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Danmarks Domstoles handlingsplan 2020

Udgangspunktet for Danmarks Domstoles handlingsplan for 2020 er Danmarks Domstoles strategi

for 2019-2022. Strategien omfatter fire overordnede mål, som er omdrejningspunktet ved fastlæg-

gelsen af en række strategiske temaer, som også er beskrevet i strategien. Med afsæt i de strategi-

ske temaer formuleres de projekter, der skal bidrage til at indfri temaerne og dermed føre til, at vi

når de mål, vi har sat os for. Projekterne samles i en årlig handlingsplan for Danmarks Domstole.

Handlingsplanen tager også afsæt i Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Udover Danmarks Domstoles strategi for 2019-2022 tager handlingsplanen for 2020 hensyn til de

projekter, som er beskrevet i handlingsplanen for 2019, og som ifølge denne strækker sig ind i 2020.

Retterne udarbejder handlingsplaner, som beskriver den enkelte rets arbejde med mål og strategi-

ske temaer.

Der gennemføres en brugerundersøgelse i 2020 og i slutningen af strategiperioden. De konkrete

mål for handlinger og aktiviteter vil blive formuleret i de konkrete projekter.

Der er formuleret konkrete mål for sagsbehandlingstiderne i strategiperioden, jf. nedenfor under mål

for sagsbehandlingstiderne.

Mål for sagsbehandlingstiderne

Domstolsstyrelsen har i 2019 gennemført en proces sammen med retterne, hvor det overordnede

mål om korte sagsbehandlingstider er udmøntet til konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved

byretterne og landsretterne for 2019-2022, som er tiltrådt af Domstolsstyrelsens bestyrelse. Der skal

også fastlægges mål for Sø- og Handelsretten. Dette beror dog på et igangværende projekt om

udvikling af civilstatistik.
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Målene fremgår nedenfor. Der vil være en løbende afrapportering af status for målopfyldelsen til

bl.a. Domstolsstyrelsens bestyrelse, ligesom der også rapporteres i Årsrapporten for Danmarks

Domstole.

Tabel 1. Mål for udvalgte sagstyper på straffesagsområdet i 20201) 2)

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Nævninge- og domsmandssager 80 pct. 89 dage 15.-17.000

Tilståelsessager 80 pct. 44 dage Ca. 7.000

Sager uden domsmænd - bødesager3) 80 pct. 10 dage Ca. 130.000

Sager uden domsmænd - øvrige3) 80 pct. 94 dage Ca. 15.000

Samlet VVV-sager 37 dg. 58 pct. Ca. 4.000

Rettens andel af fristoverskridelser i  VVV-sager >37 dage 18 pct. Ca. 2.000

2) Når der foreligger flere erfaringer med Fast Track-sager om ungdomskriminalitet, vil denne sagstype eventuelt blive indtænkt i de opstillede mål.

3) Ved bødesager forstås sagstypen 2C under sager uden domsmænd (små bødesager og bødeforelæg). Ved øvrige forstås sagtyperne 2A, 2B, 2E og 2F under

sager uden domsmænd (spiritus- og narkokørsel mv., betinget frakendelse af førerretten og særlovssager mv.).

1) For nævningesager og domsmandssager samt tilståelsessager og sager uden domsmænd er der opstillet mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i

de 80 pct. af sagerne med den korteste sagsbehandlingstid. I VVV-sagerne måles der på andelen af sager, der opfylder målet om en maksimal

sagsbehandlingstid på 37 dage samt rettens andel af fristoverskridelser - dvs. de sager med en sagsbehandlingstid på mere end 37 dage.

Tabel 2. Mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i udvalgte sagstyper på civilsagsområdet for 2020

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Alle alm. sager, boligretssager og småsager 80 pct. 4 mdr. Ca. 25.000

Hfh. alm. sager og boligretssager 80 pct. 15 mdr. Ca. 4.000

Hfh. småsager 80 pct. 8 mdr. Ca. 1.500

Familieret - § 6- og 7-sager (uden afgørelse)2) 80 pct. 100 dage Ca. 5.000

Familieret - prøvelsessager efter forenklet proces 80 pct. 75 dage 3.-4.000

Tvangsfuldbyrdelse - forældreansvarsloven 80 pct. 30 dage Ca. 2.500
1) Målene omfatter de 80 pct. af sagerne med den korteste sagsbehandlingstid.

2) Målet for 2020 er foreløbig fastsat til 100 dage. Det vil eventuelt blive justeret senere, når der foreligger flere erfaringer mv. med den nye portefølje.

Tabel 3. Mål for fogedsagsområdet for 2020

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Almindelige fogedsager og betalingspåkrav 3 mdr. 65 pct. Ca. 315.000

Særlige fogedsager 2 mdr. 70 pct. 20.-25.000

Tvangsauktioner - solgt på eller efter 1. auktion 5 mdr. 80 pct. Ca. 2.500
Note 1: Målene for almindelige fogedsager og særlige fogedsager, betalingspåkrav samt tvangsauktioner omfatter alle sager.

Tabel 4. Mål for skiftesagsområdet for 2020

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Dødsboskiftesager - udlevering af bo 2 mdr. 80 pct. 50-55.000

Tvangsopløsningssager ekskl. l ikvidation 3 mdr. 75 pct. Ca. 4.500

Gældssanering - indledte sager1) 9 mdr. 75 pct. 1.500-2.000

Konkurskarantænesager2) 80 pct. 125 dage Ca. 1.000
Note 1: Indledte sager om gældssanering omfatter ikke genoptagne sager.

Note 2: Målet er opstillet på samme vis som for de civile sager.
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De enkelte projekter, herunder deres forventede effekter, ressourcetræk, milepæle og involvering af

retterne, er uddybet i projektbeskrivelser, som har ligget til grund for den samlede prioritering af

projekterne. Udover de egentlige projekter igangsættes og/eller gennemføres desuden en række

større opgaver i løbet af 2020, som ligeledes vil understøtte realiseringen af strategiens mål og stra-

tegiske temaer. Det gælder fx fælles indkøb af e-bøger, kortlægning af it-udstyret i retterne mv. I det

følgende er der dog alene fokus på projekterne, som beskrives overordnet.

Tabel 5. Østre Landsret. Mål for udvalgte sagstyper på straffesagsområdet for 2019-2022 1)

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Nævningeankesager (mdr.) 80 pct. 6,8 Ca. 30-50

Straffeankesager med bevis (mdr.) 80 pct. 4,2 Ca. 1.500

Straffeankesager uden bevis (mdr.) 80 pct. 3,6 Ca. 400

Fængslingskæremål (dg.) 80 pct. 1,4 Ca. 1.000

Andre straffekæremål (uger) 80 pct. 2,5 Ca. 600-700
1) Nævningesager samt straffeanskesager med og uden bevis omfatter sager med hovedforhandling. Fængslingskæremål og øvrige

kæremål omfatter alle afsluttede sager.

Tabel 6. Østre Landsret. Mål for udvalgte sagstyper på civilsagsområdet for 2019-2022 1) 2)

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

1. instanssager (henvist efter reformen) (mdr.) 80 pct. 24 Ca. 100

Almindelige ankesager (mdr.) 80 pct. 10,8 Ca. 1.100

Familieretssager (mdr.) 80 pct. 2,3 Ca. 400

Civile kæremål (uger) 80 pct. 4 Ca. 1.600

2) Småsager indgår i målet for de almindelige ankesager.

1) 1. instanssager og almindelige ankesager omfatter sager med hovedforhandling. Familieretssager og civile kæremål omfatter alle

afsluttede sager.

Tabel 7. Vestre Landsret. Mål for udvalgte sagstyper på straffesagsområdet for 2019-2022 1)

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

Nævningeankesager (mdr.) 80 pct. 5,5 Ca. 20

Straffeankesager med bevis (mdr.) 80 pct. 5,0 Ca. 800-1.000

Straffeankesager uden bevis (mdr.) 80 pct. 5,0 Ca. 300

Fængslingskæremål (dg.) 80 pct. 1,2 Ca. 1.000

Andre straffekæremål (uger) 80 pct. 3,5 Ca. 400
1) Nævningesager samt straffeankesager med og uden bevis omfatter sager med hovedforhandling. Fængslingskæremål og øvrige kæremål

omfatter alle afsluttede sager.

Tabel 8. Vestre Landsret. Mål for udvalgte sagstyper på civilsagsområdet for 2019-2022 1) 2)

Målepunkt Mål 2020 Antal sager pr. år

1. instanssager (henvist efter reformen) (mdr.) 80 pct. 21 Ca. 30-50

Almindelige ankesager (mdr.) 80 pct. 12 Ca. 700-800

Familieretssager (mdr.) 80 pct. 3,5 Ca. 250-300

Civile kæremål (uger) 80 pct. 5,5 Ca. 800-1.000

2) Småsager indgår i målet for de almindelige ankesager.

1) 1. instanssager og almindelige ankesager omfatter sager med hovedforhandling. Familieretssager og civile kæremål omfatter alle

afsluttede sager.
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Straffe- og skiftesystem

STATUS Igangværende

TEMA Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse samt Fælles løsninger og effektiv drift

START 2018 SLUT 2025 (endnu ikke fastlagt)

INDHOLD Formålet med projektet er at udskifte de eksisterende straffe- og skiftesystemer. De

gamle DSI-straffe- og skiftesystemer er forældede og understøtter ikke en fuld digital

sagsbehandling. Derfor skal der anskaffes nye sagsbehandlingssystemer til straffe-

og skiftesager, der samtidig letter arbejdet for retterne og slutbrugerne. Derudover skal

der implementeres et system til håndtering af straffesager både i forberedelsen og

under retsmøderne. De nye systemer vil lette arbejdet for sagsbehandlere, dommere

og slutbrugere samt sikre en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse

Fogedsystem

STATUS Igangværende

TEMA Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse samt Fælles løsninger og effektiv drift

START 2018 SLUT 2021

INDHOLD Formålet med projektet er at bidrage til en effektivisering af arbejdsgangene ved at

lette sagsbehandlingen for fogedsager og gøre systemet mere brugervenligt. Samtidig

skal understøttelse af tvangsauktioner indarbejdes i systemet, da det gamle system

DSI-Tvangsauktioner er forældet.

Sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH)

STATUS Ny

TEMA Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse samt Fælles løsninger og effektiv drift

START 2018 SLUT 2020

INDHOLD Formålet med projektet er at udskifte de eksisterende journaliseringssystemer ved

Danmarks Domstole. Domstolenes nuværende journaliseringssystemer er forældede

hvad angår funktionalitet, og deres levetid er begrænset, da de kører på forældet ser-

verteknologi. Domsstolsstyrelsens og Procesbevillingsnævnets eget ESDH-system

skal samtidig i udbud og mangler funktionalitet. For at skabe en mere enkel driftssitu-

ation og en nemmere implementering vil projektet anskaffes en fælles ESDH-løsning

for både domstolene, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Udskiftningen af

de gamle systemer vil sikre en mere fremtidssikret systemunderstøttelse.

Domsdatabasen

STATUS Igangværende

TEMA Brugerorienteret kultur

START 2015 SLUT 2021

INDHOLD Formålet med projektet er at etablere en webportal med offentlig adgang til at se og

fremsøge anonymiserede domme, der er lagret i en tilhørende domsdatabase. Data-

basen vil indeholde domme, der er udvalgt efter fastlagte væsentlighedsprincipper.
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Domsdatabasen vil skabe en øget gennemsigtighed i retsplejen og en nemmere ad-

gang til domsafgørelser for offentligheden.

DSI Levetidsforlængelse

STATUS Igangværende

TEMA Stabil og fremtidssikret systemunderstøttelse

START 2018 SLUT 2020

INDHOLD Formålet med projektet er at levetidsforlænge de eksisterende DSI-systemer, mens

der udvikles nye systemer. Windows 2008 serverplatform, som domstolenes DSI-sy-

stemer kører på, opgraderes ikke efter januar 2020. Mens udskiftningen af de gamle

DSI-systemer pågår, indkapsles straffe-, skifte- og tvangsauktionssystemerne, så drif-

ten kan fortsætte med en rimelig driftsstabilitet og sikkerhed.

Optimering af straffesagskæden

STATUS Igangværende

TEMA Straffesagsområdet

START 2018 SLUT 2021

INDHOLD Formålet med projektet er i forlængelse af den tværgående analyse af straffesagskæ-

den at iværksætte en række projekter i straffesagskæden med henblik på at nedbringe

sagsbehandlingstiderne. En stor del af projekterne vedrører digitalisering på straffe-

sagsområdet, herunder afskaffelse af dobbelte arbejdsgange og digitalisering af bø-

desagens akter.

Ledelsesudvikling

STATUS Igangværende

TEMA En moderne arbejdsplads med de rette kompetencer

START 2017 SLUT 2020

INDHOLD
Formålet med projektet er at sikre et kompetenceløft af ledelsen og understøtte god

ledelse ved Danmarks Domstole, som matcher fremtidens krav og mål. Projektet skal

understøtte bedre ledelse, sikre en større ensartethed i roller og opgaver og sikre, at

domstolene fortsat er en attraktiv offentlig arbejdsplads. I 2020 forventes alle ledere

ved domstolene at have gennemført lederuddannelsens grundmodul samt to overbyg-

ningsmoduler. Afhængig af behov vil der i 2020 også være mulighed for at deltage i

professionelle netværk, et skræddersyet mentorprogram eller coaching.

Video 4

STATUS Igangværende

TEMA Fælles løsninger og effektiv drift

START 2019 SLUT 2022

INDHOLD
Formålet med projektet er at udskifte den eksisterende Video 3-løsning. Video 3-løs-

ningen er generelt velfungerende, men står foran en teknisk opgradering, da flere af

de komponenter, der indgår i løsningen, er udgået. Samtidig har Domstolsstyrelsen

besluttet at fremtidssikre løsningen, sådan at den i højere grad baseres på standard-
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funktionalitet. Da problematikken vedrørende ”end of service” har været kendt igen-

nem længere tid, er den eksisterende driftskontrakt planlagt til udløb i december

2020, så et nyt udbud kan omfatte såvel installation af erstatningskomponenter samt

drift af løsningen.


