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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 
retssale 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 56 medarbejdere, herunder 8 dommere inkl. 
retspræsidenten, 8 retsassessorer/dommerfuldmægtige, en administrationschef, cirka 30 
kontormedarbejdere, 3 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 

skifteafdeling (skifteretten).   

  

Den overordnede, daglige ledelse af retten varetages af retspræsidenten i samarbejde med 

administrationschefen og sekretariatschefen. De øvrige afdelinger ledes i det daglige af hver deres 

funktionschef sammen med en afdelingsleder.  
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2. Resultater - årsnøgletal i 2021  

  

  

3. Bemærkninger til resultater i 2021  

  

3.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)  

Rettens produktivitet faldt i 2021 indenfor alle sagsområder i forhold til 2020, hvilket harmonerer med 

tendensen på landsplan.   

Aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager faldt samlet fra 26.448 til 24.701.   

På straffeområdet faldt aktiviteten målt som vægtede afsluttede sager fra 7.997 til 6.898, hvorimod 

det modsatte gjorde sig gældende vedrørende de civile sager, hvor aktiviteten steg fra 1.227 i 2020 

til 1.388 i 2021.  

I forhold til fogedsagerne var der et fald i de vægtede afsluttede sager fra 9.885 til 8.552 og i antallet 

af tvangsauktioner fra 272 sager i 2020 til 244 sager i 2021.   

Også antallet af afsluttede vægtede insolvenssager faldt fra 650 i 2020 til 608 i 2021, ligesom der 

var et fald i de afsluttede vægtede dødsboskiftesager fra 2.297 i 2020 til 2.216 i 2021.  

For den første del af 2021 skal forklaringen på den faldende produktivitet findes i den delvise 

nedlukning og hjemsendelse i forbindelse med coronakrisen, og for andet halvår i de mange 

sygemeldinger/isolationer blandt både rettens egne ansatte, advokater, anklagere, tiltalte og parter.   

På juristsiden har Retten i Esbjerg været ekstremt udfordret i 2021, idet embedet i løbet af kort tid 

måtte sige farvel til 4 dommerfuldmægtige og en retsassessor. Det var umuligt at dække alle deres 

berammelser ind, hvilket førte til en del omberammelser. Samtidig gik en af rettens dommere på 

pension, hvilket gav en 3 måneders vakance på dommersiden. Efterfølgende har der været brugt 

mange ressourcer på oplæring af nye dommerfuldmægtige.  
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3.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

herunder målopfyldelse for VVV-sager1  

  

På straffeområdet steg sagsbehandlingstiderne for domsmandssager fra 217 dage til 301 dage og 
for sager uden domsmænd fra 34 dage til 70 dage. For nævningesagernes vedkommende faldt 
sagsbehandlingstiden fra 241 dage til 183 dage. Sagsbehandlingstiden for tilståelsessager faldt fra 
72 dage til 61 dage. Rettens samlede andel af fristoverskridelser steg fra 18 % til 34 %.  

 

Målopfyldelsen var faldende på VVV-sager, og det samme gjorde sig gældende for 
ungdomskriminalitetsnævnssager.   

  

Sagsbehandlingstiden for hovedforhandlede civile sager steg, hvorimod sagsbehandlingstiden faldt 

for de familieretlige sagers vedkommende fra 224 dage til 181 dage. 

 

Bortset fra tvangsauktioner steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på fogedsagsområdet med 

få dage.  

 

På skifteområdet faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid igen markant indenfor alle 

sagskategorier.  

 

De stigende sagsbehandlingstider på straffe- og civilområdet skyldes især coronakrisen, herunder 

de mange aflysninger som følge af eksternes sygemeldinger/isolation på grund af corona. Da 

sygemeldingerne som oftest er indgået med tid varsel, har det ikke været muligt at udnytte tiden til 

berammelse af andre sager. Retten har samtidig fortsat modtaget mange straffesager, fordi 

anklagerne kunne sidde hjemme og skrive anklageskrifter, mens de var isolerede. Desuden har 

anklagemyndigheden arbejdet på at nedbringe deres beholdning af sager ved særlige indsatsuger, 

uden i nævneværdigt omfang at stille yderligere anklagerressourcer til rådighed for retten. 

 

Retten indførte i maj 2021 OBF – hvor nye sager oprettes, berammes og forkyndes i en arbejdsgang 

ved modtagelsen samtidig med, at de sager, der allerede ligger på hylderne, også løbende 

berammes. Dette har ført til, at ikke-hastende straffesager er blevet berammet længere ud i fremtiden 

(retten berammer pt. ind i november 2023), idet der også skal være tid til hastende straffesager. 

Bunkerne af uberammede straffesager er på den måde nedbragt, så retten aktuelt har 83 

domsmandssager, som endnu aldrig har været berammet (de ældste sager er fra 2020) og 20 sager 

uden domsmænd, der endnu aldrig har været berammet. Hertil kommer udsatte og omberammede 

sager. Retten fortsætter med OBF-princippet i 2022, ligesom der arbejdes med til stadighed at 

udnytte anklagerressourcerne fuldt ud ved at langtidsplanlægge berammelserne med hensyn til 

fordelingen af dage afsat til hhv straf og civil. 

For forældreansvarssagernes vedkommende har det allerede i 2021 båret frugt, at der er lagt en 

særlig indsats i at nedbringe sagsbehandlingstiden. De skriftlige klagesager er samlet på færre 

hænder, og der er indført en ny berammelsesplan, hvor der er sat mere tid af til såvel 

forældreansvarssager som andre særlige civile sager, såsom værgemål, prøvelse af 

tvangsfjernelser og administrativ bestemt frihedsberøvelse m.v.  

Fogedretten har trods reduktion i antallet af kontormedarbejdere formået stort set at opretholde 

samme sagsbehandlingstid som i 2020, hvilket ikke mindst skyldes konstant opmærksomhed på 

hensigtsmæssige arbejdsgange.  

 

 
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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For skifterettens vedkommende har den høje grad af digitalisering, skifteretten selv har indført, 

betydet, at medarbejderne, også når de har været hjemsendt, har været i stand til at sagsbehandle, 

hvorfor sagsbehandlingstiden igen er forbedret. 

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

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder steg fra 11,3 dage i 2020 til 11,5 i 2021, hvilket var 

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

følge af coronakrisen.   

Embedets personaleomsætning steg fra 10,4 % i 2020 til 15,3 % i 2021. Den øgede 

personaleomsætning skal ses ikke mindst i lyset af, at der har været mange udskiftninger i gruppen 

af øvrige jurister, ligesom retten har ansat mere personale for at nedbringe bunkerne. Blandt andet 

er der blevet ansat flere vikarer og to jurastuderende. 

  

3.4: Eventuelle andre bemærkninger  

4. Udviklingsinitiativer i 2022  

I 2022 har retten fortsat fokus på at iværksætte initiativer med henblik på at nedbringe bunkerne af 

især straffesager samt de særlige civile sager såsom forældreansvarssager, værgemål og 

prøvelsessager.   

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

arrestantsager. 

Retten har også fokus på at udnytte juristressourcerne bedst muligt, og som led i dette arbejde 

iværksat er der iværksat et udviklingsprojekt vedrørende forbedret forberedelse af dom- og 

retsbøger, bistand fra sekretærer til korrekturlæsning m.v. Retten deltager i 2022 i et projekt sammen 

med Bedste Praksis med henblik på at videreudvikle samarbejdet mellem sekretariat og jurister. 

Retten har også fortsat fokus på tiltag, der kan medvirke til at nedbringe sygefraværet – bl.a. har vi 

iværksat et kulturprojekt, hvor vi også har fokus på trivsel. Embedets sygefraværspolitik er blevet 

revideret, ligesom der udfærdiget en politik for hjemmearbejde for kontorpersonale. 

  


