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1. Indledning – kort præsentation af retten 

Retten i Esbjerg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter geografisk Varde, Fanø, Esbjerg 

og Vejen kommuner med et samlet indbyggertal på cirka 210.000 borgere. 

Retten i Esbjerg har siden 2007 haft til huse i en nyere bygning beliggende Dokken 1 i Esbjerg på 
kanten af den gamle Englandskaj med udsigt ud over havnen og Fanø. Retten råder over 10 rets-
sale og en række mødelokaler. I 2020 overtog retten et midlertidigt lejemål beliggende Dokken 10, 
og disse lokaler benyttes fortrinsvist til større retssager, herunder nævningesager. I de nye lokaler 
afvikles også møder i Ungdomskriminalitetsnævnet. 
 
Ved Retten i Esbjerg er der i alt ansat 54 medarbejdere, herunder 8 dommere inkl. retspræsiden-
ten, 8 retsassessorer/dommerfuldmægtige, en administrationschef, cirka 30 kontormedarbejdere, 2 
elever, en it-medarbejder samt vagt- og servicepersonale. 
 
Foruden en administrationsafdeling består retten af retsafdelingen, der behandler civile sager, 
straffesager samt familieretlige sager (familieretten), en fogedafdeling (fogedretten) og en skifteaf-
deling (skifteretten).  
 
Den overordnede, daglige ledelse af retten varetages af retspræsidenten i samarbejde med admini-

strationschefen og sekretariatschefen. De øvrige afdelinger ledes i det daglige af hver deres funkti-

onschef sammen med en afdelingsleder. 
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2. Resultater - årsnøgletal i 2020 

 

 

3. Bemærkninger til resultater i 2020 

 

3.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

Rettens produktivitet faldt i 2020 indenfor alle sagsområder i forhold til 2019, hvilket harmonerer med 

tendensen på landsplan.  

Aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager faldt samlet fra 27.621 til 26.707.  

På straffeområdet steg aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager fra 7.546 til 8.161, hvorimod 

det modsatte gjorde sig gældende vedrørende de civile sager, hvor aktiviteten faldt fra 1360 i 2019 

til 1235 i 2020.  

Størst var faldet for fogedsagernes vedkommende med et fald i de vægtede afsluttede sager fra 

13.067 til 9.885 og i antallet af tvangsauktioner fra 346 sager i 2019 til 272 sager i 2020.  

Også antallet af afsluttede vægtede insolvenssager faldt fra 807 i 2019 til 634 i 2020, mens antallet 

af afsluttede vægtede dødsboskiftesager var svagt stigende fra 2.114 til 2.293. 

Forklaringen på den faldende produktivitet skal i vidt omfang findes i nedlukningen i forbindelse med 

coronakrisen i foråret 2020. Bortset fra grundlovssager og arrestantsager blev der over en længere 
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periode ikke afviklet hovedforhandlinger. Også efter genåbningen har aktivitetsniveauet været præ-

get af coronakrisen, idet der har været en del omberammelser på grund af sygdom eller mistanke 

herom, ligesom det har været nødvendigt at tage en lang række ekstra hensyn ved berammelsen af 

sagerne for at overholde krav om udluftning, afspritning m.v. 

Det bemærkes, at retten på trods af nedlukningen har en markant stigning i vægtede afsluttede 

straffesager, hvilket viser, at den indsats, der har været sat i værk på dette område, har båret frugt. 

3.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) herun-

der målopfyldelse for VVV-sager1 

 
Sagsbehandlingstiderne steg for alle typer af straffesager, herunder også nævningesager, ligesom 
rettens målopfyldelse for så vidt angår VVV-sager, bortset fra sager om voldtægt, var faldende. 
Også med hensyn til Ungdomskriminalitetsnævnssager var målopfyldelsen faldende. 

 

Sagsbehandlingstiden for hovedforhandlede civile sager steg også, og det gjorde sig desværre 
også gældende med hensyn til de familieretlige sager. 

 

Bortset fra tvangsauktioner og særlige fogedsager faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 

fogedsagsområdet. 

På skifteområdet faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid markant indenfor alle sagskategorier. 

De stigende sagsbehandlingstider på straffe- og civilområdet skyldes coronakrisen. Det bemærkes 

i den forbindelse, at retten har modtaget mange straffesager også i nedlukningsperioden, fordi an-

klagerne kunne sidde hjemme og skrive anklageskrifter, mens retten var lukket ned.  

Retten i Esbjerg har i efteråret 2020 behandlet en nævningesag over 35 dage samtidig med, at der 

blev afviklet en arrestantsag over 25 dage. Disse to sager alene lagde således beslag på halvdelen 

af embedets dommerressourcer, hvilket også er en del af forklaringen på stigningen i sagsbehand-

lingstiderne. 

Når sagsbehandlingstiden på fogedsager er faldet, skyldes det i høj grad, at antallet af fogedsager 

er faldet, mens den faldende sagsbehandlingstid på navnlig dødsboskifteområdet kan henføres til, 

at retten med succes har gennemført en digitaliseringsproces, og at mange møder i skifteretten 

afholdes telefonisk. 

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

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder faldt fra 11,4 dage i 2019 til 11,3 i 2020, hvilket var 

et godt resultat set i lyset af, at der var flere langtidssygemeldinger samt sygemeldinger som følge 

af coronakrisen.  

Embedets personaleomsætning faldt fra 16% i 2019 til 10 % i 2020. 

 

                                            

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.  



6 
 

3.4: Eventuelle andre bemærkninger 

4. Udviklingsinitiativer i 2020 

I 2021 har retten fokus på at iværksætte initiativer med henblik på at nedbringe bunkerne af såvel 

straffesager som civile sager.  

Retten har særligt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for så vidt angår nævninge- og arre-

stantsager samt ikke mindst de familieretlige sager. 

Vi har også fortsat fokus på tiltag, der kan medvirke til at nedbringe sygefraværet. 

 


