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Indledning  

 

Rettens samlede aktivitet målt som vægtede afsluttede sager steg fra 2020 til 2021 med godt 

2 % og målt på aktivitet er retten nu landets 5. største byret. Aktiviteten på straffesagsområ-

det steg med knap 17 %, hvorimod aktiviteten på civilsagsområdet faldt med 8 %. Aktiviteten 

på fogedsagsområdet faldt med knap 19 %, hvorimod aktiviteten på skiftesagsområdet steg 

med knap 5 %. Antallet af verserende straffesager steg kraftigt i 2021, hvilket naturligvis 

skyldes nedlukningen på grund af Covid-19 i foråret 2020. Antallet af verserende civile sager 

faldt derimod en smule blandt andet fordi antallet af modtagne sager faldt med 13 %. På skif-

te- og fogedsagsområdet er der sket markante fald i antallet af verserende sager. Rettens sam-

lede lønsumsforbrug faldt fra 38,2 mio. kr. i 2019 til 37,9 mio. kr. i 2020. 

  

Resultater i 2021 

 

1.  Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

 

Nedenstående tabel viser antallet af modtagne og afsluttede sager i 2021 inden for udvalgte sags-

grupper. Tabellen viser endvidere antallet af verserende sager ved udgangen af året. De tilsvarende 

tal for 2020 er angivet i parentes. 

 

   Modtagne sager Afsluttede sager Verserende sager 

    

  Alm. civile sager  478    (543) 450     (554)                    512    (465) 

Familieretlige sager                        473   (483)                    415     (468)                   194    (135) 

  Småsager                        641   (754)                   633     (786)                  230    (208) 

  Domsmandssager 496    (691)  492      (508)                   330    (331) 

  Straffesager uden domsmænd 5.506 (6.398) 5.246   (6.177)                   696    (438) 

  Tilståelsessager 169    (187) 159      (177)                     34      (23) 

 Almindelige fogedsager                     7.718 (8.963)                 7.757   (9.418)                1.436  (1.477) 

  Særlige fogedsager 635    (659)                    630     (685)                     89      (91) 

  Betalingspåkrav                     3.554 (4.334)     3.685   (4.638)                   336     (439) 

  Tvangsauktioner                        334   (357) 356      (369)                     41       (59) 

  Insolvensskiftesager 1.077 (1.245) 1.220   (1.256)                   611     (733) 

  Dødsboskiftesager                     3.130 (2.863) 3.070   (2.892)                1.457  (1.394) 

 

Som det ses, er antallet af modtagne sager generelt set faldet i forhold til året før, hvilket navnlig 

må tilskrives Corona-krisen. 

 

Første halvår af 2021 blev imidlertid præget af en meget væsentlig stigning i antallet af nævnin-

gesager og andre langvarige straffesager, der blandt andet medførte at retten måtte gennemføre 

sager i lejede lokaler i Herfølge. 
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Aktivitet ved retten målt som vægtede afsluttede sager 

Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Notarialforretninger 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

9.404 10.972 2.470 2.270 15.108 12.297 4.174 4.362 5.825 6.294 
Vægtningen på tværs af sagstyper betyder, at antallet af vægtede sager inden for de enkelte sagområder ikke summer op til det samlede antal 

vægtede sager.  

     

Rettens samlede aktivitet udgjorde 39.014 vægtede afsluttede sager i 2021 og er dermed steget 

godt 2 % i forhold til året før. 

  

Der var i 2021 et fald i rettens samlede produktivitet set i forhold til året før: 

  

  Indeks (100 = landsgennemsnit 2019) 2020 2021 Gnst. byretter 2021 5. bedste byret 2021 

Samlet produktivitet, retten 108,4 102,8               89,2   100,8 

Samlet produktivitet, jurister  114,5 111,3               94,1   105,7 

Samlet produktivitet, kontorfunktionærer    94,2   87,3               88,7 98,4 

 

Men rettens produktivitet er fortsat høj, og embedets jurister havde i 2021 atter den næsthøjeste 

produktivitet blandt de 24 byretter, hvilket blandt andet skyldes, at retten prioriterer et højt antal 

kvalificerede kontormedarbejdere til støtte for dommere og øvrige jurister.  

 

2.  Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) 

 

Rettens målopfyldelse inden for udvalgte sagskategorier fremgår af de følgende tabeller. 

 

a.  Straffesager 

 

Målopfyldelse, straffesager (procent) 

 

                                       Nævninge- og 

domsmandssager      

Tilståelsessager Sager uden doms-

mænd - Bødesager 

Sager uden doms-

mænd - Øvrige 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Mål (80 pct. hur-

tigste) 

<89 dage      <88 dage <44 dage < 43dage < 10 dage < 94 dage  < 93 dage 

Alle byretter 99 136 54 66 5 4 117 145 

5. bedste ret 84 96 39 37 2 2 87 102 

Retten i Roskilde 87 122 42 37 1 2 105 108 

Nye mål, hvorefter der måles på de 80 pct. hurtigste sager, trådte i kraft i 2019.  

 

Som det ses, opfylder retten fortsat målene f.s.v.a. tilståelses- og bødesager, hvorimod det ikke 

har været muligt at opfylde målene i de øvrige sagskategorier. For så vidt angår VVV-sagerne 

behandlede retten i 2021 18 procent af sagerne inden for 37 dage. Målet, der er 59 procent, var 
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således langt fra opfyldt. Tilbagegangen i målopfyldelse må tilskrives prioriteringen af usædvan-

ligt mange og langvarige nævningesager m.v. i 2021.  

 

Sagsbehandlingstid, straffesager (dage) 

 Nævningesager     Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Alle byretter 177 244 171 222 32 40 103 132 

5. bedste ret 100 118 127 154 20 21 71   71 

Retten i Roskilde 174 153     123    181 23 29   64      75 

 

Rettens sagsbehandlingstider i straffesager er steget (bortset fra nævningesagerne) i forhold til 

2020, hvilket – ud over de generelt begrænsede ressourcer til domstolene - tillige må tilskrives 

prioriteringen af usædvanligt mange og langvarige nævningesager m.v. i 2021.  

   

 b.  Civile sager     
 

Målopfyldelse, civile sager (dage) 

 Alm. sager, boligsager og småsager  Hovedforhandlede almindelige sager og 

boligsager 

 2020 2021 2020 2021 

 80 % hurtigste sager 80 % hurtigste sager 

Mål  < 122 dage < 122 dage < 456 dage < 426 dage 

Alle byretter   116 123 408 463 

5. bedste ret 78 95 343 391 

Retten i Roskilde 87 95   400 456 

 

 Hovedforhandlede småsager Familieretlige sager § 6 og 7 

 2020 2021 2020 2021 

 80 % hurtigste sager 80 % hurtigste sager 

Mål  < 243 dage < 213 < 120 dage < 120 dage 

Alle byretter 294 359 114 122 

5. bedste ret             183 183 98 98 

Retten i Roskilde             289 305   133 150 

 

Rettens målopfyldelse på det civile område er generelt faldet, og vi opfylder nu kun målet for be-

handlingen af ikke hovedforhandlede sager. Hovedårsagen til den manglende målopfyldelse er den 

politisk bestemte prioritering af straffesager på bekostning af civile sager inden for den gældende 

utilstrækkelige økonomiske ramme.  

 

De nævnte forhold har tillige betydet, at sagsbehandlingstiderne for de civile sager er steget yderli-

ge. Sagsbehandlingstiden for en hovedforhandlet civil sag nærmer sig nu 2 år, og småsagerne, der 

burde gå hurtigt igennem retssystemet, har nu rundet et år i gennemsnitlig sagsbehandlingstid, 

hvilket er særdeles utilfredsstillende. 
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Sagsbehandlingstid, hovedforhandlede civile sager (dage) 

 Alm. sager           Boligretssager                    Småsager       Familieret § 6 og § 7 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Alle byretter 558 626 479 591 359 440 178 202 

5. bedste ret 491 526 351 401 224 229 157 172 

Retten i Roskilde 516 646 495 423 358 369 225 262 

 

c.  Fogedsager 

 

Målopfyldelse, fogedsager (procent) 

 Alm. fogedsager og beta-

lingspåkrav 

Særlige fogedsager Tvangsauktion solgt på eller 

efter 1. auktion 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 < 3 mdr. < 2 mdr. < 5 mdr. 

Mål (procent)          65                      70 70 80 

Alle byretter 59 70 64 74 60 77 

5. bedste ret 77 85 77 81 71 93 

Retten i Roskilde 77 85 73 75 68 79 

 

På fogedsagsområdet er målene fortsat opfyldt med undtagelse af tvangsauktionsområdet, som 

dog ligger meget tæt på det opstillede mål. Det har været muligt generelt at opretholde de gode 

sagsbehandlingstider i fogedretssagerne: 

 

 Sagsbehandlingstid fogedsager (dage) 

   Alm. fogedsager          Særlige fogedsager                    Betalingspåkrav        Tvangsauktioner 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Alle byretter 101 94 67 54 75 66 81 73 

5. bedste ret 69 67 46 41 55 45 63 53 

Retten i Roskilde 69 67 59 64 52 42 66 63 

 

d.  Skiftesager 

Målopfyldelse, skiftesager (procent) 

 Udlevering af bo Tvangsopløsningssager 

(eksklusive likvidation) 

Gældssanering  

(kun indledte sager) 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 < 2 mdr. < 3 mdr. < 9 mdr. 

Mål (procent) 80    75 75 

Alle byretter 79 81 86 81 75 81 

5. bedste ret 86 88 88 93 93 88 

Retten i Roskilde 80 85 76 84 90 82 
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Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, skiftesager  

 Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenk. priv. skifte 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Alle byretter 50 46 103 93 341 336 78 71 

5. bedste ret 38 33 84 82 318 316 67 57 

Retten i Roskilde 46 41 118 98 338 325 72 63 

 

På skiftesagsområdet er samtlige mål opfyldt, og sagsbehandlingstiderne er på alle områder atter 

forbedret i forhold til det foregående år.  

 

At retten på skifte- og fogedsagsområdet opfylder målene og har rimelige sagsbehandlingstider, 

mens det modsatte i vidt omfang gør sig gældende på civil- og straffesagsområdet, skyldes navn-

lig, at langt størstedelen af skifte- og fogedsagerne behandles af velkvalificerede kontormedar-

bejdere, mens afgørelserne i civile sager og straffesager træffes af dommere og andre jurister, 

hvis samlede antal er faldet siden domstolsreformen i 2007 til trods for, at navnlig straffesagerne 

er steget i antal og kompleksitet. 

 

3.  Faglig kvalitet 

 

Den faglige kvalitet afhænger – udover medarbejdernes generelle kvalifikationer – af den tid, 

der er til rådighed til at behandle sagerne. Retten søger til stadighed at bevare den høje faglige 

kvalitet blandt andet ved interne kurser og vidensdeling med andre retter. 

 

4.  Brugeroplevet kvalitet 

 

Der blev i foråret 2021 gennemført en landsdækkende brugerundersøgelse. I Roskilde retskreds 

deltog 88 personer, herunder 30 parter i civile sager, fogedsager og skiftesager m.v. samt 40 advo-

kater og 9 anklagere. Resultatet var meget positivt, idet Retten i Roskilde havde disse overordnede 

resultater: 
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5. Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal 

 

Der blev i 2021 også gennemført en landsdækkende trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, 

der for Retten i Roskildes vedkommende viste, at trivslen ved embedet er høj trods det stigende 

arbejdspres, og at medarbejderne er meget tilfredse med ledelsens indsats.  

 

 Personalets gennemsnitlige sygefravær er fra 2020 til 2021 steget fra 5,7 til 8,4 sygedage pr. med-

arbejder. Det gennemsnitlige sygefravær ved domstolene var 11,6 dage i 2021. 

 

6. Omdømme m.v. (kommunikation og PR-indsats) 

 

Samarbejdet med navnlig de lokale gymnasier har været sat i bero på grund af Corona-krisen. Der 

har fortsat været holdt ugentlige pressemøder med de lokale medier. 

 
 


