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1. Indledning – kort præsentation af retten
Retten i Herning omfatter kommunerne Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande og har et befolkningsunderlag på ca. 184.000 indbyggere. Arealmæssigt er retskredsen landets største.
Retten i Herning flyttede den 5. marts 2012 til en nyopført retsbygning på adressen Haraldsgade 28,
7400 Herning. I 2017 gennemførte retten en ombygning af retsbygningen med udvidelse af rettens
information og indretning af større fælleskontorer i nogle af sekretariaterne. Ombygningen havde
til formål at øge borgernes tryghed ved at komme i retten og at sikre ensartetheden i rettens arbejde.
Ved retten er der ansat seks dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident, en administrationschef, to funktionschefer, en retsassessor, to og en halv dommerfuldmægtige, to afdelingsledere, 22
kontorfunktionærer, tre kontorelever og en vagt/It-servicemedarbejder. Hertil kommer voksne i
praktik og tilkaldedommere.
I august 2014 blev der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommunes borgmester indgået aftale
om at genoptage notarordningen med notarens tilstedeværelse i kommunens borgerservice hver
14. dag. Efter forsøgsordningens udløb, blev det besluttet, at ordningen skulle fortsætte, da det
skønnes at være god service for borgerne fra dette område på grund af den store afstand til Herning, og mulighederne for at anvende offentlige transportmidler er dårlige.

2. Resultater i 2018
Kort om DOMHUS-modellen
DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en
række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes
et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle
udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2018 opdelt på de
enkelte resultattemaer efter modellen. Herudover gengives nøgletal for perioden januar til december måned.
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Årsnøgletal:

Retten i Herning
Gnst. BR
2018

5. bedste 2018

110,1
105,9
113,7

105,9
104,5
108,2

112,5
115,8
116,2

12,7

11,2

15,2

93
366
54
61
36,4

106
449
62
58
75,5

134
500
83
51
56,6

91
422
57
42
71,1

0,0

75,0

46,7

75,0

5,3
7,4
37,2
11,3
20,3

6,8
5,6
36,9
11,2
20,5

9,8
10,3
58,3
17,0
33,0

6,6

2017

2018

103,1
96,8
111,2

Årsværksandel til generel ledelse og administration (pct.)
Gnst. sagsbehandlingstid, domsmandssager (dage)

Samlet produktivitet, retten (indeks)
Samlet produktivitet, jurister (indeks)
Samlet produktivitet, kontorfunktionærer (indeks)

Gnst. sagsbehandlingstid, hovedforhandlet alm. civil sag (dage)
Gnst. sagsbehandlingstid, almindelig fogedsag (dage)
Gnst. sagsbehandlingstid, boudlæg (dage)
Målopfyldelse, voldssager 37-dages frist (procent)
Målopfyldelse, voldtægtssager 37-dages frist (procent)
Gnst. sygefravær pr. medarbejder (dage pr. år)
Personaleomsætningsprocent (procent)
Samlet årsværksforbrug, retten (årsværk)
Samlet årsværksforbrug, jurister (årsværk)
Samlet årsværksforbrug, kontorfunktionærer (årsværk)
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Nøgletal for sagsbehandlingstider:

NØGLETAL

- RETTEN I HERNING , JAN-DEC

Målopfyldelse

Mål

Status
(år-til-dato)

Alle alm. straffesager

80 % u. 2 mdr.

75%

Hfh. nævninge- og domsmandssager
Hfh. tilståelsessager og sager u. domsmænd
Alle alm. sager, boligretssager og småsager
mv.

80 % u. 4 mdr.

69%

75%
69%

80 % u. 4 mdr.

80%

80%

80 % u. 6 mdr.

77%

Hfh. almindelige sager og boligsager
Hfh. småsager

70 % u. 15 mdr.

76%

77%
76%

70 % u. 9 mdr.

Alle forældreansvars- og ægteskabssager

80 % u. 6 mdr.

82%
68%

Alm. fogedsager og betalingspåkrav

80 % u. 3 mdr.

88%

Særlige fogedsager

80 % u. 2 mdr.

Tvangsauktioner - solgt efter 1. auktion

80 % u. 5 mdr.

84%
91%

Udlevering af dødsboer

80 % u. 2 mdr.

78%

Tvangsopløsningssager ekskl. likvidation

75 % u. 3 mdr.

83%

Gældssaneringssager - indledte sager

80 % u. 9 mdr.

90%
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82%
68%
88%
84%
91%
78%
83%
90%

Bemærkninger til resultatet i 2018

3.1.Effektivitet (aktivitet og produktivitet)
Retsafdelingen
Retten har i 2018 haft en stor stigning i antallet af straffesager, mens antallet af civile retssager for
andet år i træk er faldet.
Rettens dommere behandlede i 2018 så mange sager, at alene et dommerembede i Danmark
havde flere sager per dommer. Det gør, at retten står til at få en puljedommer ved stillingsledighed hos et af de embeder, som har færrest sager per dommer. Det bemærkes, at Danmarks Domstole har 25 puljedommere, der placeres i forhold til antallet af sager per dommer.
I løbet af 2018 behandlede retten syv nævningesager, som alle varede i flere retsdage og som ud
over den store pressebevågenhed også havde meget stor publikumsbevågenhed. Det medførte en
usædvanlig stor tilstrømning af tilhørere til retssalene. Det samme gjaldt i den meget omtalte sag
om ”ulvedrabet” ved en ejendom omkring Ulfborg. I flere tilfælde måtte retten på grund af den
store tilstrømning af tilhørere, udstede adgangskort til retssagen, idet rettens store retssal A ikke
kunne rumme alle tilhørere.
Retten fik i 2018 et meget stort antal sager fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Sagerne drejede sig
i det væsentligste om, at beboerne overtrådte deres opholds- og meldepligt på stedet. Ved overtrædelse af opholds- og meldepligten i mere end seks tilfælde vil der i almindelighed blive udmålt
en ubetinget fængselsstraf.
Sidst på året blev der vedtaget love, som tildelte domstolene nye sagsområder i 2019. Det ene område angik reglerne om Ungdomskriminalitetsnævn, som vedrører unge lovovertrædere mellem
10 og 17 år., og som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det andet område vedrørte reglerne om Familieretten. Familieretten, som skal behandle størstedelen af de konflikter, der opstår i forbindelse
med en skilsmisse, blev etableret som en selvstændig afdeling med egne lokaler med virkning fra
den 1. april 2019.
Endeligt har retten i 2018 fået uddannet to nye retsmæglere, sådan at der nu er tre retsmæglere
og en advokatmægler tilknyttet retten. Retsmægling vil blive et af fokusområderne for retten i
2019.

Skifteretten
I 2018 har skifteretten modtaget 690 insolvenssager og afsluttet 552 sager. I 2017 modtog vi 542
insolvenssager og afsluttede 546 sager. Det vil sige, at retten i 2018 havde en stigning på godt 21
% i modtagne insolvenssager i forhold til 2017.
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Skifteretten har i 2018 modtaget 1768 dødsanmeldelser og 9 andre sager, i alt 1.777 dødsboskiftesager og behandlet/afsluttet 1.656 dødsboskiftesager. I 2017 modtog retten 1.694 dødsboskiftesager og afsluttede 1.675 sager.
Produktivitetsindekset for kontorfunktionærer er steget fra 112,4 i 2017 til 117,9 i 2018, mens produktivitetsindekset for jurister er steget fra 90,2 i 2017 til 106,9 i 2018.
Stigningen i produktiviteten for så vidt angår juristerne skyldes dels stigningen af sagsantallet og
dels at der fra 1. august 2018 kun arbejdede 2 jurister i skifteafdelingen i forhold til tidligere, hvor
der var 3 jurister.
Fogedretten
I 2018 har fogedretten behandlet 8.660 almindelige fogedsager og 395 begæringer om tvangsauktion. Antallet af fogedsager har i forhold til 2017, hvor retten modtog i alt 9.606 fogedsager, været
markant faldende og stigende i forhold til tvangsauktionssager, hvor retten i 2017 alene modtog
220 tvangsauktioner.
Produktiviteten for kontorpersonalet er i 2018 faldet fra 87,5 i 2017 til 76,0 og for juristerne fra
103,0 til 101,0. Faldet af produktiviteten for kontorpersonalet skyldes i det væsentligste, at der er
brugt ressourcer på at oplære nye medarbejdere, samt at en væsentlig del af fogedrettens opgaver nu udføres af medarbejdere med opgaver i rettens information.
Samlet set er produktiviteten i fogedretten nogenlunde tilfredsstillende.

Notarialforretninger
Antallet af notarialforretninger i 2018 steget med 36%. En væsentlig årsag til, at notarialforretningerne for andet år i træk stiger, er fremtidsfuldmagterne, som gør det muligt for borgerne at
vælge en person til at tage vare på sine forhold i fremtiden, hvis borgeren på grund af sygdom eller svækkelse bliver ude af stand til selv at varetage sine interesser.

General ledelse og administration
Rettens årsværksforbrug til general ledelse og administration er landets laveste, hvilket er meget
tilfredsstillende. Retten har fokus på at anvende så få ressourcer som muligt på ledelse og administration, sådan at så mange kræfter som overhovedet muligt anvendes til at sagsbehandle hurtigst muligt med størst mulig kvalitet til borgernes bedste.

3.2. Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)
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Som anført ovenfor har retsafdelingen haft et stort sagspres for så vidt angår straffesager. Sagspresset har haft den virkning, at retten ikke har afviklet alle retssager indenfor de frister, som domstolene samlet set har som målopfyldelse.
Om tallene kan der i det hele taget henvises til nøgletallene for sagsbehandlingstider. Det kan supplerende oplyses, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage var følgende:
Nævningesager 118 dage i 2018. (85 dage i 2017)
Domsmandssager 106 dage i 2018. (93 dage i 2017)
Sager uden domsmænd 25 dage i 2018. (30 dage i 2017)
Tilståelsessager 74 dage i 2018. (68 dage i 2017)
Skifteretten
For boudlæg var sagsbehandlingstiden 58 dage i 2018. (61 dage i 2017)
For uskiftet bo var sagsbehandlingstiden 84 dage i 2018. (97 dage i 2017)
For privat skifte var sagsbehandlingstiden 336 dage i 2018. (318 dage i 2017)
For forenklet privat skifte var sagsbehandlingstiden 73 dage i 2018. (75 dage i 2017)
For så vidt angår tvangsopløsningssagerne sluttede skifteretten i 2017 89,5 % af sagerne indenfor 3
måneder mens skifteretten i 2018 sluttede 83,5 % af sagerne indenfor fristen.
For så vidt angår gældssaneringssagerne sluttede skifteretten i 2017 92,7 % af sagerne indenfor 9
måneder, mens skifteretten i 2018 sluttede 90,3 % af sagerne indenfor fristen.

Fogedretten
Målopfyldelsen for almindelige fogedsager og betalingspåkrav, der er behandlet under 3 måneder,
er faldet fra 91,3 % i 2017 til 87,9 % i 2018.
Målopfyldelsen for særlige fogedsager, der er behandlet under 2 måneder, er faldet fra 88,6 % i
2017 til 84,3 % i 2018.
Målopfyldelsen for tvangsauktioner, der er behandlet under 5 måneder, er steget fra 86,4 % i 2017
til 91,1 % i 2018.
Den gennemsnitlige gennemløbstid for almindelige fogedsager er steget fra 54 dage i 2017 til 61,5
dage i 2018, mens den gennemsnitlige gennemløbstid for særlige fogedsager er faldet fra 43 dage i
2017 til 40,4 dage i 2018. Gennemløbstiden for betalingspåkrav er steget fra 47 dage i 2017 til 57
dage i 2018 og for tvangsauktioner faldet fra 73 dage i 2017 til 57 dage i 2018.

3.3. Målopfyldelse for VVV-sager
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Politisk har der i en længere årrække været særligt fokus på, at de såkaldte VVV-sager (sager om
vold, våben og voldtægt) behandles senest 37 dage efter, at retten har modtaget sagerne. I 2018
blev der med ikrafttræden den 1. juli 2018 vedtaget en lovpakke, som gav domstolene øgede muligheder for at beramme straffesager og særligt VVV-sagerne inden for de ønskede tidsintervaller.
Ved flerårsaftalen omkring domstolenes økonomi, som blev indgået for perioden 2019 – 2022, blev
der også tilført domstolene yderligere midler til behandling af straffesager og herunder også VVVsager. Som en følge af de nye tiltag på området har retten i 2018 haft særligt stor fokus på at behandle så mange VVV-sager som overhovedet muligt indenfor de ønskede tidsfrister. Målet er, at
alle modtagne VVV sager skal behandles indenfor fristen, og retten er inden for rimelighedens
grænse villig til at gå langt i forhold til andre sager for, at det mål kan opfyldes. Det vil aldrig være
muligt at behandle alle sager inden for fristen. En VVV-sag med mange forsvarere, en VVV-sag med
en udenlandske tiltalt eller en VVV-sag, hvor et vidne bliver syg før hovedforhandlingen eller udebliver uden lovlig grund, er eksempler på sager, hvor fristen ikke kan overholdes. Samlet set har
udviklingen hen over 2018 været meget tilfredsstillende:

VVV-Sagerne
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August September Oktober NovemberDecember
Retten i Herning

Hele 2017

Alle andre byretter

Retten vil i 2019 bestræbe sig på yderligere forbedringer men ambitionen vil først og fremmest
være, at det høje antal gennemførte VVV-sager inden for tidsfristen opretholdes.

Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.)
Retten har i året beskæftiget gennemsnitligt 45 medarbejdere, og udskiftningen af personalet har
været på 5,6 % i 2018 mod 7,4 % i 2017. Sygefraværet ved retten i 2018 var på 6,8 dage mod 5,3
dage i 2017. Trods en mindre stigning er rettens sygefravær fortsat væsentligt under landsgennemsnittet for alle byretter.
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En del af det at være en attraktiv arbejdsplads er, at medarbejderne har en oplevelse af trivsel i
deres arbejde, f.eks. spændende arbejdsopgaver, tid og rum til at løse deres opgaver og en god
stemning på arbejdspladsen. Der har derfor været afholdt flere forskellige arrangementer, herunder
sommerfest, gåtur med grill, biograf, månedlig eftermiddagshygge og julefrokost. Både medarbejdere og ledelse lægger stor vægt på trivsel på arbejdspladsen.
Herudover har der været stort fokus på sikkerhed. I 2018 blev der nyindrettet mødelokaler til fogedsagerne, så disse nu fremstår mere indbydende og sikre for sagens parter og rettens medarbejdere. Fogederne er med den nye indretning ved hjælp af en glasdør blevet afskærmet fra de mødende og har herudover en nødudgang fra lokalet. Afskærmningen er suppleret med videoovervågning af mødelokalerne. For at højne sikkerheden i forbindelse med udekørende fogedforretninger,
har retten i overensstemmelse med de generelle anbefalinger besluttet, at der altid skal være mere
end en person til stede under en udekørende fogedforretning, at rettens ansatte skal bære alarmbrikker, og at de udekørende fogeder altid på forhånd oplyser, hvor de kører hen.
Endeligt er retssale og mødelokaler blevet gennemgået, og der er blev etableret bedre flugtveje.
I 2019 forventes der i overensstemmelse med de generelle anbefalinger til højnelse af sikkerheden
iværksat indretningsmæssige ændringer af bygningen og herunder retssalene.

Udviklingsinitiativer i 2019
Retten har brugt store økonomiske og personalemæssige ressourcer på at indrette og implementere
både nye lokaler og sagsgange til Ungdomskriminalitetsnævnet og Familieretten. En stor del af ressourcerne blev været sat ind på, at disse to sagsområder skulle komme godt i gang, og det er derfor
begrænset, hvilke udviklingsinitiativer der herudover blev sat i værk.
Sikkerhed vil også i år have en høj prioritet. Der er allerede blevet iværksat store bygningsmæssige
indretninger for, at sikkerheden skal være i top, og der vil i 2019 blive iværksat yderligere initiativer
med bl.a. sikkerhedsmæssige forbedringer af retssalene.
Rettens ledergruppe var på lederuddannelse i slutningen af 2018, og overbygningsmodulerne fortsætter i 2019.
Endeligt havde retten i samarbejde med andre byretter i 2018 iværksat et projekt om retsledelse
for fire af rettens dommere samt retspræsidenten. Projektet fortsætter i 2019.
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