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1. Indledning – kort præsentation af retten 
 

Retten på Bornholm er Danmarks østligst beliggende byret og som sådan byret for Born-
holm og Christiansø (Ertholmene). Retten er samtidig landets mindste byret i relation til 
både antal ansatte og sagsantal. Imidlertid udmærker retten sig ved, at retskredsens are-
almæssige omfang er sammenfaldende med Bornholms politikreds og Bornholms Regions-
kommune, idet kommunen dog ikke omfatter Christiansø. Det arealmæssige sammenfald 
for løsningen af statslige og kommunale opgaver giver retten og retsvæsenets øvrige ak-
tører ideelle rammer for samarbejder og afprøvning af nye tiltag indenfor blandt andet it-
løsninger forinden en eventuel implementering i resten af landet. Varetagelsen af sådanne 
test og pilot-opgaver indenfor blandt andet flere digitale tiltag, har bidraget væsentligt til, at 
Retten på Bornholm anses for en foregangsbyret med hensyn til anvendelse af moderne 
teknologi ved domstolene.    

Rettens deltagelse i at udvikle domstolene finder vel at mærke sted uden at rettens kerne-
opgave – sagsbehandlingen – påvirkes negativt, og igen i 2019 kan Retten på Bornholm 
præstere nogle af landets korteste sagsbehandlingstider, tilmed de korteste sagsbehand-
lingstider på de fleste sagsområder.  

Retten på Bornholm har i 2019 haft lønudgifter på 9,3 mio. kr. Udgifter til øvrig drift udgjorde 
2,3 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. angik udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring. 

 

2. Bemærkninger til resultater i 2019 
 
2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 
 
Produktiviteten er beregnet ved, at produktivitetstallene for de enkelte sagsområder tillæg-
ges en nøgletalsfordeling af rettens årsværksforbrug på generel ledelse, administration og 
hjælpefunktioner (it-funktioner, vagt- og pedelfunktioner m.v.). Med andre ord: Den tid, der 
anvendes på behandlingen af en sag, tillægges en del af den tid, der ikke direkte har med 
sagsbehandlingen at gøre, men som vedrører rettens ledelse, administration og hjælpefunk-
tioner.     
  
Generelt har rettens produktivitet også i 2019 været præget af, at Retten på Bornholm 
som følge af sin geografisk betingede størrelse og bygningsforholdene har et, i forhold til 
embedets samlede antal årsværk, større personaleforbrug på ledelse, administration og 
hjælpefunktioner end gennemsnittet af de øvrige 23 og større byretter. Dette er nødven-
digt for at sikre også Retten på Bornholm en tilstrækkelig overordnet ledelse og service-
ring af retten og sagsbehandlingen. Den grundadministration, som påhviler enhver byret 
uanset byrettens størrelse, skal for retten på Bornholms vedkommende derfor fordeles på 
et mindre antal årsværk, end det er tilfældet ved de øvrige og større byretter. Endvidere er 
produktiviteten i 2019 i forhold til øvrige byretter belastet af geografisk betingede merrejse-
tidsopgørelser i forbindelse med kurser og møder uden for Bornholm, hvor der ikke kan 



4 
 

benyttes videokonferencer. Yderligere er rettens produktivitet præget af, at retten fortsat 
må udføre sine opgaver fra to adresser, hvilket indebærer, at retten er udelukket fra at 
drage nytte af de ressourcefordele, der ville følge af at være samlet i én bygning.  
 
Udfordringerne til trods og som følge af flere produktivitetsforbedrende tiltag har retten i 
2019 præsteret en produktivitetsfremgang på alle sagsområder og personalegrupper  

Som produktivitetsforbedrende tiltag kan blandt andet nævnes insourcing af arbejdsopga-
ver fra andre retter samt undervisnings- og supportopgaver m.m. Retten har derudover i 
2019 foretaget oplæring af flere medarbejdere i arbejdet med anonymisering af domme 
som forberedelse til den kommende Domsdatabase. Oplæringen følger rettens strategi om 
fleksibilitet, således at hver medarbejder kan varetage flere sagsområder.   

 
2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 
 
Målopfyldelse 
Domstolene har i 2019 indført nye mål. Målopfyldelsestallene for 2019 kan derfor ikke 
sammenlignes direkte med tal for 2018 og tidligere år. 
 
For så vidt angår målopfyldelse har retten i 2019 præsteret væsentligt over gældende 
landsmål i alle sagstyper.   

 
Gennemsnitlige sagsbehandlingstider  
Rettens sagsbehandlingstider i straffesager hører fortsat blandt landets absolut korteste, 
og på de fleste straffesagstyper præsterer retten landets korteste sagsbehandlingstider.  
 
Også i civile sager, herunder familiesager, hører rettens sagsbehandlingstider blandt lan-
dets absolut korteste, og for så vidt angår eksempelvis forældreansvarssager, kunne ret-
ten i 2019 præstere landets korteste gennemsnitlige sagsbehandlingstid med kun 56 
dage.  

  
Rettens fogedsager og skiftesager har fortsat landes korteste sagsbehandlingstider.  Den 
korte sagsbehandlingstid på fogedsager indebærer blandt andet, at retten fortsat kan til-
byde landets hurtigste inkassoproces, hvilket erfaringsmæssigt har stor betydning for er-
hvervslivet. Rettens korte sagsbehandlingstid på behandlingen af dødsboer opleves at 
være værdsat blandt afdøde borgeres efterladte.  
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 
 
Målopfyldelsen for de såkaldte VVV-sager i 2019 er 93,5% for voldssager, 100% for vold-
tægtssager og 91% for våbensager. I fasttrack-ordningen for sager om ungdomskriminalitet 
er målopfyldelsen 100%. Målopfyldelsen er landets højeste. 

 

2.4: Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.) 
Med udgangen af 2019 bestod rettens faste personale af 23 medarbejdere, der fordeler sig 
som følger:   

• 4 jurister  
• 1 chefkonsulent (administration)  
• 16 kontormedarbejdere   
• 1 retsbetjent    
• 1 kontorelev (barsel) 

 

Personaleomsætningen har i 2019 været på 9,9%, hvilket er lidt lavere end i 2018. Perso-
naleomsætningen har i 2019 været relateret til pensionering, personaleudlån samt etable-
ring af den nationale Domsdatabase.  
 
Rettens gennemsnitlige sygefravær var i 2019 10,9 dage pr. medarbejder, hvilket er en 
anelse lavere end i 2018, men fortsat over landsgennemsnittet på 10,0. Sygefraværet i 
2019 skyldes navnlig enkelte langtidssygemeldinger.     

 

2.5: Eventuelle andre bemærkninger 
 
Retten har i 2019 fortsat investeret ressourcer i Domsdatabaseprojektet, der drives ved 
Retten på Bornholm. Efter en ny udbudsrunde skrev Domstolsstyrelsen i 2019 kontrakt 
med en privat aktør om udvikling af it- understøttelsen til Domsdatabasen. Domsdataba-
sen forventes færdigudviklet og offentlig tilgængelig i løbet af 2021.  

 
 

3. Udviklingsinitiativer 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.  
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Regeringens lockdown af store dele af det offentlige Danmark, herunder domstolene, i be-
gyndelsen af marts 2020 som følge af Corona/Covid19-situationen indebærer, at 2020 i 
Retten på Bornholm vil bære stort præg af både lockdown-perioden og genåbningen i slut-
ningen af april af domstolene. Dette vil uvægerligt lægge en begrænsning på udviklingsini-
tiativer i resten af 2020. Udviklingsinitiativerne i resten af 2020 vil derfor hovedsageligt 
koncentrere sig om følgende: 
  
Domsdatabasen 
Retten på Bornholm har siden 2016 etableret og udbygget en behandlingsenhed som op-
takt til den nationale Domsdatabase. Behandlingsenheden har til opgave at understøtte 
retternes arbejde med anonymiseringer ved aktindsigter samt ved offentliggørelse af 
domsresultater på domstol.dk. Herudover klargøres en række historiske, principielle eller 
på anden vis retsinformatorisk interessante afgørelser, hovedsagligt fra de overordnede 
retter (landsretter og Højesteret), med henblik på tilgængeliggørelse i Domsdatabasen. 
Behandlingsenheden er i 2019 blevet udvidet til ca. 8 årsværk og er i dag et fagområde i 
retten på lige fod med rettens fagområder, der reguleres af retsplejeloven. Retten vil i 
2020 fortsat prioritere at understøtte udviklingen af Domsdatabasen og søge maksimal 
indflydelse på de løsninger, der skal understøtte behandlingsenheden og sidenhen Doms-
databasen.   

IT-udvikling: 
Sammen med Domstolsstyrelsen arbejder retten videre på yderligere digitalisering af 
navnlig fogedsags- samt straffe- og skiftesagsbehandlingen.  
 
 


	1. Indledning – kort præsentation af retten
	2. Bemærkninger til resultater i 2019
	2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
	Produktiviteten er beregnet ved, at produktivitetstallene for de enkelte sagsområder tillægges en nøgletalsfordeling af rettens årsværksforbrug på generel ledelse, administration og hjælpefunktioner (it-funktioner, vagt- og pedelfunktioner m.v.). Med...

	2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)
	Målopfyldelse
	Domstolene har i 2019 indført nye mål. Målopfyldelsestallene for 2019 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tal for 2018 og tidligere år.
	Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

	2.3: Målopfyldelse for VVV-sager0F
	2.4: Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.)
	2.5: Eventuelle andre bemærkninger

	3. Udviklingsinitiativer i 2020

