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1. Indledning – kort præsentation af retten 
Retten i Hillerød er en af landets 24 byretter. Retskredsen dækker 5 kommuner med ca. 
200.000 indbyggere: Allerød, Egedal, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød. 

Retten er organiseret i 4 fagafdelinger - skifteretten, fogedretten, familieretten og retssekre-
tariatet (civil og straffe) - og en administrationsafdeling. 

Vi var i 2021 ca. 60 medarbejdere (44,92 årsværk), fordelt på 

• 8 dommere inklusive retspræsidenten 
• 1 administrationschef 
• 8 øvrige jurister, inklusive funktionschefer 
• 35 kontorfunktionærer, inklusive 4 ansat i fleksjob og 3 kontorelever 
• 8 øvrige medarbejdere, herunder 2 servicevagter og 6 studentermedhjælpere 

I rettens fagafdelinger behandles civile sager, familiesager, straffesager, skiftesager (døds-
boer og insolvens), fogedsager og notarialforretninger. 

 

2. Bemærkninger til resultater i 2021 
2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

I 2021 afsluttede Retten i Hillerød i alt 21.814 vægtede sager (sammenlignet med 21.583 
vægtede sager i 2020). Vægtning af sager er et udtryk for antallet af sager, hvor der er taget 
højde for arbejdsbelastningen ved at behandle disse. Det vil sige, at der i antallet af vægtede 
sager blandt andet er taget højde for antallet af nævningesager, bødesager mv. (sagssam-
mensætning) samt antallet af sager med tolkeforbrug, ekstra retsdage mv. (kompleksitet). 

Ud af de 21.814 vægtede sager i 2021 var 1.339 vægtede civile sager inklusive familieretlige 
sager (sammenlignet med 1.321 i 2020), 5.520 vægtede straffesager (sammenlignet med 
5.464 i 2020), 7.437 vægtede fogedsager (sammenlignet med 7.337 i 2020), 303 vægtede 
tvangsauktioner (sammenlignet med 291 i 2020), 1.947 vægtede dødsboskiftesager (sam-
menlignet med 1.892 i 2020), 677 vægtede insolvensskiftesager (sammenlignet med 710 i 
2020) og 4.114 vægtede notarialforretninger (sammenlignet med 3.937 i 2020). 

Vi har således haft en lille stigning i antal afsluttede vægtede sager på alle sagsområder 
med undtagelse af insolvensskifteområdet. Dette vurderes at være tilfredsstillende set i lyset 
af mange aflyste sager i 2021 grundet covid-19, samt flere langtidssygemeldinger blandt 
både jurister og kontorpersonale. 
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Civile sager: 

Antallet af vægtede civile sager har stort set været konstant fra 2019 til 2021. Der har fra 
2017 og frem til 2021 været et fald i vægtede civile sager på 19 pct. Faldet skyldes dels et 
fald i antallet af modtagne sager, dels en ændring i vægtningen af sagerne, hvor vægtnings-
pointene blev ændret således, at straffesager fik en forholdsvis højere vægtning end civile 
sager.  
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Antal afsluttede vægtede sager 

Straffesager: 

Der har fra 2020 til 2021 været en lille stigning i antallet af vægtede straffesager. Som det 
fremgår af grafen, er der imidlertid tale om et betydeligt fald i antallet af vægtede straffesager 
for disse år, når man sammenligner med 2018 og 2019. Faldet skyldes dels et fald i antallet 
af modtagne sager kombineret med en ændring i vægtningen af sagerne. Hertil kommer 
aflysninger grundet covid-19 samt langtidssygemeldinger ved retten. 

 

Antal afsluttede vægtede sager 
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Skiftesager: 

Antallet af vægtede skiftesager er samlet set steget med 6 pct. fra 2017 til 2021. Efter et 
større fald i antallet af sager fra 2019 til 2020 er der en lille stigning fra 2020 til 2021. 

 

Antal afsluttede vægtede sager 

Fogedsager: 

Antallet af vægtede fogedsager er faldet med 25 pct. fra 2017 til 2021. Fra 2020 til 2021 har 
der været en lille stigning. 

 

Antal afsluttede vægtede sager 
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Antallet af vægtede tvangsauktioner er næsten halveret fra 2018 til 2021. Fra 2020 til 2021 
har der dog været en lille stigning i antallet af vægtede sager. 

 

Antal afsluttede vægtede sager 

Notarialforretninger: 

Antallet af notarialforretninger har været stigende siden 2012. Stigningen må forsat forkla-
res med indførelsen af fremtidsfuldmagter, onlinebooking af tid hos notaren samt fokus i 
medierne på behovet for at oprette testamenter, hvortil kommer, at retten siden 2020 har 
haft fokus på området og har skiltet mere tydeligt med, at man ikke kun kan booke en tid i 
onlinebookingsystemet, men også kan møde op uden tidsbestilling. 
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Produktivitet: 

Når produktiviteten for retten beregnes, indgår de afsluttede vægtede sager og årsværks-
forbruget for jurister og kontorpersonale. Årsværksforbruget er fordelt på sagstyper på bag-
grund af det registrerede tidsforbrug. 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er rettens produktivitet steget fra indeks 89 i 2020 og 
til indeks 96,8 i 2021. Retten ligger nu pænt over landsgennemsnittet. 

Retten i Hillerød 2020 2021 
Gnst. BR 

2021 
5. bedste 

2021 

Samlet produktivitet, retten (indeks) 89,0 96,8 89,4 100,8 

Samlet produktivitet, jurister (indeks) 87,1 97,8 94,4 106,2 

Samlet produktivitet, kontorpersonale (indeks) 97,7 104,2 88,9 98,4 
Årsværksandel til generel ledelse og administration 
(pct.) 15,9 15,6 15,6   

 

Hvis man ser på produktiviteten fordelt på sagsområder, fremgår det, at produktiviteten er 
steget for Retten i Hillerød på alle sagsområder med undtagelse af straffesager. Baggrun-
den for faldet i produktivitet på straffesager vurderes at være, at der i 2021 har været flere 
langtidssygemeldinger blandt dommerne ved retten samt mange aflysninger på grund af 
covid-19. Kun for de civile sager ligger Retten i Hillerøds produktivitet lavere end gennem-
snittet for byretterne. Særligt på skiftesagsområdet ligger produktiviteten meget højt. Dette 
skyldes langtidssygemeldinger både blandt jurister og kontorpersonale. Der er således tale 
om en usædvanlig høj produktivitet, som ikke er forventelig eller ønskværdig fremover. 

Produktivitet  
  
  
  

Samlet Retssager 
Straffesa-

ger Civile sager 
Fogedsa-

ger Skiftesager 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

SAMLET BYRET-

TERNE 93,9 89,4 94,1 90,2 93,9 88,1 94,1 93,1 92,1 81,0 94,9 93,9 

5. BEDSTE RET 103,6 100,8 105,3 102,9 104,1 101,5 105,5 113,5 107,2 95,2 107,0 108,0 

Retten i Hillerød 89,0 96,8 84,7 93,1 104,0 99,8 68,3 85,9 93,0 95,2 104,6 117,6 
 

Rettens samlede årsværksforbrug er faldet lidt fra 45,7 årsværk i 2020 til 42,3 årsværk i 
2021. Dette dækker blandt andet over et fald i antal årsværk for jurister fra 13,0 i 2020 til 
11,8 i 2021 og et fald i antal årsværk for kontorpersonale fra 22,5 i 2020 til 21,2 i 2021. 
Retten har samtidig et fald i lønsumsforbrug fra 26 mio. kr. til 24,3 mio.kr. Årsagen til faldet 
i årsværksforbrug samt i lønsumsforbrug skyldes dels et mindre fald i den samlede lønsums-
bevilling, samt at der ved retten har været flere langtidssygemeldinger, der har indebåret 
større refusionsbeløb. Det har ikke været muligt at rekruttere relevant personale, således at 
alle refusionsmidler har kunnet anvendes inden for en kort tidsbegrænset periode 
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2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

I forhold til målene for sagsbehandlingstider, der er fastsat af Domsstolsstyrelsens besty-
relse og af Folketinget, har Retten i Hillerød i 2021 opfyldt 8 ud af 19. Det er en lille tilbage-
gang i forhold for 2020 og dermed ikke tilfredsstillende.  

I forhold til straffesager har retten ikke opfyldt målene. For civile sager har retten med und-
tagelse af hovedforhandlede småsager og familieretsager (§ 6 og § 7) levet op til målene. 
For fogedsager har retten ikke opfyldt målene, hvorimod retten for skiftesager har opfyldt 
samtlige mål for sagsbehandlingstid. 

Nedenstående tabel viser udviklingen af rettens gennemsnitlige sagsbehandlingstid på flere 
forskellige sagstyper de seneste to år. Sagsbehandlingstiden er angivet i antal dage. Til 
sammenligning er også angivet det gennemsnitlige tal for alle retter og 5. bedste ret i 2020 
og 2021. Rettens gennemsnitlige sagsbehandlingstid viser naturligvis, hvor hurtigt retten er 
til at behandle de enkelte sagstyper, men forhold som antallet af sager, antallet af medar-
bejdere, sagernes kompleksitet og muligheden for at finde en ledig retssal, en ledig dommer 
og ledig tid hos de ønskede advokater spiller også ind.  

Retten ligger på de fleste områder bedre eller meget tæt på den gennemsnitlige sagsbe-
handlingstid for alle byretter. En undtagelse er dog almindelige fogedsager og særlige fo-
gedsager. På disse områder var retten i 2021 en af de retter med den længste sagsbehand-
lingstid. Den voldsomme stigning i sagsbehandlingstiden på disse områder er ikke tilfreds-
stillende. Stigningen i sagsbehandlingstiden skyldes primært en langtidssygemelding hos 
en kernemedarbejder, hvorfor der er en forventning om, at sagsbehandlingstiden kan ned-
bringes igen i 2022, selv om sagsefterslæbet må forventes at påvirke sagsbehandlingstiden 
også i 2022. 

 

Sagsbehand-

lingstid 

Retten i 
Hillerød 

2020 

Retten i Hil-
lerød 
2021 

Alle 
byretter 

2020 

Alle 
byretter 

2021 

5. bedste 
2020 

5.bedste 
2021 

Nævningesa-
ger 
 

- 144 177 
 

244 100 118 

Domsmands-
sager 

182 181 171 222 127 154 

Sager uden 
domsmænd 

26 32 32 40 20 21 

Tilståelsessa-
ger 

71 116 103 132 71 71 

Hovedforhand-
ling, alm. Civile 
sager 

484 535 558 626 491 526 
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Hovedforhand-
lede boligrets-
sager 

397 527 479 591 351 401 

Hovedforhand-
lede småsager 

302 368 359 440 224 229 

Forældrean-
svarsager (§ 6 
og § 7) 

205 238 178 202 157 172 

Almindelige fo-
gedsager 

89 175 101 94 69 67 

Særlige foged-
sager 

55 66 67 56 46 41 

Betalingspå-
krav 

78 56 75 66 55 45 

Tvangsauktio-
ner 

59 53 81 73 63 53 

Boudlæg 41 37 50 46 38 33 
Uskiftet bo 104 93 103 93 84 82 
Privat skifte 340 322 341 336 318 316 
Forenklet pri-
vat skifte 

86 72 78 71 67 57 

 

 

2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

Retten har i 2021 ikke været i stand til at overholde fristen på 37 dage for behandling af 
visse voldssager, voldtægtssager og våbenlovssager. Medvirkende til dette har været lang-
tidssygemeldinger både blandt jurister og kontorpersonale samt følgerne af covid-19. 

Målopfyldelsen forventes at blive bedre i 2022, i og med at flere langtidssygemeldte jurister 
er raskmeldt. Det må dog forventes, at sagsbehandlingstiden også i 2022 vil være påvirket 
af de nævnte langtidssygemeldinger. 

Voldssager Voldtægtssager Våbensager 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

<37 <37 <37 
43% 27% 15% 27% 47% 68% 

 

 

 

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

Rettens personaleomsætning i 2021 var 15,1 pct. mod et gennemsnit for byretterne på 11,8 
pct.  

Det gennemsnitlige sygefravær er desværre steget fra 17 dage i 2020 til 19,2 dage i 2021. 
Det høje sygefravær kan forklares ved, at et antal medarbejder har været langtidssygemeldt. 
Hertil kommer, at mange medarbejdere i løbet af 2021 har haft covid-19. Flere af de lang-
tidssygemeldte medarbejdere er vendt tilbage til arbejde i 2022, hvorfor det gennemsnitlige 
sygefravær forventes at falde. 

2.5: Eventuelle andre bemærkninger 

Der er i 2021 gennemført en trivselsundersøgelse og lederevaluering ved retten.  

Trivselsmålingen viste, at trivslen generelt er god ved retten. Fokus er derfor på at udvikle 
og fastholde den gode trivsel. 

Samtidig arbejder retten på fortsat at udvikle den gode ledelse, som kan understøtte kom-
binationen af effektivitet, kvalitet, engagement og trivsel. 

3. Udviklingsinitiativer i 2022 
Retten i Hillerød vil i 2022 have fokus på kerneopgaven og dermed på at sikre de kortest 
mulige sagsbehandlingstider og høj kvalitet i opgaveløsningen. Retten arbejder blandt andet 
på at leve op til de mål, som Folketinget og Domsstolsstyrelsens bestyrelse har fastsat. 

Retten i Hillerød har en forholdsvis ny ledergruppe, hvor halvdelen af ledergruppen har væ-
ret ansat mindre end ét år ved retten. I 2022 vil retten derfor blandt andet have fokus på at 
videreudvikle en stærk og handlekraftig ledergruppe, som kan understøtte rettens drift og 
udvikling og en fortsat høj produktivitet.  

Det er vigtigt at forene en høj produktivitet med godt kollegaskab og arbejdsglæde, således 
at medarbejderne, der er vores vigtigste ressource, bliver ved med at have overskud til at 
yde god service og levere høj kvalitet i udførelsen af arbejdsopgaverne. 

 


