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1. Indledning – kort præsentation af retten 
 

 

Retten i Holstebro er en af landets 24 byretter, og retskredsen omfatter kommunerne Hol-

stebro, Thisted, Morsø, Struer og Lemvig. Retten er organiseret med en retsafdeling, som 

også betjener familieretten og Ungdomskriminalitetsnævnet, en foged- og en skifteafdeling 

samt en info/administration med hovedtingsted i Holstebro. Hovedtingstedet er åbent hver 

dag fra kl. 08.30 til 15.00, og afdelingskontoret i Thisted er åbent tirsdag og torsdag i samme 

tidsrum.  

Sagerne behandles som udgangspunkt ved hovedtingstedet i Holstebro bortset fra visse 

borgernære sager med værneting i Thisted og Morsø kommuner, som foretages på afde-

lingskontoret i Thisted. Afdelingskontoret bemandes med personale fra Holstebro.  

I 2020 var der netto beskæftiget i alt 35,6 årsværk, heraf 8 jurister. Bruttotallet er ca. 45 

ansatte med 10 jurister. I nettotallet er fraregnet deltid og vakcancer. Derudover er der 

ansat et antal stævningsmænd, som er beskikket til at forkynde indkaldelser til visse rets-

møder.  

Bygningen, som retten tog i brug i 2012, er digitaliseret med lydoptageudstyr og i øvrigt 

mulighed for at afholde digitale retsmøder i alle 8 retssale. Der kan også afvikles digitale 

retsmøder i de to retssale ved afdelingskontoret i Thisted.  

Herudover har retten indrettet 2 retssale med videoudstyr samt 2 mødelokaler med så-

kaldte fjernender. Der kan således afhøres parter, vidner og andre personer, som befinder 

sig i tilsvarende videolokaler i andre byer og sågar i andre lande. På samme måde kan 

personer møde her ved retten i 2 mødelokaler med videoudstyr og afgive forklaring til brug 

for retter i andre byer eller lande.  

Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond har deponeret kunst til flere retssale og vente-

arealer. Kunsten kan ses på rettens hjemmeside. 

Der er installeret digitale skærme med retslister ved alle retssalene samt en digital stor-

skærm, der hurtigt giver et overblik over dagens retsmøder. 

Retten har særlig fokus på sikkerhed. Alle retssale og mødelokaler er udstyret med over-

faldsalarmer. Der er videoovervågning i publikumsarealerne i ydre zone. Politiet bistår ret-

ten med sikkerhedskontrol i forbindelse med afviklingen af straffesager, hvor der antages 

at kunne opstå sikkerhedsmæssige problemer.  

Den helt ekstraordinære situation i 2020 og indtil videre tillige i 2021 som følge af Covid19-

situationen har retten haft hovedfokus rettet mod kerneopgaverne, herunder navnlig at gen-

nemføre sagsbehandlingen i videst muligt omfang under fornøden hensyntagen til de til 

stadighed skiftende restriktioner og anbefalinger som følge af Covid19. Under perioder med 

delvis nedlukning har en del af rettens medarbejdere arbejdet hjemmefra. 
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I 2020 har der igen været stor fokus på at sikre, at rettens ressourcer bliver anvendt mest 

hensigtsmæssigt. Retten har haft særlig opmærksomhed på afviklingen af de straffesager, 

som er blevet forsinket som følge af Covid-19.  

Der har i løbet af året været afholdt møder med rettens eksterne samarbejdspartnere, her-

under anklagemyndigheden, advokaterne, politiet og Kriminalforsorgen.   

Retten har i løbet af året deltaget i projekter om digitalisering af bødesagens akter og digi-

tale særakter. Yderligere har 2 medarbejdere deltaget i forskellige arbejdsgrupper i Dom-

stolsstyrelsen.  

Muligheden for at bestille en tid hos notaren ved online tidsbestilling er blevet rigtig godt 

modtaget. En mulighed rigtig mange allerede benytter. 

Retten vil fortsat gerne være en attraktiv arbejdsplads og har i 2020 afholdt en fælles te-

madag for hele personalet. Med bistand fra uddannelsen i styrelsen var alle medarbejderne 

på en brugerrejse-workshop.  

Retten har stort fokus på motion i dagligdagen. Der er investeret i diverse måtter, stepbræt-

ter og arbejdscykler. Der har også været mulighed for at deltage i et ugentlig stephold, men 

på grund af Corona er dette tiltag midlertidigt sat i bero.   

 

2. Bemærkninger til resultater i 2020 
 

2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

 

Retten i Holstebro opnåede blandt alle retter det næsthøjeste produktivitetsindeks i 2020 
på 107,2. Det gennemsnitlige produktivitetsindeks for byretterne i 2020 var på 96,5 og for 
5. bedste ret 102,9.   
 
Der har i 2020 for retten samlet været en lille stigning i antallet af vægtede afsluttede sa-
ger. Denne stigning skyldes en stigning på straffesager, dødsboskiftesager og notarialfor-
retninger. Denne udvikling er som landsgennemsnittet.  
 
Den samlede produktivitet for behandlingen af retssager er 118,9 og højere end 5. bedste 
ret som er på 105,3. På juristsiden er produktiviteten på 135,4, hvilket er bedre end for 5. 
bedste ret. På kontorsiden er produktiviteten på 96, hvilket er et fald i forhold til 2019.  
 
Den samlede produktivitet for behandlingen af fogedrettens sager er 85,2. På juristsiden 
er produktiviteten på 105,9 og på kontorsiden er produktiviteten på 77,4.   
 
Produktivitetsindekset i skifteretten er 93. På juristsiden er produktiviteten på 82,7 og på 
kontorsiden er produktiviteten på 100.   
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Produktiviteten for 2020 er steget for straffesager og er meget tilfredsstillende for Retten i 
Holstebro. På de øvrige sagsområder har det været et fald i den samlede produktivitet i 
forhold til 2019. Den faldende produktivitet skyldes til dels faldende antal modtagne civile 
sager, øvrige fogedsager, tvangsauktioner og insolvensskiftesager.  
 
I fogedretten har der, grundet Covid-19, været en del aflysninger af fogedmøder samt tvangsaukti-

oner, hvilket naturligvis har haft en indflydelse på måleopfyldelsen samt sagsbehandlingstiderne. 

Ligeledes er der kommet ca. 1500 færre fogedsager i 2020, hvilket også ses i den faldende pro-

duktivitet på kontorsiden. De aflyste tvangsauktioner har også været udslagsgivende i den fal-

dende produktivitet på juristsiden. 

I skifteretten er har vi, på trods af Covid-19, formået er højne produktiviteten på kontorsiden steget 

fra 94,7 til 100,0. Grundet hjemmearbejde, på især dødsbo, har vi formået at bringe sagsbehandlingstiderne ned og samtidig er målopfyldelsen steget, hvilket må siges, at være meget tilfredsstillende.  På juristsiden kan den faldende produktivitet forklares med ansættelse af flere jurister samt et lille fald af insolvenssager. 

 
På ledelse og administration har Retten i Holstebro anvendt 14,6% eksl. fleks og elever af 
de samlede ressourcer, hvilket er under landsgennemsnittet og tilfredsstillende. Tallet 
skal ses i lyset af, at der anvendes en del ressourcer på transport, herunder til og fra af-
delingskontoret i Thisted. 
 
For at sikre den nødvendige fleksibilitet og mulighed for at dække ind for vakancer har retten 

også i 2020 fortsat haft særlig fokus på, at kontormedarbejderne som udgangspunkt er be-

skæftiget i forskellige afdelinger eller med flere sags- og arbejdsområder. 

 
 

2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

 

Retten har nået de centralt fastsatte mål for sagsbehandlingstiderne for sagskategorierne 
straffesager og civile sager.  
 
I fogedretten og skifteretten er målopfyldelsen bedre end for 5. bedste ret.  
 
Det er meget tilfredsstillende, at såvel skifte- som fogedretten igen har kunnet præstere så gode 

målopfyldelser samt sagsbehandlingstider, når man sammenligner med de andre embeder. 

Målopfyldelse for alle sagskategorier ses nedenfor: 
 

Straffesager (80 pct. hurtigste sager) 

Målopfyldelse  

2019 

Resultat 

2019 

Nævninge- og domsmandssager (hfh) 80 % 90 dage 76 dage 

Tilståelsessager  80 % 45 dage 40 dage 

Sager uden domsmænd - bødesager 80 % 10 dage 4 dage 

Sager uden domsmænd - øvrige 80% 95 dage 89 dage 

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial
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Civile sager (80 pct. hurtigste sager)  
Mål 2019 

Resultat 

2019 

Alle alm. sager, boligsager og småsager 80 % 4 mdr. 75 dage 

Hfh. almindelige sager og boligsager 80 % 15 mdr. 331 dage 

Hfh. Småsager 80 % 8 mdr. 176 dage 

Familieret § 6- og 7-sager 80 % 120 dage 105 dage 

Familieret – prøvelsessager efter forenklet proces 80 % 80 dage 46 dage 

Tvangsfuldbyrdelsessager - forældreansvarsloven 80 % 30 dage 13 dage 

konkurskarantænesager 80% 125 dage 67 dage 

 
 

Fogedsager 
 Mål 2019 

Resultat 

2019 

Alm. fogedsager og betalingskrav 65 % 3 mdr. 93 % 

Særlige fogedsager 70 % 2 mdr. 84 % 

 
 

Skiftesager 
 Mål 2019 

Resultat 

2019 

Udlevering af bo 80,0 % 2 mdr. 91 % 

Tvangsopløsninger 75 % 3 mdr. 94 % 

Gældssanering (dog kun indledte sager 75 % 9 mdr. 98 % 

 
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile sager og straffesager er i 2020 inden for 
målene og på niveau med gennemsnittet for byretterne.    
 
For fogedretten er målopfyldelsen igen i 2020 den bedste i landet og dermed særdeles 
tilfredsstillende. 
 
For skifteretten ligger vi på alle sagsområder inden for målet og bedre end 5. bedste ret.  
 

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og målopfyldelse er meget tilfredsstillende for 
retten.  
 
 
 

 

 

 

 

2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

 

Muligheden for berammelse inden for de fastsatte mål i sager om særlig vold, voldtægts-
sager og våbensager afhænger af, om der kan findes tider, hvor anklager og forsvarer har 
mulighed for at møde og har været et indsatsområde i 2020. Nedlukningen på grund af 
Covid-19 har også været medvirkende til, at det i 2020 har været svært at få disse sager 
berammet så tidligt, at målene kunne nås.  
 
Målopfyldelsen er på niveau med gennemsnittet for byretterne.  
 

Målopfyldelse for alle sagskategorier ses nedenfor: 
 

voldssagerVoldssager 37 dage 54 % 

Voldtægtssager 37 dage 50 % 

Våbensager 37 dage 62 %  

Alle vvv-sagstyper på tværs 37 dage 100 % 

Fast-track sager om ungdomskriminalitet 37 dage 51 % 

 

 

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

 

Det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat ved retten var på 10 sygedage i 2020 og ligger 
under det gennemsnitlige sygefravær for byretterne i Danmark. Retten har  meget fokus 

                                            

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.  

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial
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på sygefravær og på både det psykiske og fysiske sygefravær. Sygefraværet for medar-
bejderne i 2020 er tilfredsstillende.  
 
Retten havde i 2019 en lønsum på (19,1 mio. kr.). Denne lønsum var i 2020 lidt højere 
(19,6 mio. kr.), hvilket har påvirket den samlede produktivitet.    
 
Personaleomsætningen har i 2020 været på 9%. Dette er på niveau med gennemsnittet 
for byretterne.  
 
For at styrke det kollegiale fællesskab og kommunikationen direkte mellem ledelsen og 
personalet afholdes der hver fredag morgenmøde for hele personalet, hvor ledelsen infor-
merer om, hvad der er sket, og hvor personalet har mulighed for at komme til orde. Disse 
morgenmøder følges efterfølgende op med en kort opsummering på domstolenes intra-
net, så de, der ikke har haft mulighed for at deltage, også bliver orienteret om løst og fast. 
Disse fredagsmøder har dog i det meste af 2020 været stillet i bero på grund af Corona.  
 

 

2.5: Eventuelle andre bemærkninger 

 

Kvalitet 

Retten har i samarbejde med retterne i Herning og Viborg sammen med anklagemyndighe-

den på styregruppe-, følgegruppe- og driftsmøder fokuseret på kvaliteten i behandlingen af 

straffesagerne.  

 
 

3. Udviklingsinitiativer i 2020 
 

Rettens udviklingsaktiviteter for 2020 er beskrevet i handlingsplanen, som vises via dette 

link:  

https://www.domstol.dk/media/i2wkz1re/handlingsplan-2021.pdf  

https://www.domstol.dk/media/i2wkz1re/handlingsplan-2021.pdf

