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Fortsat god produktivitet. 

Retten i Kolding fastholdt i 2018 mange års høje produktivitet med en samlet produk-

tivitet bedre end landsgennemsnittet. 

Skifteretten havde samlet set den bedste produktivitet af alle 24 byretter, og fik til-

med nedbragt gennemløbstiden, så der stort set blev ekspederet fra dag til dag. 

Fogedretten havde samlet set den 2. bedste produktivitet af alle 24 byretter, og har 

også i 2018 været meget fleksible til at hjælpe kollegaer i andre afdelinger. 

Høj aktivitet med stor sagstilgang 

Vi har haft en stor stigning i sagstilgangen med mange og langvarige domsmandssa-

ger og med godt 50 % flere tvangsauktioner, næsten 30 % flere insolvensskifter, ca. 

20 % flere civile sager og i alt 7 nævningesager. 

Produktivitetstallene afspejler i 2018 ikke nødvendigvis, hvor travlt vi har haft det, 

eller hvor flittige vi har været. Vi har for eksempel – i modsætning til mange andre 

retter - modtaget en stadig stigende antal sager om godtgørelse/erstatning pga. for-

sinkelser mm ved flyrejser (flysager). Der er i sær sidst på året, hvor sagstilgangen 

steg voldsomt, lagt et stort arbejde i modtagelsen af sagerne og forberedelsen af 

disse, men de er ikke blevet afsluttet. Dette store forarbejde kommer først til at 

kunne ses i årsnøgletallene for 2019. 

Der er i 2018 brugt en del sekretærtimer på at skrive i retten i større straffesager og 

i forbindelse med grundlovsforhør for at styrke kvaliteten og samarbejde mellem 

faggrupper og til at skabe bedre trivsel for begge faggrupper. 

Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider) 

Sagsbehandlingstiden for domsmandssager var langt bedre end gennemsnittet og 

bedre end tiderne i 2017. Det var et fokusområde for os i 2018. 

Den voldsomme stigning i antallet af civile sager i forhold til andre byretter har haft 

afgørende betydning for vores utilfredsstillende sagsbehandlingstider i civile sager. 

De familieretlige sager overholdt dog som i foregående år måltallene.  

I fogedretten var sagsbehandlingstiden den 5. bedste eller bedre på alle områder – 

dette selv om fogedretten har været nødt til at acceptere længere berammelsesti-

der for at kunne hjælpe i andre afdelinger 
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I skifteretten var sagsbehandlingstiden lidt længere end i 2017 – men vi var stadig 

bedre end gennemsnittet. 

Målopfyldelse for VVV-sager1 

Målopfyldelsen for voldssager var god, idet 63 % af voldssagerne blev afsluttet inden 

for 37-dages fristen, hvilket er bedre end landsgennemsnittet på 57 %. 

Målopfyldelsen for voldtægtssagerne var kun på 28,6 %, hvilket er utilfredsstillende, 

men i kun en af sagerne beror dette på rettens forhold. 

Våbensagerne blev afgjort langt hurtigere end landsgennemsnittet, idet 80 % blev 

afsluttet inden for 37 dage mod et landsgennemsnit på 54 %. 

Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.) 

Vores sygefravær steg fra 2017 (grundet langstidssygemeldinger), men det er fortsat 

under gennemsnittet. 

Personaleomsætningen var lav.  

Retten brugte mindre på ledelse og administration end gennemsnittet. 

Udviklingsinitiativer i 2019 

Vi vil fokusere på at strømline behandlingen af de mange flysager, så vi kan få sluttet 

sagerne hurtigt og effektivt. 

Vi vil i det hele fokusere på bedre målopfyldelse af de civile sager og fortsat forbedre 

sagsbehandlingstiden for straffesagerne. 

Vi vil arbejde for en god start på Familieretten 

                                            

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.  


