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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 retskredsen landets stør-

ste.  

 

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

gade 28, 7400 Herning. I 2017 gennemførte retten en ombygning af retsbygningen med ud-

videlse af rettens information og indretning af større fælleskontorer i nogle af sekretaria-

terne. Ombygningen havde til formål at øge borgernes tryghed ved at komme i retten og at 

sikre ensartetheden i rettens arbejde. I forbindelse med implementering af familieretsrefor-

men med oprettelse af Familieretten den 1. april 2019 og Ungdomskriminalitetsnævnet den 

1. januar 2019 blev en del af den nederste etage bygget om, sådan at Familieretten fik sine 

egne lokaliteter med et tydeligt udtryk i retten, og Ungdomskriminalitetsnævnet fik et egnet 

lyst lokale med plads til omkring 20 personer. 

 

Ved retten var der i 2019 ansat 7 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident, en admi-

nistrationschef, 3 funktionschefer, en retsassessor, 3 dommerfuldmægtige, to afdelingsle-

dere, 24 kontorfunktionærer, 4 kontorelever og 1 vagt/It-servicemedarbejder.   

 

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

aftale om at genoptage notarordningen med notarens tilstedeværelse i Ringkøbing og 

Skjerns borgerservice hver 14. dag. Efter forsøgsordningens udløb, blev det besluttet, at ord-

ningen 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 trans-

portmidler er dårlige. Ordningen er velfungerende, og notaren har ved hver mødedag be-

søg af ca. 15 – 20 borgere fra Ringkøbing-Skjern kommune. 
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Bemærkninger til resultater i 2019 

 

Årsnøgletallene for retten ser i 2019 sådan ud: 

110,1 116,0 105,9 110,9 113,7 119,6   

ÅRSNØGLETAL 2019           

           

Retten i Herning       
    

    2018 2019 

Gnst. 
BR 

2019 

5. bed-
ste 

2019 

  

    
   

Samlet produktivitet, retten (indeks)   110,1 116,0 105,5 113,4   

Samlet produktivitet, jurister (indeks)   105,9 110,9 105,1 113,9   

Samlet produktivitet, kontorfunktionæ-

rer (indeks)   113,7 119,6 107,7 117,1   

Årsværksandel til generel ledelse og 

administration (pct.)   11,2 11,0 15,7     

Gnst. sagsbehandlingstid, domsmands-

sager (dage)   106 84 156 100   

Gnst. sagsbehandlingstid, hovedfor-

handlet alm. civil sag (dage)   449 469 537 435   

Gnst. sagsbehandlingstid, almindelig 

fogedsag (dage)   62 74 91 62   

Gnst. sagsbehandlingstid, boudlæg 

(dage)   58 63 49 41   

Målopfyldelse, voldssager 37-dages 

frist (procent)   75,5 69,3 56,5 69,3   

Målopfyldelse, voldtægtssager 37-da-

ges frist (procent)   75,0 75,0 59,6 88,9   

Gnst. sygefravær pr. medarbejder (dage 

pr. år)   6,8 3,5 10,0 8,0   

Personaleomsætningsprocent (procent)   5,6 9,3 7,8     

Samlet årsværksforbrug, retten (års-

værk)   36,9 39,2 61,0     

Samlet årsværksforbrug, jurister (års-

værk)   11,2 12,1 17,6     

Samlet årsværksforbrug, kontorfunktio-

nærer (årsværk)   20,5 22,0 34,3     
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Nøgletal for sagsbehandlingstider: 

                    

 

  
 

          

 

              

NØGLETAL     - RETTEN I HERNING , JAN-DEC   
                                               

Målopfyldelse                   Mål        Status     

                                       (år-til-dato)   

Nævninge- og domsmandssager              80 pct. - 90 dage 57   57   

Tilståelsessager                    80 pct. - 45 dage 51   51   

Sager uden domsmænd - bødesager²            80 pct. - 10 dage 2   2   

Sager uden domsmænd - øvrige²            80 pct. - 95 dage 75   75   

Samlet VVV-sager                    37 dage - 57 pct.  71%   1   

Rettens andel af fristoverskridelser i VVV-sagerne      >37 dage-20 pct. 19%   0   

Alle alm. sager, boligretssager og småsager        80 pct. - 4 mdr.  2,4   2   

Hfh. almindelige sager og boligsager            80 pct. - 15 mdr.  11,0   11   

Hfh. småsager                      80 pct. - 8 mdr.  4,6   5   

Familieret - §6- og 7-sager (uden afgørelse)        80 pct.-120 dage  65   65   

Familieret - prøvelsessager efter forenklet proces    80 pct. - 80 dage 33   33   

Tvangsfuldbyrdelse - forældreansvarsloven³        80 pct. - 30 dage 13   13   

Alm. fogedsager og betalingspåkrav            65 % u. 3 mdr. 79% ##   

Særlige fogedsager                    70 % u. 2 mdr. 74% ##   

Tvangsauktioner - solgt på eller efter 1. auktion       
 

80 % u. 5 mdr.     
Ude-
står   

Udlevering af dødsboer                  80 % u. 2 mdr. 73% ##   

Tvangsopløsningssager ekskl. likvidation          75 % u. 3 mdr. 75% ##   

Gældssaneringssager - indledte sager          75 % u. 9 mdr. 81% ##   

Konkurskarantænesager                  80 pct.-125 dage 76   76   

 

 

   

2.1.Effektivitet (aktivitet og produktivitet)  

  

Retsafdelingen  

  

Antallet af vægtede straffesager steg med 16% og skyldtes i høj grad et fortsat stigende antal 

sager fra Udrejsecenter Kærshovedgaard om overtrædelse af beboernes opholds- og melde-

pligt. Folketinget skærpede fra den 1. juni 2019 straffene for overtrædelse af opholds- og 
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meldepligten, sådan at der allerede ved få overtrædelser blev idømt ubetingede fængsels-

straffe. Det medførte også, at et langt større antal af beboerne blev anholdt og fremstillet i 

et grundlovsforhør. 

 

Antallet af vægtede civile retssager steg efter flere års fald med knap 10%, og tilsvarende 

stigninger sås på langt de fleste af de sagsområder, som retten behandler. 

 

Rettens dommere behandlede i 2019 så mange sager, at alene et dommerembede i Danmark 

havde flere sager per dommer. Det gjorde, at retten den 1. maj 2020 permanent fik tilført en 

ekstra dommer ved retten.  

 

Rettens samlede produktion steg fra indeks 110,1 i 2018 til indeks 116,0 i 2019. Produktionen 

per medarbejder var landets næsthøjeste.  

 

Generel ledelse og administration  

Rettens årsværksforbrug til 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 sagsbe-

handle hurtigst muligt med størst mulig kvalitet til borgernes bedste.  

  

2.2. Sagsbehandlingstider (målopfyldelse og gennemsnitlige sagsbehandlingstider)  

Retten bliver drevet effektivt af dedikerede medarbejdere, og det ses i høj grad på målop-

fyldelsen og sagsbehandlingstiderne. 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en domsmandssag var i 2018 på 106 dage og i 

2019 på 84 dage, hvilket var landets korteste. En civil retssag tog i 2018 i gennemsnit 449 

dage at afvikle. Det var i 2019 steget til 469 dage. Sagsbehandlingstiderne i foged- og skifte-

retten svarede i 2019 cirka til sagsbehandlingstiderne i 2018. 
 

2.3. Målopfyldelse for VVV-sager  

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 pe-

rioden 2019 – 2022, blev der også tilført domstolene yderligere midler til behandling af straf-

fesager og herunder også VVV-sager. Som en følge af de nye tiltag på området har retten 
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også i 2019 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 til-

talt 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. 

 

Målet for domstolene var i 2019, at 56% af alle VVV-sager blev modtaget og færdiggjort 

inden for 37 dage. I 2019 afviklede retten 69% af alle sager inden for 37 dage, hvilket er 

landets 5. bedste resultat. 

   

2.4 Udvalgte HR-nøgletal (sygefravær og personaleomsætning mv.)  

Retten beskæftigede i 2019 gennemsnitligt 45 medarbejdere, og udskiftningen af personalet 

var på 9,3 % mod 5,6 % i 2018. Sygefraværet ved retten i 2019 var på 3,5 dage mod 6,8 dage 

i 2018. Rettens sygefravær er landets laveste. 

  

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 samtalerum afskærmet fra rettens øv-

rige aktiviteter i den nederste del af bygningen. Internt har retten oprettet et familie-

retssekretariat under retsafdelingen i et særligt kontorafsnit, hvortil der er knyttet et 

antal dommere, dommerfuldmægtige og kontormedarbejdere. 

 

3.0. Udviklingsinitiativer i 2020 

 

I 2020 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 sagsbehandlingsti-

derne, 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 ønsker, der er hos borgerne i retskredsen, 

samt yde den bedste kvalitet på en effektiv og hurtig måde. 

 

 

 


