
Dommerudnævnelsesrådet for Grønland
Årsberetning 2017



Årsberetning 2017

2

Dommerudnævnelsesrådet for Grønland
Rådets virksomhed og sammensætning
Behandling af ansøgningssager
Kvalifikationskrav

Rådets indstilling i 2017
Yderligere information

Dommerudnævnelsesrådet 
for Grønland 
Dommerudnævnelsesrådet for Grønland blev oprettet 
ved lov nr. 365 af 2. juni 1999 om bl.a. ændring af lov 
om rettens pleje i Grønland. Loven trådte i kraft den  
1. juli 1999.

Rådets virksomhed og 
sammensætning
Reglerne om rådets virksomhed findes i den grønland-
ske retsplejelovs §§ 13 og 14, jf. den danske retspleje-
lovs §§ 42-43 d. Rådet afgiver indstillinger vedrørende 
dommeren ved Retten i Grønland og landsdommeren 
ved Grønlands Landsret.

Rådet er sammensat med en ligelig fordeling af dom-
mermedlemmer og medlemmer uden for domstolene.
 

Desuden er rådet sammensat således, at medlemmer-
ne uden for domstolene repræsenterer Grønland.

Formålet er at sikre, at rådet har den nødvendige viden 
om domstolsorganisationen og om kravene til juridisk 
indsigt i de forskellige dommerstillinger, evner for rets-
ledelse, administration m.v., ligesom rådet kan inddra-
ge almene grønlandske samfundsmæssige hensyn.
Rådet er sammensat af en højesteretsdommer, som 
er formand, en landsdommer, en byretsdommer, en 

advokat med bopæl i Grønland, en offentlighedsre-
præsentant indstillet af Grønlands Landsstyre og en 
offentlighedsrepræsentant indstillet af De Grønlandske 
Kommuners Landsforening.

Alle rådets medlemmer fungerer som enkeltpersoner 
og repræsenterer ikke den indstillingsberettigede rets-
instans eller organisation. Medlemmerne beskikkes for 
fire år og kan ikke genbeskikkes.

Dommerudnævnelsesrådet fik i 2017 nye medlemmer.

Ved Dommerudnævnelsesrådets møde den 2. novem-
ber 2017 deltog således følgende medlemmer:
Højesteretsdommer Vibeke Rønne (formand),
Højesteret
Landsdommer Gitte Rubæk Pedersen (næstformand), 
Østre Landsret
Byretsdommer Henrik Johnsen, Retten i Glostrup
Advokat Jens Paulsen
Afdelingsleder Naja Paulsen 
Anthon Kreutzmann

Suppleanter for rådsmedlemmerne er:
Højesteretsdommer Michael Rekling, Højesteret
Landsdommer Lars Christensen, Vestre Landsret
Byretsdommer Vivi Sønderskov Møller, Københavns 
Byret
Advokat Finn Meinel
Ivalo Egede

Dommerudnævnelsesrådet for Grønlands sekretariats-
opgaver varetages af Domstolsstyrelsen.

Behandling af  
ansøgningssager
Efter den grønlandske retsplejelovs § 13, stk. 2, jf. den 
danske retsplejelovs § 43 c, fastsætter Dommerudnæv-
nelsesrådet for Grønland selv sin forretningsorden. 
Rådets forretningsorden er fastsat i bekendtgørelse nr. 
104 af 26. februar 2002, der er offentliggjort i Lovti-
dende. 

Rådets arbejde tilrettelægges af formanden, og sekre-
tariatet forbereder sagerne til rådsbehandlingen og 
tilvejebringer herunder de fornødne oplysninger om de 
enkelte ansøgere. 

I rådets behandling indgår det materiale, som den 
enkelte ansøger har vedlagt ansøgningen, og de udta-
lelser, som rådet indhenter. Rådet indhenter ved be-
handlingen af en ledig stilling som dommer ved Retten 
i Grønland en udtalelse om ansøgerne fra Grønlands 
Landsret. Landsdommeren for Grønlands Landsret 
sender sin udtalelse til Østre Landsret. Landsretspræ-
sidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne 
til Dommerudnævnelsesrådets sekretariat, der videre-
sender landsdommerens og præsidentens udtalelser til 
rådets medlemmer. Landsretspræsidenten sender end-
videre sin udtalelse til landsdommeren for Grønlands 
Landsret. Ved rådets behandling af en ledig stilling 
som landsdommer ved Grønlands Landsret indhenter 
rådet en udtalelse om ansøgerne fra præsidenten for 
Østre Landsret, som sendes til rådets medlemmer.
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Ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturli-
ge ansøgere til stillingen som landsdommer ved Grøn-
lands Landsret eller dommer ved Retten i Grønland, 
har ret til efter anmodning at få udleveret en liste over 
alle ansøgerne efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1291 
af 14. november 2015 af lov om statens tjenestemænd i 
Grønland § 5, stk. 3-5. 

Rådets beslutninger i ansøgningssager træffes altover-
vejende i møder i form af videokonferencer. Møderne er 
ikke offentlige. Rådet indkalder ansøgere til en samtale, 
når der findes behov herfor. Samtalen indgår i rådets 
samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer til 
stillingen.

Dommerudnævnelsesrådet kan vælge at gøre brug af 
personlighedstest i forbindelse med besættelsen af 
dommer- og landsdommerstillingen. Årsagen er, at 
både dommeren og landsdommeren i Grønland ved si-
den af deres dommergerning også er ledere af retterne. 
Formålet med testen er navnlig at afdække de udvalgte 
ansøgeres lederegenskaber. Testforløbet gennemføres 
af et konsulentfirma med ekspertise inden for ledelse. 
Det fremgår af stillingsopslaget, at der eventuelt vil 
blive anvendt test ved besættelse af stillingen. Endelig 
stillingtagen til, om der skal anvendes test ved stillings-
besættelsen og hvilke ansøgere, der ønskes testet, sker 
typisk på et rådsmøde på baggrund af de udtalelser om 
ansøgerne, der er modtaget fra landsretspræsidenten 
og eventuelt landsdommeren for Grønlands Landsret, 
samt samtaler med udvalgte ansøgere.

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst fire medlem-
mer, herunder formanden, deltager i mødet. Rådets 
beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog således 
at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Rådet kan kun indstille én ansøger til en ledig stilling. 
Indstillingen skal være begrundet. Rådet skal i indstil-
lingen oplyse, hvis der har været uenighed om indstil-
lingen, og de enkelte medlemmers standpunkt skal 
fremgå.

Kvalifikationskrav ved  
udnævnelse af dommeren og  
landsdommeren i Grønland
Efter den grønlandske retsplejelovs § 13, stk. 1, jf. den 
danske retsplejelovs § 42, stk. 3, kan kun den, der har 
bestået juridisk kandidateksamen, udnævnes som 
dommer eller landsdommer i Grønland. Det fremgår 
endvidere af den danske retsplejelovs § 42, stk. 4, at ud-
nævnelse som dommer eller landsdommer i Grønland i 
reglen kræver, at den pågældendes egnethed som dom-
mer har været bedømt af en af landsretterne i Danmark. 

Efter den grønlandske retsplejelovs § 13, stk. 2, jf. den 
danske retsplejelovs § 43, skal besættelse af dommer-
stillinger ske ud fra en samlet vurdering af ansøgernes 
kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal her-
ved lægges afgørende vægt på ansøgernes juridiske og 
personlige kvalifikationer. Også bredden i ansøgernes 
juridiske erfaringsgrundlag skal tillægges vægt, ligesom 

det skal indgå i vurderingen, at der ved domstolene bør 
være dommere med forskellig juridisk baggrund. 

Rådets indstilling 2017 
Rådet afgav den 2. november 2017 indstilling om be-
sættelse af stillingen som landsdommer ved Grønlands 
Landsret. Rådet indstillede dommer Kirsten Thomas-
sen, Retten i Grønland, til stillingen. Hun startede 
den 1. januar 2018 som landsdommer ved Grønlands 
Landsret.

Yderligere information om 
Dommerudnævnelsesrådets 
virksomhed
For en uddybning af Dommerudnævnelsesrådets virk-
somhed kan du med fordel læse Dommerudnævnelses-
rådets årsberetning 2017 på www.domstol.dk

København, den 16. marts 2018

Anthon Kreutzmann  Gitte Rubæk Pedersen

Henrik Johnsen  Jens Paulsen  

Naja Paulsen Vibeke Rønne (formand)
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