Den 17/02-2015
J.nr. 42A-ØL-1-15

Handlingsplan for Østre Landsret 2015
Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret
vil iværksætte i løbet af 2015.

Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med landsrettens mål for sagsbehandlingstider og de
enkelte sektioners planer, som udmønter den overordnede handlingsplan på sektionsniveau. I
denne handlingsplan er således alene beskrevet, hvilke større initiativer på tværs af landsretten
som agtes iværksat i 2015.

I landsrettens embedsregnskab for det enkelte år er det beskrevet, i hvilket omfang det er lykkedes at gennemføre de initiativer, der er nævnt i handlingsplanen for det pågældende år. Landsrettens embedsregnskaber kan ses på landsrettens hjemmeside.

Danmarks Domstole har en række overordnede mål, som er fælles for alle retter. Disse mål er


Korte sagsbehandlingstider



Tidssvarende kommunikation



Mere ensartethed i opgaveløsningen



Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads

Østre Landsret har i overensstemmelse med de fokuspunkter, som Domstolsstyrelsens bestyrelse
har fastsat for de følgende år, besluttet i særlig grad at arbejde med følgende emner i 2015:

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden
2. Videndeling og kommunikation
3. Digitalisering
4. Organisering og arbejdstilrettelæggelse
5. Trivsel og kompetenceudvikling
6. Sikkerhed og bygningsmæssige forhold
7. Rets- og forligsmægling
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Fokusområde 1 – Nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Trods afviklingen af et meget betydeligt antal sager i 2014 er sagsbehandlingstiden for flertallet
af sagstyper fortsat for lang. Landsretten er for 2015 og 2016 blevet tildelt midler, der gør, at
retten kan bibeholde en midlertidig afdeling (23. afdeling) og endvidere pr. 1. marts 2015 kan
åbne endnu en midlertidig afdeling (24. afdeling). I 2014 blev der vedtaget lovændringer, der
medfører en vis begrænsning af sagstilgangen til landsretten. I 2015 vil det være væsentligt at
sikre, at den øgede ressourcetilførsel udnyttes bedst muligt, og at en effektiv processtyring fortsat
bidrager til at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Landsretten vil i 2015
a. etablere en ny 24. afdeling og sikre en for hele landsretten hensigtsmæssig berammelse af
sager i denne afdeling, herunder ved overflytning af hastende sager,
b. have stærkt fokus på processtyring, herunder forhåndsberammelse af civile sager og begrænsning af omberammelse af civile sager og straffesager, og
c. sikre ensartede berammelsestider i afdelingerne.

Fokusområde 2 – Videndeling og kommunikation

Det er en særlig udfordring for landsretterne at sikre retsenhed landsretterne imellem og blandt
landsretternes enkelte afdelinger. Det store antal sager og ønsket om at kunne virke som retligt
pejlemærke i forhold til såvel borgere som byretter gør det nødvendigt internt i landsretten og de
to landsretter imellem at sikre kendskab til landsretternes verserende og afgjorte sager, hvis disse
har principiel betydning eller i øvrigt kan være retningsgivende.

Det er endvidere af væsentlig betydning, at såvel borgere som byretter løbende orienteres om nye
principielle eller retningsgivende afgørelser fra landsretten.

Landsretten vil i 2015
a. udgive det interne nyhedsbrev med information om udvalgte indkomne sager til og afgørelser fra landsretten, og i samarbejde med Vestre Landsret og Domstolsstyrelsen etablere
et fælles nyhedsbrev, der skal deles med de øvrige retter,
b. udvide landsrettens interne database med afgørelser og notater,
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c. bidrage til fortsat sikring af, at det ny fælles intranet bedst muligt understøtter videndeling i landsretten og på tværs af retterne, og
d. offentliggøre pressemeddelelser på landsrettens hjemmeside i sager, der skønnes at have
bred offentlig interesse.

Fokusområde 3 – Digitalisering

Landsretten har i 2014 gennemført flere retssager, hvor sagens materiale til brug under hovedforhandlingen har foreligget elektronisk. Der er indkøbt it-udstyr til 11 retssale, der teknisk vil
muliggøre, at endnu flere sager vil kunne afvikles under anvendelse af digitale hjælpemidler.

Efter ophævelse af underskriftskravet pr. 1. januar 2015 for processkrifter må det forventes, at
landsretten vil modtage væsentligt flere processkrifter digitalt. De retlige og tekniske muligheder
for digital kommunikation skal udnyttes, hvor det er hensigtsmæssigt for landsretten og dennes
brugere.

Landsretten vil i 2015
a. sikre medarbejdernes og dommernes kendskab til og fortrolighed med de digitale retssagsløsninger og evaluere afsluttede sager, hvor der er anvendt digitalt udstyr med henblik på justering af vejledninger og tilknyttede aftaler med statsadvokaterne,
b. præsentere de tekniske retssalsløsninger for statsadvokaterne ved gå hjem-møder,
c. gøre brug af det udstyr til videokonferencer, som i efteråret 2014 er leveret til landsretten
i forbindelse med Video-3-projektet, og
d. forbedre arbejdsgange i de enkelte sektioner, så de eksisterende og nye it-mæssige muligheder udnyttes bedst muligt.

Fokusområde 4 – Organisering og arbejdstilrettelæggelse

Landsretten har blandt andet som følge af en lovændring i 2014, hvorefter landsretten skal foretage vurdering af byretternes henvisning af civile førsteinstanssager, iværksat et forsøg vedrørende centraliseret screening og forberedelse af 1. instanssager. Landsretten har endvidere iværksat en organisering af arbejdet i retssektionerne, hvor medarbejderne knyttes tættere til specifikke
afdelinger.
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Landsretspræsidenten skal i 2015 udpege domsmænd og nævninger til landsretten og byretterne i
landsretskredsen for perioden 2016-2019 på baggrund af kommunernes nye grundlister.

Landsretten vil i 2015
a. evaluere forsøgsordningen med blandt andet forberedelse af 1. instanssager,
b. færdiggøre LEAN-projekt med Statsadvokaten i København vedrørende etablering af
bedre arbejdsgange i samarbejdet med anklagemyndigheden,
c. evaluere ordningen vedrørende den ny organisering af arbejdet i retssektionerne, hvor
medarbejderne er blevet knyttet tættere til specifikke afdelinger, og ordningen vedrørende
fagspecialister, og
d. udpege domsmænd og nævninger, der er egnede hertil, og så vidt muligt udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i de pågældende kommuner.

Fokusområde 5 – Trivsel og kompetenceudvikling

Trivselsundersøgelsen fra 2013 viste, at trivslen i landsretten fortsat er høj, men påvirket negativt
af de stigende sagsmængder og deraf følgende øget arbejdsbelastning.

Landsretten vil i 2015
a. tilbyde et antal interne kurser for kontorpersonalet, hvor dommerne underviser, og fortsætte den målrettede kompetenceudvikling af landsrettens medarbejdere under retssekretæruddannelsen,
b. tilbyde uddannelse i konflikthåndtering til gavn for sikkerheden i landsretten,
c. gennemføre nødvendig it-kompetenceudvikling, evt. i samarbejde med Domstolsstyrelsen
og/eller Vestre Landsret, herunder i anvendelsen af iPad, og
d. gennemføre nødvendig intern undervisning af it-superbrugergruppen, så denne bedst muligt kan understøtte kollegerne.
Fokusområde 6 – Sikkerhed og bygningsmæssige forhold

I tilknytning til finansloven for 2015 er der afsat midler til opførelse af en ny tidssvarende bygning til afløsning af landsrettens nuværende bygninger på hovedtingstedet Bredgade 42 og 59,
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København. Der vil således i 2015 i tæt samarbejde med Domstolsstyrelsen og Bygningsstyrelsen skulle påbegyndes et større projektarbejde vedrørende byggeriet.

Det øgede fokus på sikkerheden ved Danmarks Domstole afspejles for landsrettens vedkommende i en række initiativer, som kan bidrage til at øge den fysiske sikkerhed og til at dæmpe konfliktniveauet i og omkring retssalene.

Landsretten vil i 2015:
a) nedsætte et internt byggeudvalg og i samarbejde med Domstolsstyrelsen og Bygningsstyrelsen træffe beslutning om erhvervelse af en egnet byggegrund til en ny landsretsbygning samt påbegynde den omfattende planlægning af byggeriet,
b) etablere et sikkerhedsudvalg, der får til opgave at fremkomme med forslag til initiativer,
som kan bidrage til en bedre sikkerhed for brugere og ansatte,
c) etablere midlertidige retslokaler på Fremtidsvej i Søborg til gennemførelse af en omfattende civil sag med mange parter og partsrepræsentanter, og
d) renovere retssal F i tilknytning til åbningen af 24. afdeling.

Fokusområde 7 – Rets- og forligsmægling

Siden 2008 har der i landsretten været landsdommere, der har virket som retsmæglere. For tiden
er der 5 landsdommere, der påtager sig disse sager. I 2012 overgik 99 sager til retsmægling, i
2013 var antallet 68 og i 2014 69. Forligsprocenten ligger på ca. 50. Derudover søger landsretten
at mægle forlig, både før og efter hovedforhandlingen, i de sager, hvor det er muligt.

Landsretten vil i 2015:
a) udbrede kendskabet til retsmægling internt, så både dommere og kontormedarbejdere
derved kan have øget fokus på mulighederne og dermed kan medvirke aktivt til, at parterne bedst muligt informeres om muligheden for retsmægling, og
b) i dommergruppen drøfte, om der inden for de nuværende rammer er mulighed for i videre
omfang end i dag at søge at mægle forlig både før og efter hovedforhandling.

