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1. Indledning – kort præsentation af retten
Retten i Hjørring dækker et geografisk område, der omfatter Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Læsø Kommune
med en befolkning på godt 200.000 indbyggere.
Rettens samlede produktivitet er steget med knap 10 procentpoint til 112,1. Tallene kan
findes nedenfor under pkt. 2.1. Rettens dommere er medlem af kommunernes børne- og
ungdomsudvalg og af Ungdomskriminalitetsnævnet. Tidsforbruget til dette arbejde, som
ikke indgår i den samlede produktivitet, andrager over et halv dommerårsværk.
Der er på landsplan fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstider ved byretterne.
Retten opfylder på langt de fleste områder disse mål eller er meget tæt herpå. Rettens
målopfyldelse indenfor de enkelte sagsområder fremgår af nedenstående tabeller under
pkt. 2.2. Der er desuden oversigter over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage.
Retten har i 2019 beskæftiget 50,2 årsværk, heraf 12,7 juristårsværk. Det samlede lønsumsforbrug var i 2019 på 26,1 mill. kr., der også skal dækker honorar til stævningsmænd.
Omkostningerne til den øvrige drift (husleje, porto mv.) udgjorde i 2019 8.949.400 kr.
I 2019 havde retten et provenu på retsafgifter på 11.604.341 kr. og boafgifter på
174.696.815 kr.

2. Resultater i 2019
2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
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2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1

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

3. Udviklingsinitiativer i 2020
Implementering af Strategi for Danmarks Domstole 2019 – 2022.
Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.
De 4-årige mål er brugerfokus, korte sagsbehandlingstider, ensartethed samt kvalitet og
effektivitet.
De strategiske temaer, som vi har særlig har fokus på, er brugerorienteret kultur, fælles
løsninger og effektiv drift samt være en moderne og attraktiv arbejdsplads med de rette
kompetencer.
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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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