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Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 

Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 

1. Digital be-
handling af ci-
vile sager – 2.0 
(2018-2019) 

Indhente praktisk 
erfaring om digi-
tale civile sager 

Tekniske udstyr understøtte alle parter 
i sagen 

Bedre digital sagsbehandling for alle  

Sagsbehandling 
for ikke digitale 
borgere mv. 

Undersøge behov og ønsker Bedre digital sagsbehandling for alle 

Digitalisering af 
verserende civile 
sager 

Evaluering primo juni 2019 over mulig-
hed og behov for digitalisering af alle 
civile sager 

Fuld udbredelse og anvendelse af det 
ny digitale sagssystem 

2.Straffesags-
området 
(2018-2020) 

Revision af be-
rammelsesaftale 
med Kbh. politi 

Efter omstrukturering af anklagemyn-
digheden revideres berammelsesaft-
alen medio 2019  

Bedre udnyttelse af retsdagene og 
sagsbehandlingstider 

Tættere digitalt 
samarbejde med 
Kbh. politi  

Evaluering af hidtidige erfaringer med 
digitale straffesager 

Mere effektiv straffesagsbehandling 

IT-kendelser fra 
Kbh politis særlige 
enhed LCIK 

Udvikling af forenklet fleksibel proces 
primo 2019 

Effektiv og hurtig sagsbehandling 

 

Modtagelse af 
nye domsmænd 
og nævninge 

I november afholdes modtagelsesar-
rangementer i retten, og domsmænd 
oprettes i sagsbehandlingssystemet 

Bedre sagsbehandling 

3. Familieret-
ten (2018-
2019) 

Etablering af fami-
lieretten 

Pr. 1.4.2019 etableres en familieret 
inkl. skifteretten  

Ensartet og specialiseret sagsbehand-
ling til glæde for de involverede parter 

Vejledning for be-
handling af foræl-
dreansvarssager 

Vejledningen integreres, jf. ovenfor, i 
sagsbehandlingen i familieretten 

Ditto 

Deltagelse i op-
følgning på ny fa-
milieretsordning  

Løbende bidrag til processen og op-
følgning på området 

Ditto 

  



4. Småsags-
processen 
(2018-2019) 

Deltagelse i arbej-
det med revision 
af ordningen for 
småsagsproces-
sen 

Evaluering af den aktuelle behandling 
af småsager ved retten  

Bidrag til forbedringsforslag 

Deltagelse i rets-
hjælp for iværk-
sættere i samar-
bejde med CBS 

Afklaring af behov for konfliktløsning 
ved domstolene 

Ditto 

Forsøg med sær-
lige tiltag på om-
rådet  

Eksperimentere med ændrede sagsbe-
handlingsformer og rammer 

Ditto 

5. Ledelsesud-
vikling (2017-
2019) 

Reorganisering af 
rettens struktur 

Pr. 1.4. etableres samlet eksekutions-
afd. og familieret 

Mere ensartet og hurtigere behandling 
af sagerne 

Etablering af fæl-
les forberedelse 
af civile sager 

Pr. 1.5. etableres enhed med speciali-
seret personale til behandling af de 
alm. civile sager og boligretssager  

Mere effektiv og hurtigere sagsbehand-
ling 

Reorganisering af 
retsafdelingen 

Forenkle sagsgange og forbedre sam-
arbejde 

Bedre samlet sagsbehandling 

  



Øvrige indsatser ved retten 

Nr. Indsats Procesmål Resultatmål 

1. Etablering af 
rammerne for 
fremtidens un-
dersøgelses-
kommissioner 

Diverse ombygningstiltag og service Langt bedre rammer for undersøgelses-
kommissioner i fremtiden 

2. Fortsat indsats 
for at reducere 
sygefraværet 

Revideret sygefraværspolitik med opfølg-
ning via løbende vurdering og konsulent-
bistand 

Reducere det gennemsnitlige sygefravær 
til gennemsnittet for landets byretter 

3. Etablering af 
enhed for 
udenlandsk for-
kyndelse 

Pr. 15.1. overtaget domstolenes uden-
landske forkyndelser i straffesager 

Hurtigere og mere effektiv sagsbehandling 
for hele domstolssystemet 

4.  Pr. 1.4. overtages den udenlandske for-
kyndelse i andre sager 

Ditto 

5. Etablering af 
rammer for Un-
genævnet 

Pr. 1.1. indført fælles ungenævn for Kbh i 
samarbejde med KB i lokaler på Frb. 

God og effektiv samlet sagsbehandling 
med fokus også på ressourceudnyttelsen 

6. Tættere samar-
bejde med KB 

Løbende overvejelser om rationalerne 
ved et tættere samarbejde om ressour-
cerne ved de 2 byretter 

Ditto 

7. Kunstudsmyk-
ning 

Overtagelse af skulpturen ”Skyggen” og 
opsætning af fotokunst i hele retten samt 
maleri af Kehnet Nielsen 

Smukkere rammer for rettens arbejde 

8.  Arrangement med navngivning af plad-
serne omkring retten 

Ditto 

 

 


