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1. Indledning – kort præsentation af retten 
 

Retten i Holbæk er en af landets 24 byretter. Retskredsen dækker Holbæk, Odsherred og Kalundborg 

kommuner. Der er omkring 153.000 indbyggere i retskredsen. 

Langt de fleste sager begynder i byretten. Retten behandler således både civile sager, familiesager, 

straffesager, skiftesager (dødsbo og insolvens) og fogedsager, herunder tvangsauktioner samt notarial-

forretninger. Sagerne behandles i en af rettens to fagafdelinger: retsafdelingen (straffesager, civile sager 

og familiesager) eller specialafdelingen (skiftesager og fogedsager). Rettens administrative forhold be-

handles af administrationsafdelingen.   

I 2020 har Retten i Holbæk beskæftiget 42,4 årsværk, herunder 1 retspræsident, 5 dommere, 1 admini-

strationschef, 6 øvrige jurister, 27 kontormedarbejdere og 2 vagt- og servicemedarbejdere. Retten har 

endvidere haft 3 elever ansat og 1-2 studentermedhjælpere.  

Retten har til huse i en retsbygning fra 2012 ved havnen i Holbæk.  

Retten i Holbæk arbejder inden for rammerne af de fælles værdier for Danmarks Domstole. For medar-
bejderne i retten er følgende værdier særligt vigtige: 
 

• Vi er ansvarlige – vi tager ansvar for eget arbejde og for helheden. 

• Vi er engagerede – vi brænder for vores arbejde, er positive og bidrager til at retten udvikler 
sig tidssvarende 

• Vi har høj faglighed – vi lægger vægt på et højt fagligt niveau, som kommer til udtryk ved kva-
litet i afgørelser og sagsbehandling. 

• Vi er hjælpsomme – vi er gode kolleger, der hjælper hinanden og samarbejder på tværs af afde-
linger. 

• Vi yder en venlig og imødekommende betjening af brugere og samarbejdspartnere. 
 

2. Bemærkninger til resultater i 2020 
Resultaterne i 2020 skal i høj grad ses i lyset af, at rettens sagsbehandling har været stærkt påvirket af 
covid-19 situationen og de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer for at hindre smitte-
udbredelse.  
 
Retten behandlede i perioden under nødberedskabet fra den 13. marts 2020 til den 24. april 2020 få 
uopsættelige hastende sager med fysisk tilstedeværelse. Det medførte, at hovedforhandlinger i straffe-
sager og civile sager såvel som retsmøder i fogedsager og skiftesager måtte udsættes og omberammes 
til et senere tidspunkt. Efter genåbningen den 27. april 2020 havde retningslinjerne for afspritning, af-
stand mv. den betydning, at sagerne måtte berammes med større tidsintervaller mellem sagerne, lige-
som rettens fysiske forhold udgjorde en begrænsning for, hvilke sager der – under hensyn til sagens 
karakter og antallet af deltagere – kunne berammes i de forskellige retslokaler. Retten udvidede i en 
periode retstiden, ligesom der blev afviklet retssager på enkelte lørdage i løbet af året – alt sammen 
med det formål at modvirke ulemperne af nedlukningen og sikre en hurtigere sagsbehandlingstid. 
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Når det er sagt, er vi generelt meget tilfredse med årets resultat, som vi synes er rigtigt godt. Resultatet 
er et udtryk for, at retten hurtigt fik tilpasset forholdene til de gældende retningslinjer, så hovedfor-
handlinger og retsmøder kunne afvikles på betryggende måde. Allerede før sommerferien 2020 var ret-
ten således stort set på sædvanlig drift igen.  
 
Det gode resultat er ikke mindst begrundet i den positive indstilling og fleksibilitet, der gennem året 
blev udvist fra alle medarbejdere, hvor hjemmearbejde, ekstraarbejde og alternative sagsbehandlings-
former hurtigt blev en del af hverdagen, f.eks. ved en kørselsordning med de fysiske papirsager til de 
kolleger, der sad og arbejdede hjemme og med afvikling af telefonmøder i videre omfang.  
 

2.1. Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

Retten behandlede i 2020 5.223 straffesager, 1.187 civile sager, 11.656 fogedsager, 465 sager om 

tvangsauktion, 649 insolvensskiftesager og 2.152 dødsboskiftesager. Der blev desuden behandlet 1.930 

notarialforretninger. Aktiviteten er målt som vægtede afsluttede sager. Antallet af behandlede sager var 

i 2020 samlet 22.430 sager mod 22.500 sager året før. Der var en væsentlig stigning i antallet af afslut-

tede dødsboskiftesager, hvor sagsbehandlingen i det væsentlige kan foretages telefonisk og digitalt, og 

således ikke har været påvirket af covid-19 forholdene.   

 
Rettens samlede produktivitet steg fra 93,8 i 2019 til 97,7 i 2020. Produktiviteten beregnes som et pro-

duktivitetsindeks, hvor 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i 2019. Rettens samlede produktivi-

tet i 2020 ligger dermed over landsgennemsnittet, der er på 96,5. 

Det samlede produktivitetstal for kontorpersonalet steg fra 97,8 i 2019 til 101,9 i 2020. Det ligger der-

med noget over byretternes gennemsnitning produktivitet på 95,2. Det samlede produktivitetstal for 

jurister er ligeledes steget og ligger nu på 96,7 mod 90,3 i 2019. Produktiviteten for jurister ligger der-

med lige under landsgennemsnittet på 97,9. Ved sammenligning med årsberetningen for 2019 kan det 

konstateres, at produktivitetstallene for 2019 ikke er de samme som angivet i sidste års årsberetning. 

Dette skyldes, at der fra centralt hold er ændret på vægtningen af sagerne. Tallene i denne årsberetning 

er alle beregnet efter den nye vægtningsmodel og kan således sammenlignes umiddelbart.  

Det er bemærkelsesværdigt, at produktiviteten efter omstændighederne er steget så meget i 2020 i for-

hold til året før. Begrundelsen for forøgelsen er blandt andet rettens hurtige tilpasning til de ændrede 

forhold, så retten meget hurtigt kom tilbage til den sædvanlige kadence på afviklingen af sager. Endvi-

dere er det et udtryk for, at rettens tidligere aktiviteter med omorganisering, kompetenceudvikling mv. 

har båret frugt, og at øvrige aktiviteter så som uddannelse, seminarer mv. ikke er blevet afviklet, og at 

ressourcerne er anvendt på sagsbehandling. Retten vil fremover være opmærksom på disse forhold. En-

deligt kan stigningen i produktivitet tilskrives en ændring i sagssammensætningen og dermed i vægtnin-

gen af sager, blandt andet det forhold at retten i 2020 afsluttede 11 nævningesager, hvilket er væsentligt 

mere end de foregående år. 

2.2 Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstid) 

 
Det er positivt, at sagsbehandlingstiden i straffesager er faldet for alle typer af straffesager, nævninge-
sager, domsmandssager, tilståelsessager og sager uden domsmænd, og at sagerne generelt behandles 
hurtigere end gennemsnittet for byretterne. Sagsbehandlingstiden er derimod for alle civile sagstyper 
steget, hvilket beklageligvis også gælder familiesagerne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 
familieretlige afgørelsessager var i 2020 116 dage, hvilket svarer til den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid ved byretterne. Sagsbehandlingstiden er steget fra et gennemsnit i 2019 på 49 dage. Det er en 
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meget uheldig udvikling, som er et resultat af, dels at retten har fået flere familieretlige sager, og dels at 
retten – som mange andre retter – prioriterede at få afviklet straffesager umiddelbart efter nødbered-
skabet. Trods fokus på de familieretlige sager har det på grund af det forøgede pres på mødeaktiviteten 
ikke været muligt at opretholde de tidligere sagsbehandlingstider.  
 
Sagsbehandlingstiden i fogedsager er tilnærmelsesvist uændret med undtagelse af de særlige fogedsa-
ger, der gennemføres som udkørende fogedforretninger. Behandlingen af disse sager har været særligt 
ramt af covid-19 retningslinjerne. Sagsbehandlingstiden for dødsboskiftesager er generelt steget, hvil-
ket er et udtryk for, at retten har afsluttet væsentligt flere sager, end der er modtaget, og at der således 
har været afviklet et stort antal ”gamle sager”.  
 
Retten afsluttede 60 % af de særligt prioriterede straffesager – sager om vold, voldtægt og våben 
(VVV-sager) – inden for 37 dage. Dette er højere end det generelt fastsatte mål på 57 %, og væsentligt 
højere end landsgennemsnittet på 48 %. Rettens andel af fristoverskridelserne, hvor retten var årsag til 
fristoverskridelsen, var nede på 10 %, hvilket ligger under den gennemsnitlige andel på landsplan. Se 
nærmere herom i afsnit 2.3 nedenfor. 
 
Retten arbejder kontinuerligt på at gøre sagsbehandlingstiderne kortere på alle områder, og navnlig på 
de områder, hvor rettens egne forhold er af betydning.  
 

2.3 Målopfyldelse for VVV-sager 

 
Retten afsluttede som ovenfor nævnt 60 % af VVV-sagerne inden for fristen på 37 dage. Det fordelte 
sig således, at 61 % af voldssagerne, 44 % af voldtægtssagerne og 64 % af våbensagerne blev behandlet 
inden for 37 dages fristen. Retten er generelt tilfreds med resultatet og med, at indsatsen med en stram 
styring af berammelse af sagerne har båret frugt. Det er ikke tilfredsstillende, at sagsbehandlingstiden 
for voldtægtssager er steget. Resultatet skyldes, at det har været nødvendigt at iværksætte mentalunder-
søgelse i flere sager, efter at de var indledt ved retten, ligesom der er sager, der har været udsat fordi 
forsvareren ikke kunne møde. Der er samlet set tale om et beskedent antal sager, hvorfor de nævnte 
forhold har en forholdsvis stor betydning for det samlede resultat. Retten vil fortsat have fokus på 
nedbringelse af sagsbehandlingstiden i disse sager.   
 
Retten behandlede 80 % alle sager i Ungdomskriminalitetsnævnet inden for fristen på 37 dage.   

 

2.4 Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning) 

 
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder er steget og var på 9,8 dage pr. år. Dette er begrundet i 
enkelte længerevarende sygemeldinger, der ikke var arbejdsrelaterede. Sygefraværet ligger fortsat under 
landsgennemsnittet for byretterne, der er på 11,3 dage.  
 
Personaleomsætningen var på et lavt niveau med 5 % i 2020. Det gennemsnitlige tal for byretterne lå 
på 7 %. 

 

2.5 Eventuelle andre bemærkninger 

 
Antallet af det samlede årsværksforbrug ved retten faldt med 1,6 fra 44,0 årsværk i 2019 til 42,4 års-
værk i 2020. For jurister faldt antallet af årsværk fra 12,5 til 11,3, mens antallet af kontorårsværk var 
stort set uændret, dog med et beskedent fald fra 23,6 til 23,4. Det samlede årsværksforbrug til generel 
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ledelse og administration, herunder vagtbistand, er faldet i forhold til 2019 og lå på 13,1 %, hvilket er 
lavt i forhold til sammenlignelige retter.   

3. Opfølgning på udviklingsaktiviteter 2020 
 
Covid-19 situationen bragte mange nye udfordringer med sig, og retten valgte på den baggrund at foku-
sere indsatsen på at tilpasse arbejdstilrettelæggelsen og de fysiske forhold, så vi kunne løse rettens ker-
neopgave - afviklingen af sagerne – i videst muligt omfang.  
 
Der blev brugt væsentlige ressourcer på at sikre, at sagsafviklingen skete sundhedsmæssigt forsvarligt, 
ligesom der i en periode blev arbejdet intensivt for at skabe mulighed for hjemmearbejde til så mange 
medarbejdere som muligt. Der skulle etableres nye it-løsninger, håndteres logistiske og andre praktiske 
udfordringer f.eks. i forbindelse med at sikre den nødvendige afstand i retssale og mødelokaler. En del 
ressourcer blev brugt på at aflyse sager, i forbindelse med at der blev etableret nødberedskab ved dom-
stolene, ligesom der blev brugt mange ressourcer på at sikre berammelse på ny efter genåbningen. 
Langt de fleste påtænkte udviklingsaktiviteter måtte derfor også udsættes.   
 
En af de udviklingsaktiviteter, der ikke blev udsat, og som i høj grad blev prioriteret løbende gennem 
året, var arbejdet med øget digitalisering. I skifteretten implementerede retten i april 2020 et bookingsy-
stem til telefonmøder, for at øge borgerservicen og give brugerne en høj grad af forudsigelighed og 
fleksibilitet i mødet med retten. Det nye telefonsystem har sammen med nye arbejdsgange og øget digi-
talisering i afdelingen medført, at borgerne væsentligt hurtigere kommer i kontakt med skifteretten, lige-
som det har understøttet en hurtigere sagsbehandling. 
 
Vi kunne også gennem året med glæde konstatere, at de organisatoriske ændringer, der blev gennemført 
i retsafdelingen og specialafdelingen i 2019, og den løbende kompetenceudvikling af kontormedarbej-
derne, har været velfungerende og understøttet opgaveløsningen under covid-19 situationen, ikke 
mindst fordi det har givet fleksibilitet i ressourcefordelingen og en god intern kommunikation.  
 
Alt i alt er vi meget tilfredse med indsatsen og resultaterne i 2020. 
 

4. Forhold af betydning i 2021 
 
Vi ved, at det er af stor betydning for rettens brugere, at sagerne bliver behandlet så hurtigt, som det 
retssikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Vi vil rigtig gerne imødekomme dette ønske. 
 
Retten modtog imidlertid i 2020 et stort forøget antal nævningesager og domsmandssager. I 2019 mod-
tog retten 4 nævningesager, som er det normale niveau, mens vi i 2020 modtog 15 nævningesager, hvil-
ket er langt mere end forventet for rettens størrelse. Antallet af domsmandssager steg i samme periode 
med 18 %. Disse forhold har medført, at antallet af verserende domsmandssager, er steget fra 156 sager 
i januar 2020 til 207 i januar 2021. Derudover har retten i perioden januar til marts måned 2021 modta-
get 7 nævningesager, og det forventes, at der er flere nævningesager på vej. Dette i kombination med at 
retten i februar 2021 modtog en stor sag, hvor et større antal personer sigtes for terror, og at denne sag 
– henset til rettens størrelse – er meget ressourcekrævende, for både dommere, øvrigt personel og ret-
tens bygningsfaciliteter, gør, at retten imødeser store udfordringer med afviklingen af sagerne i 2021. 
 
Mens antallet af modtagne domsmandssager i perioden januar til marts er faldet fra 90 i 2020 til 79 sa-
ger i 2021, er antallet af tilståelsessager steget med 35 %, og antallet af sager uden domsmænd er steget 
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med 20 %. I 2020 modtog retten i samme periode 287 civile sager. Dette tal er i år steget til 294. I 
samme periode er antallet af modtagne dødsboskiftesager steget med 10 %, og antallet af notarialforret-
ninger er steget med 28 %. For insolvenssager er der et fald på 6 %, og der er i fogedretten et større 
fald i antallet af modtagne sager, idet antallet af tvangsauktioner er halveret, og fogedsagerne er faldet 
med 19 %.  
 
Det har vores højeste prioritet at afvikle de modtagne sager inden for rimelig tid. Vi må imidlertid er-
kende, at opgaven med at afvikle rettens samlede sagsportefølje med de nuværende ressourcer vil ud-
gøre en stor udfordring. Vi har en forhåbning om, at genåbningen af landet og udviklingen i forhold til 
covid-19 situationen, på sigt vil normalisere forholdene ved retten, så ikke mindst de fysiske rammer 
kan skabe mulighed for større sagsafvikling. Vi har endvidere en forhåbning om, at der snarest tilføres 
domstolene øgede ressourcer, ligesom det er sket for politi og anklagemyndighed, således at brugerne 
ved Retten i Holbæk også fremover kan få behandlet deres sag hurtigt og med høj kvalitet. Ingen af 
disse forhold har retten dog mulighed for at påvirke direkte. Vi vil løbende gennem året derfor fortsat 
fokusere indsatsen på at sikre en ansvarlig og effektiv brug af de ressourcer, vi har til rådighed, så de 
anvendes til afviklingen af sager, herunder navnlig straffesager. 

 
Uanset disse udfordringer er vi fortrøstningsfulde. Retten i Holbæk har de bedste medarbejdere, der 
med en proaktiv, positiv og fleksibel tilgang til arbejdet uden tvivl vil gøre deres yderste for at løse op-
gaverne bedst muligt til gavn for brugerne, og rettens organisatoriske og administrative forhold har en 
sådan kvalitet, at de på en god måde understøtter arbejdet. Så selvom 2021 ser ud til at blive et år med 
udfordringer, er grundlaget for at yde en kompetent og kvalificeret indsats absolut til stede.   


