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1. Indledning – kort præsentation af retten og bemærkninger til 

resultater i 2020 
 

Retten i Hjørring dækker et geografisk område, der omfatter Brønderslev Kommune, Fre-
derikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Læsø Kommune 
med en befolkning på godt 200.000 indbyggere. 

År 2020 har været præget af Covid19. Retten har gennem hele året fulgt sundhedsmyndig-
hedernes anbefalinger. Det har betydet, at vi i perioder kun i begrænset omfang har kunne 
afvikle sager, hvor fremmøde i retten har været nødvendig. I foråret fra 11. marts til slutnin-
gen af april, og igen fra 6. november til starten af december, afviklede retten kun særlig 
hastende retsmøder. De fleste medarbejdere var sendt hjem. Under hjemsendelsen kunne 
medarbejderne på næsten alle sagsområder tilgå sagerne digitalt. Forberedelsen af de ci-
vile sager og dødsbobehandlingen var stort set ikke påvirket af nedlukningen. Nedluknin-
gen har især betydet en større ophobning af verserende straffesager og fogedsager.  

Rettens samlede produktivitet er faldet med godt 5 procentpoint til 96,2. Tallene kan findes 
nedenfor under pkt. 2.1.  

Rettens dommere er medlem af kommunernes børne- og ungdomsudvalg og af Ungdoms-
kriminalitetsnævnet. Tidsforbruget til dette arbejde, som ikke indgår i den samlede produk-
tivitet, andrager over et halv dommerårsværk. 

Der er på landsplan fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstider ved byretterne. 
Sagsbehandlingstiderne i 2020 har været påvirket negativt af de to perioder med nedluk-
ning på grund af Covid19. Rettens målopfyldelse indenfor de enkelte sagsområder fremgår 
af nedenstående tabeller under pkt. 2.2.  

Retten har i 2020 beskæftiget 47,4 årsværk, heraf 13 juristårsværk. Det samlede lønsums-
forbrug var i 2020 på 25,9 mill. kr., der også skal dækker honorar til stævningsmænd. 

Omkostningerne til den øvrige drift (husleje, porto mv.) udgjorde i 2020 8.949.400 kr. 

I 2020 havde retten et provenu på retsafgifter på 11.604.341 kr. og boafgifter på 
174.696.815 kr. 
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2. Resultater i 2020 
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                            

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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3. Udviklingsinitiativer i 2021 
 

Udgangspunktet er Danmarks Domstoles strategi for 2019-2022 og Danmarks Domstoles 
handlingsplan 2021. Strategien omfatter fire mål om henholdsvis brugerfokus, korte sags-
behandlingstider, ensartethed samt kvalitet og effektivitet. 

Målene er omdrejningspunktet for otte strategiske temaer, som også er beskrevet i strate-
gien. Med afsæt i de strategiske temaer er der en række projekter, som skal bidrage til at 
indfri temaerne og dermed føre til, at Danmarks Domstole når de mål, man har sat sig for. 
Disse projekter er samlet i handlingsplanen for Danmarks Domstole 2021.  

Det er et fælles ansvar ved Danmarks Domstole at implementere strategien og arbejde for 
at realisere målene, og det er derfor afgørende, at der er et vedvarende og løbende ledel-
sesmæssigt fokus ved den enkelte ret på implementering og opfølgning. 

I det følgende er der en kort beskrivelse af, hvordan Retten i Hjørring i 2021 vil arbejde med 
de mål og strategiske temaer, man lokalt har valgt at arbejde med i året.  

2021 er særligt et år med store personalemæssige udfordringer på grund af orlov, persona-
leomsætning og generationsskifte på flere sagsområder. Der er derfor et stort behov for, at 
vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling med henblik på fleksibilitet mellem afdelin-
gerne.  

Herudover bliver udfordringen i 2021 at komme tilbage i normal drift, når sundhedsmyndig-
hedernes anbefalinger tillader det. 


