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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. 187.000 indbyggere. Arealmæssigt er retskred-

sen landets største.   

Retten i Herning flyttede den 5. marts 2012 til en nyopført retsbygning på adressen Ha-

raldsgade 28, 7400 Herning. I 2017 gennemførte retten en ombygning af retsbygningen 

med udvidelse af rettens information og indretning af større fælleskontorer i nogle af se-

kretariaterne. Ombygningen havde til formål at øge borgernes tryghed ved at komme i ret-

ten og at sikre ensartetheden i rettens arbejde. I forbindelse med implementering af fami-

lieretsreformen med oprettelse af Familieretten den 1. april 2019 og Ungdomskriminalitets-

nævnet den 1. januar 2019 blev en del af den nederste etage bygget om, sådan at Fami-

lieretten fik sine egne lokaliteter med et tydeligt udtryk i retten, og Ungdomskriminalitets-

nævnet fik et egnet lyst lokale med plads til omkring 20 personer.  

Ved retten var der i 2021 ansat 7 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident, en ad-

ministrationschef, 3 funktionschefer, en retsassessor, 2 dommerfuldmægtige, to afdelings-

ledere, 24 kontorfunktionærer, 4 kontorelever og 2 vagt/It-servicemedarbejdere.    

I august 2014 blev der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommunes borgmester 

indgået aftale om at genoptage notarordningen med notarens tilstedeværelse i Ring-

købing og Skjerns 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. Ordningen er velfungerende, og 

notaren har ved hver mødedag besøg af ca. 15 – 20 borgere fra Ringkøbing-Skjern 

kommune. Retten vil ikke, hvis der ytres ønske herom, være afvisende overfor i frem-

tiden at afvikle andre sagstyper, f.eks. foged- og skiftesager lokalt i Ringkøbing og 

Skjern. 

År 2020 var i høj grad præget af Corona krisen med en længerevarende nedlukning 

og mange aflysninger til følge. I år 2021 var aktiviteterne fortsat i nogen grad præget 

af Corona epidemien. Mange sager måtte aflyses på grund af sygdom, og det var i 

perioder meget vanskeligt at opretholde en normal drift. De mange aflysninger betød 

desværre, at retten ikke fik afviklet den sagspukkel, som opstod i 2020, og 2022 vil 

derfor fortsat være præget af længere sagsbehandlingstider. Som det fremgår af 

årstallene for 2021 klarer retten sig fortsat godt sammenlignet med andre embeder, 

og borgerne i Herning retskreds kan derfor fortsat være trygge ved, at de har en 

effektiv ret, som prioriterer korte sagsbehandlingstider. 

I tidligere årsberetninger har sagerne fra Udrejsecenter Kærshovedgård været sær-

ligt omtalt, idet antallet af sager har været højt og haft stor betydning for rettens ar-
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bejde. I 2021 var antallet af sager fra Udrejsecenter Kærshovedgård lavere end sæd-

vanligt men fortsat på et så højt niveau, at det har betydning for rettens øvrige akti-

viteter. 

 

2. Bemærkninger til resultater i 2021 
 

Årsnøgletallene for retten ser i 2021 sådan ud: 
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Nøgletal for sagsbehandlingstider: 
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2.1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 

 

Retten i Herning er en af landets mellemstore byretter med 46 ansatte. Retten er en af de 

byretter med den højeste produktion per medarbejder. Sammenlignet med særligt de store 

byretsembeder, var rettens produktion i 2021 betydeligt højere per medarbejder. Rettens 

produktivitets indeks var på 100,8, mens et gennemsnits byretsembede havde en produkti-

vitet på 89,4. Sammenlignet med 2020 faldt rettens produktion fra 108,5, men når det ses i 

sammenhæng med, at rettens aktiviteter både blev reduceret pga. Corona krisen og fejl i 

registreringssystemet på Udrejsecenter Kærshovedgaard, som sædvanligvis genererer et 

større sags tal, er tallene tilfredsstillende.  

 

Generel ledelse og administration   

 

Rettens årsværksforbrug til ledelse og administration er igen et af 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 overhove-

det muligt anvendes til at sagsbehandle hurtigst muligt med størst mulig kvalitet til 

borgernes bedste.   

 

2.2: Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

 

Retten bliver drevet effektivt af dedikerede og effektive medarbejdere, og det ses i 

høj grad på målopfyldelsen og sagsbehandlingstiderne.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en domsmandssag var i 2021 på 140 dage. 

Retten har derved landets 4. hurtigste gennemløbstider for domsmandsager. De væsent-

ligste hindringer for, at gennemløbstiderne kan blive kortere, er rettens ressourcer, forsva-

rernes kalendere, og anklagemyndighedens mulighed for at møde. 

Retten har landets næst hurtigste gennemløbstider på civile retssager. Gennemløbs-

tiderne er på 494 dage, som er det antal dage, der går fra retten modtager en stæv-

ning og indtil, der er afsagt en dom. Selv om straffesagerne fylder mest i mediebille-

det, har retten stor fokus på de civile retssager og vil fremadrettet gøre alt for at 

forbedre gennemløbstiderne endnu mere. En af de muligheder, som ikke bliver brugt 

så ofte, men som vil kunne forbedre gennemløbstiderne, er at behandle sagerne på 

skriftligt grundlag. I særligt de mindre sager vil det kunne få stor betydning, hvis par-

terne anmodede retten om at lade sagerne behandle på skriftligt grundlag fremfor at 

skulle møde frem i retten og gennemføre en hovedforhandling.    
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Der har i 2021 været stor fokus på de familieretlige sager. Retten tilstræber at hjælpe 

familierne videre ved hurtigst muligt at behandle sagerne om bl.a. forældremyndig-

hed og samvær. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en familieretlig sag var 

i 2021 på 160 dage. Det er landets næst hurtigste gennemløbstid, men retten vil 

tilstræbe, at tallet bliver bedre, sådan at familierne og her tænkes først og fremmest 

børnene kan komme videre. 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider i fogedretten lå lidt under landsgennemsnit-

tet og i skifteretten omkring landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at landets em-

beder ligger forholdsvis tæt på hinanden, når det drejer sig om den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid i foged- og skifteretten. 

 

2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

 

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 

VVV-sager. Som en følge af de nye tiltag på området har retten også i 2021 haft 

særligt stor fokus på at behandle så mange VVV-sager som overhovedet muligt in-

denfor 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 be-

handle alle sager inden for fristen. En VVV-sag med mange forsvarere, en VVV-sag 

med en udenlandsk tiltalt eller en VVV-sag, hvor et vidne bliver syg før hovedfor-

handlingen eller udebliver uden lovlig grund, er eksempler på sager, hvor fristen ikke 

kan overholdes.  

Målet for domstolene var i 2021, at 59% af alle VVV-sager blev modtaget og færdig-

gjort inden for 37 dage. I 2021 afviklede retten 61% af alle sager inden for 37 dage. 

Retten vil i det kommende år fortsat have stor fokus på at afvikle alle VVV-sager 

inden for den målsatte frist. 

 

 

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.) 

 

Retten beskæftigede i 2021 gennemsnitligt 46 medarbejdere, og udskiftningen af 
personalet var på 13 % mod 2,4 % i 2020. Sygefraværet ved retten i 2021 var på 7 
dage mod 6 dage i 2020. 
 

2.5: Eventuelle andre bemærkninger 

 

Den 1. april 2019 trådte reglerne om Familieretshuset og Familieretten i kraft. 

Retten har prioriteret familieretlige sager højt med det formål at give familierne 

den bedste, hurtigste og for børnene mest skånsomme sagsbehandling. Det 

har givet sig fysisk udtryk ved, at der er oprettet en familieretssal på 1. etagen, 

hvor familieretstvisterne afvikles, og en afdeling med bl.a. legerum og samta-

lerum afskærmet fra rettens øvrige aktiviteter i den nederste del af bygningen. 

Internt har retten oprettet et familieretssekretariat under retsafdelingen i et 

særligt kontorafsnit, hvortil der er knyttet et antal dommere, retsassessorer og 

kontormedarbejdere.  

 

3. Udviklingsinitiativer i 2022 
 

I 2022 vil retten som i de foregående år bestræbe sig på at yde den bedste 

service. Rettens brugere er i centrum, og retten vil arbejde for at forkorte sags-

behandlingstiderne og yde en service, som på den ene side er ensartet og 

svarer til andre byretter, men på den anden side også tager hensyn til de øn-

sker, der er hos borgerne i retskredsen, samt yde den bedste kvalitet på en 

effektiv og hurtig måde.  

I 2022 skal der forhandles en ny flerårsaftale på plads for domstolene, og det 

er rettens håb, at retten kan få tilført flere ressourcer, sådan at retten fortsat 

kan levere effektivt arbejde med høj kvalitet. 

 

 

Steen Friis Nielsen 
retspræsident 
 


