og domsmandssager faldt fra hen-
holdsvis 294 og 153 dage i 2019 til 164 og 139 dage i 2020 og dermed under gennemsnit-
tet for landets byretter. Tilsvarende positive udvikling sås også for tilståelsessagerne i 
2020.  
 
Fogedsager  
Retten opfyldte ikke sagsbehandlingsmålene for 2019 om afslutning af henholdsvis 65% af 
fogedsagerne indenfor henholdsvis 3 måneder (almindelige fogedsager og betalingspå-
krav) og 70% inden for 2 måneder (særlige fogedsager) og 80% inden for 5 måneder 
(tvangsauktioner). Den gennemsnitlig sagsbehandlingstid for fogedsagerne er generelt 
uændret i 2019 i f.t. 2018. En ændret organisering i 2019 af fogedsagsområdet forventes 
at føre til bedre resultater de kommende år.  
  
Dødsbosagerne  
Retten opfyldte ikke det overordnede sagsbehandlingsmål om udlevering af 80% af døds-
boerne inden for 2 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steg for de fleste 
dødsbotyper, og denne udvikling skyldes formeligt en forøget uddannelsesindsats i skifte-
afdelingen, der især p.g.a. mange barslende medarbejdere først ventes forbedret ultimo 
2021. 
 
2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 og UKN 
Målopfyldelsen for behandlingen af volds-, voldtægts- og våbensager inden for 37 dage 
blev generelt ikke nået ved retten i 2020. Målopfyldelsen steg dog for alle sagstyper til 
henholdsvis 45%, 36% og 62% for volds-, voldtægts- og våbensager. Målopfyldelsen for 
sager om ungdomskriminalitet blev også forbedret i 2020 til 54% og dermed bedre end 
landsgennemsnittet.  
 
Årsagerne til den manglende samlede målopfyldelse er givetvis mange, men der forekom-
mer at være en særlig sammenhæng mellem sagsbehandlingstiderne på dette område og 
de demografiske forhold, der knytter sig til hovedstadsområdet med bl.a. større sociale og 
etniske udfordringer.   

 

2.4: Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.) 

Ved Danmarks Domstole blev i efteråret 2017 gennemført en trivselsundersøgelse og le-
derevaluering – denne er gentaget i foråret 2021 så mere herom i næste årsberetning, 

                                            

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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men Corona-restriktionerne har udgjort et særligt slid på medarbejderne i 2020. Retten har 
så vidt muligt holdt åben for sagsbehandling med bl.a. skrappe afstandskrav og lokaleæn-
dringer m.m.    
 
I tilknytning hertil har et særligt fokusområde fortsat været at reducere sygefraværet, der i 
2016 var på 19,8 dage i gennemsnit pr. medarbejder. En række forskellige tiltag er foreta-
get med en ændret sygefraværspolitik og andre ordninger samt et konsulentforløb, der 
strakte sig over 2017-2018. Sygefraværet blev således i 2017 reduceret til 14,9 dage i 
gennemsnit pr. medarbejder, og i 2018-2019 fortsatte denne udvikling med et fald til 10,0 
dage i gennemsnit pr. medarbejder. I 2020 var det gennemsnitlige sygefravær på 10,6 
dage pr. medarbejder mod 11,3 dage i gennemsnit ved byretterne, så på 5 år er det lykke-
des at halvere sygefraværet og endda bringe os i den bedre halvdel.  
 
Retten havde i 2020 6 medarbejdere, der fik konstateret Corona, men der fandtes ingen 
intern smitte i retten, så omfattende adgang til værnemidler og afskærmning anses for at 
have haft god effekt.    
 
Det samlede årsværksforbrug ved retten var i 2020 på 83,5 – nogenlunde samme niveau 
som i 2019 og ca. 5 årsværk mere end i 2017-2018 - med et samlet lønsumsforbrug i 2020 
48,3 mio. kr. Personaleomsætningen faldt fra 10,2% i 2018 til 8,6 i 2019 og nu senest 
5,9% i 2020 mod 7,2% for byretterne i gennemsnit.  
 
Som nye dommer tiltrådte Inge Birgitte Møberg og Chr. Wenzel i 2020 som følge af, at Je-
sper Jarnit og Michael de Thurah blev udnævnt til landsdommere.  
 
2.5: Eventuelle andre bemærkninger 
Enheden for udlandsforkyndelse blev oprettet 15. januar 2019. Enheden bistår retterne 
med forkyndelse i EU og i 3. lande. Enheden varetager forkyndelse af straffesager, civile 
sager, skifteretssager, fogedsager og familieretssager. Siden 1. august har Enheden fore-
taget forkyndelse i EU og i de nordiske lande for Familieretshuset. Enheden har haft bety-
delig succes med at reducere sagsbehandlingstid og ressourcer knyttet til forkyndelse af 
retlige dokumenter i udlandet.  
 
Enheden modtog i 2020 2.522 sager, hvoraf 2.384 sager blev afsluttet samme år, men 
også Corona-situationen i hele verden har påvirket dette arbejde i 2020.  
 
Brugeroplevet kvalitet  
Domstolsstyrelsen gennemførte i efteråret 2020 en brugerundersøgelse, der berørte alle 
landets retter, og resultaterne deraf, der generelt var meget positive, fremgår af www. 
https://domstol.dk/om-os/brugerundersoegelse/    
 
Af den samlede opgørelse fremgår, at brugerne ved Retten på Frederiksberg generelt ud-
trykte en tilfredshed på 4,4 ud af 5 svarende til gennemsnittet for alle landets domstole. På 
baggrund af de konkrete bemærkninger retten har modtaget fra brugerne er der bl.a. taget 
initiativer til en forbedret telefonbetjening og arbejdsvilkår for de mødende advokater og 
anklagere. 
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I september 2018 åbnede CBS’ retshjælp til iværksættere i rettens lokaler med kontortid 
hver tirsdag eftermiddag. Retshjælpen er etableret som et samarbejde mellem CBS og ret-
ten. Retshjælpen har i 2020 stort set ikke haft åben for personlige henvendelser, men ikke 
desto mindre har retshjælpen allerede rundet 500 sagsforløb. Retshjælpen modtager i ly-
set heraf fortsat fondsstøtte fra bl.a. Dreyers og Mønsteds Fond.  
 
Idet retten huser både en ny og en gammel retsbygning, har retten haft mulighed for at 
huse Instruks-, Tibet- og Skatteundersøgelseskommissionerne, og afhøringer fandt også 
sted i 2020 efter særlig omfattende Coronatilpasning af lokalerne.   
 
Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats)  
Alle landets retter fik i 2020 nye hjemmesider, og der anvendt mange ressourcer herpå – 
også ved retten. Rettens hjemmeside opdateres jævnligt med pressemeddelelser om af-
sluttede sager af offentlig interesse o.l. og har betydelig offentlig interesse. 
  
Derudover anvender retten personaleressourcer på undervisning/folkeoplysning med hen-
blik på at udbrede kendskabet til retsvæsenet og arbejdet ved domstolene. Dette sker pri-
mært via skole- og gymnasiebesøg med foredrag og processpil, herunder deltagelse i 
Kammeradvokatens Sommerskole mv.  
 
I januar 2020 fik retten overdraget et maleri af den anerkendte kunstner Kehnet Nielsen. 
Der er tale om stort maleri på 3x4 meter malet specifikt til retten, og det hænger smukt i 
atriet i den nye retsbygning. Maleriet er doneret af "Advokat Erik M. Goldschmidt og hustru 
Jara Goldschmidts Kunstlegat".   
 
Det findes af væsentlig betydning, at rettens virke i enhver henseende fremstår kvalitets-
orienteret, herunder indgår at retsbygningerne er smukke med tilpasset kunst. Der arbej-
des således med flere yderligere kunstprojekter for retten.     

3. Udviklingsinitiativer i 2021 
Retten står i 2021 overfor en konsolidering ovenpå en række større forandringer i 2019 og  
Corona i 2020. Retten vil også i 2021 have fokus på sikkerhed for rettens brugere og an-
satte, så alle trygt kan komme i retsbygningerne – og den Corona-virus vi netop kunne 
håndtere på baggrund af dette arbejde.  
 
I lyset af tilførslen af betydelige yderligere ressourcer til anklagemyndigheden ved Køben-
havns politi i 2021, herunder oprettelsen af en særlig advokatur til behandling af ældre 
straffesager, forventes en større stigning i antallet af modtagne straffesager de kommende 
år – og det vil kræve tilpasninger her ved retten. 
  
Efter nogle turbulente år og med udsigten til en øget sagsbelastning vil et overordnet fokus 
for de kommende år være at værne om medarbejdernes trivsel ved retten, herunder fast-
holde et lavt sygefravær og sikre gode arbejdsvilkår med mulighed for udvikling.  
 
Chr. Lundblad  
Retspræsident 

 


