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1. Indledning – kort præsentation af retten 
 

Retten i Nykøbing F. dækker Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.  
 
Retten er beliggende i centrum af Nykøbing F., og vi råder tillige over lokaler i Nakskov, 
hvor der ugentligt afholdes retsmøder, herunder med behandling af mindre straffesager 
samt foged- og skiftesager. Retten har i 2020 og i ind i 2021 afviklet tvangsauktioner i 
Østre Landsrets lokaler i Nykøbing Falster og senere i foredragssalen på hovedbiblioteket 
i Nykøbing Falster.  
 
Rettens personale har følgende sammensætning:  

• 1 retspræsident  

• 7 dommere  

• Ca. 50 øvrige medarbejdere  
 
Retten har en dommerstilling ledig til besættelse, hvorfor det forventes, at der pr. 1. juli 
2021 er 8 dommere ansat ved retten, hvoraf én dommer har fast virke i Skattekommissio-
nen. 

2. Bemærkninger til resultater i 2020 
 

2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 
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Indledning 

Rettens aktivitet i 2020 var i høj grad påvirket af Corona-situationen. Navnlig nedlukningen 

fra den 12. marts til begyndelsen af maj 2020 havde stor betydning, idet fysiske møder i den 

periode var begrænset til at angå kritiske sager, der som følge af deres karakter ikke kunne 

afvente en bedring i smittetrykket. I nedluningsperioden blev arbejdet i vidt omfang omlagt 

til hjemmearbejde, således at medarbejderne arbejdede hjemmefra i det omfang, det kunne 

lade sig gøre. Navnlig behandlingen af dødsboskiftesager blev i stort omfang opretholdt på 

trods af nedlukningen, idet arbejdet blev omlagt til ikke at foregå på fysiske møder. Også 

insolvensskiftesager og fogedsager blev i vidt omfang behandlet, idet det i vidt omfang lyk-

kedes at behandle sagerne på telefonmøder eller på skriftligt grundlag.  

Der blev i nedlukningsperioden ydet en overordentlig stor indsats af rettens medarbejdere, 

og der blev udvist stor fleksibilitet og kreativitet i forhold at få opgaverne afviklet på trods af 

de særlige omstændigheder. Rettens krisestab orienterede i videst muligt omfang om de 

nødvendige foranstaltninger og tilrettelæggelsen af arbejdet, og der var en ganske tæt dia-

log mellem rettens ledelse og medarbejderne om situationen. 

På trods af en meget ihærdig indsats fra alle medarbejdere førte nedlukningen til oparbej-

delse af en større sagspukkel, som medarbejderne siden genåbningen i maj har ydet en 

ekstraordinær indsats for at få nedbragt. Som led i den ekstraordinære indsats blev der 

behandlet retsmøder i weekender og efter sædvanlig lukketid til kl. 20. Afviklingen skete i 

nært samarbejde med rettens samarbejdspartnere, herunder den lokale advokatkreds og 

anklagemyndigheden, således at også rettens professionelle samarbejdspartnere bidrog til 

afviklingen af sagspuklen.  

Som følge af den ekstraordinære indsats var det ved årets udgang i vidt omfang lykkedes 

at få afviklet sagspuklen, således at sagsbehandlingstiden for sager indkommet i 2021 på 

de fleste sagsområder forventes at komme til at ligge på et normalt niveau. 

 

Bemærkninger til talmaterialet 

Som det fremgår af ovenstående skema, er rettens samlede produktivitet faldet lidt i forhold 

til 2019, hvilket må tilskrives nedlukningsperioden. Hvis der korrigeres for nedlukningsperi-

oden, må det antages, at produktiviteten er steget. Retten i Nykøbing Falster havde blandt 

byretterne i 2020 den 6. højeste produktivitet, mens retten i 2019 havde den 4. højeste pro-

duktivitet opgjort efter de nugældende sagsvægte. 

Rettens produktivitet for både jurister og kontorfunktionærer overstiger den gennemsnitlige 

produktivitet blandt byretterne. Personalefordelingen er ligesom tidligere sådan, at retten 

har relativt flere kontorfunktionærer ansat, end hvad der er gennemsnitligt ved byretterne, 

hvilket til dels skyldes, at der anvendes flere personaleressourcer til at bistå rettens jurister 
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med at klargøre og efterbehandle sagerne, således at juristerne i højere grad kan fokusere 

på at træffe afgørelser. Dette har betydning for opgørelsen af produktiviteten for de 2 med-

arbejdergrupper.   

 

 

Som det ses af ovenstående skema, er der i 2020 behandlet flere civile sager, fogedsager 

og skiftesager end i 2019, mens der er sket et fald i antallet af behandlede straffesager. 

Tallene afspejler, at det i nedlukningsperioden kun blev behandlet få straffesager, mens det 

i et større omfang lykkedes at omlægge behandlingen af de øvrige sagstyper til at foregå på 

anden måde end ved fysisk fremmøde.  

 

2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

 

Sagsbehandlingstiderne for både straffesager, civile sager, fogedsager, herunder tvangs-

auktioner, og skiftesager er blevet længere i 2020 end i 2019, hvilket skyldes nedlukningen 

i foråret og Corona-situationen generelt, selv om der for de forskellige sagskategorier er 

forskel på, i hvilken grad Corona-situationen har haft betydning for udviklingen.  

På trods af de særlige udfordringer i 2020 har retten opfyldt målene for sagsbehandlingsti-

derne, bortset fra målene for behandling af tilståelsessager (straffesager) og behandlingen 

af tvangsauktioner. 
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 og fast-track sager om ungdomskriminalitet 

 

Ved en betydelig indsats efter genåbningen er det lykkedes at prioritere behandlingen af 

VVV-sagerne (vold, voldtægt og våben) og fast-track sager om ungdomskriminalitet, såle-

des at retten inden for disse særlige typer af sager opfylder de opstillede mål. Målopfyldel-

sen er i overvejende grad mindre end i 2019, hvilket skyldes corona-situationen.  

 

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

 

Antallet af sygedage pr. medarbejder er i 2020 faldet til 9,4, hvilket er mindre end gennem-

snittet vedbyretterne. 

I 2019 var retten ramt af et usædvanligt stort antal langtidssygemeldinger. I 2020 har der 

fortsat været langtidssyge medarbejdere, men samlet set er antallet faldet betydeligt. 

 

3. Udviklingsinitiativer i 2021 
 

Retten vil i 2020 have fokus på at gennemføre en række initiativer til virkeliggørelse af Dan-

marks Domstoles strategi for 2019-2022. Rettens handlingsplan for 2021 er udfærdiget så-

ledes, at der for hver enkelt afdeling er planlagt konkrete initiativer, der skal virkeliggøre 

målsætningen om brugerfokus, der har nær sammenhæng med de øvrige målsætninger. 

Generelt vil udviklingsinitiativerne dog have et begrænset omfang som følge af Cona-situa-

tionen. Fokus vil i løbet af året være at normalisere afviklingen af sagerne i takt med, at 

samfundet åbner for almindelig aktivitet. Et særligt indsatsområde vil være at genetablere 

sædvanlige arbejdsrelationer mellem rettens medarbejdere, efterhånden som restriktio-

nerne ophører.  

 

                                            

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.  


