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1. Indledning – kort præsentation af retten 
Retten i Hillerød er en af landets 24 byretter. Retskredsen dækker 5 kommuner med ca. 

180.000 indbyggere: Allerød, Egedal, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød. 

Retten er organiseret i 4 fagafdelinger - skifteretten, fogedretten, familieretten og retsse-

kretariatet (civil og straffe) - og en administrationsafdeling. Den 1. april 2019 åbnede vi fa-

milieretten. 

Vi er ca. 60 medarbejdere, fordelt med 

• 8 dommere inkl. en retspræsident 

• 7 øvrige jurister, herunder en administrations- og sekretariatschef 

• 35 kontorfunktionærer inkl. 6 ansat i fleksjob og 4 kontorelever 

• 10 øvrige medarbejdere, herunder 2 servicevagter og 6 studentermedhjælpere 

I rettens fagafdelinger behandles civile sager, familiesager, straffesager, skiftesager 

(dødsboer og insolvens), fogedsager og notarialforretninger. 

2. Bemærkninger til resultatet i 2019 
 

2.1: Aktivitet og produktivitet 

I 2019 afsluttede Retten i Hillerød i alt 23.389 vægtede sager. Heraf var 1.520 vægtede ci-

vile sager inklusiv familieretlige sager, 5.688 vægtede straffesager, 8.910 vægtede foged-

sager, 419 vægtede tvangsauktioner, 2.721 vægtede dødsbo- og insolvensskiftesager og 

3.194 vægtede notarialforretninger. 

Antallet af modtagne og afsluttede civile sager, inklusiv familieretssager var stort set uæn-

dret fra 2018 til 2019, idet vi dog afsluttede 42 sager mere i 2018 end i 2019. 

Det absolutte antal modtagne straffesager steg med 0,5 %. Antallet af sager med doms-

mænd faldt fra 2018 til 2019, hvilket er en medvirkende årsag til at antallet af vægtede 

straffesager faldt fra 2018 til 2019.  

Vi modtog godt 17 % færre tvangsauktioner i 2019 i forhold til 2018, og vi afsluttede godt 

25 % færre tvangsauktioner, mens antallet af øvrige fogedsager faldt svagt.  

Vi modtog godt 33 % færre insolvensskiftesager sammenlignet med 2018 og lidt flere 

dødsboskiftesager end i 2018.  

Antallet af notarialforretninger steg med 8 %. Antallet af notarforretninger er steget siden 

2012. Stigningen må forsat forklares med indførelsen af fremtidsfuldmagter, onlinebooking 

af tid hos notaren samt fokus i medierne på behovet for at oprette testamenter.  

Antallet af afsluttede vægtede sager er lidt lavere end året før. Det skyldes, at vi har mod-

taget og afsluttet færre sager, som tæller højt i sagsvægtningen, mens vi har modtaget og 

afsluttet flere sager, som tæller med få point i sagsvægtningen. En modtaget sag tæller 
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som en sag, mens en afsluttet sag bliver vægtet efter sin karakter og kompleksitet. Vægt-

ningen foretages først ved sagens afslutning, hvor sagens karakter er lagt fast. 

I nedenstående tabel fremgår antallet af afsluttede vægtede sager fordelt på sagstyper. 

Antallet af modtagne og afsluttede sager fordelt på sagstype fremgår i den næste tabel. 

Den sidste tabel viser rettens andel af antal vægtede sager. Retten modtager en grundbe-

villing og en bevilling, der er afhængig i rettens andel af antal vægtede sager. Rettens an-

del af alle retternes vægtede sager faldt fra 2018 til 2019, hvilket betyder, at rettens bevil-

ling både til lønsum og drift er faldet fra 2018 til 2019.  

Afsluttede sager 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Civile sager 1.697 1.629 1.615 1.692 1.659 1.549 1.520 

Straffesager 5.605 5.243 4.808 5.803 5.578 5.745 5.688 

Fogedsager 11.014 10.504 9.512 9.424 9.950 9.671 8.910 

Tvangsauktioner      561 419 

Skiftesager 2.469 2.361 2.281 2.531 2.470 2.565 2.721 

Notarialforretninger 1.621 1.943 1.866 1.932 2.414 2.958 3.194 

Afsluttede sager i alt 23.522 22.667 21.486 23.771 23.576 23.757 
 

23.389 

Årsværk 52 51 49 48 46 47 48,8 

Sager pr. årsværk 452 442 438 495 513 481 479 
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Rettens samlede produktion faldt fra indeks 104,6 i 2018 til 100,7 i 2019. Dette er under 

gennemsnittet for byretterne, men alligevel tilfredsstillende, idet faldet kan forklares ved, at 

vi i 2019 har afsluttet en del flere sager uden sagsvægt eller med meget lav sagsvægt 

sammenlignet med 2018. Det skal i den forbindelse fremhæves, at Retten i Hillerød be-

handler et meget stort antal fristforlængelser af frihedsberøvede fra Ellebæk, og at disse 

sager er stort set uden sagsvægt. Retten i Hillerød behandlede i 2018 denne sagstype i to 

hele dage om ugen, mens retten i 2019 behandlede sagstypen i tre hele dage om ugen. 

Faldet i produktiviteten skal således findes på retssagsområdet og navnlig på straffesags-

området, hvor fordelingen af vægtede sager har ændret sig. Fordelingen har særligt æn-

dret sig på juristområdet, hvor produktiviteten på straffesagsområdet er gået fra indeks 

102,2 i 2018 til indeks 87,5 i 2019. Det betyder ikke, at juristerne har lavet mindre i 2019 

end i 2018, men at de sager, de har lavet, i gennemsnit har vægtet mindre, end sagerne 

gjorde i 2018. 

Nedenunder er indsat en tabel, som viser rettens samlede produktivitet i 2018 og 2019 

sammenlignet med gennemsnittet for byretterne og i forhold til 5. bedste byret.   

Resultatet for rettens aktivitet og produktivitet må samlet set betegnes som tilfredsstillende 

med ovenstående forklaring på nedgangen i produktiviteten.  

                              

  
PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RET-
TEN 

   
                 

                              

      Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 

      2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

    SAMLET BYRETTERNE 105,9 105,5 103,2 101,7 102,7 97,9 103,4 106,5 107,2 108,5 117,1 121,3 

    5. BEDSTE RET 112,5 113,4 113,5 109,7 116,6 113,5 117,1 116,6 119,5 122,7 134,8 142,9 

  Retten i Hillerød 104,6 100,7 96,4 98,6 91,2 103,7 103,4 92,3 119,4, 113,9 117,1 123,5 

 

2.2: Sagsbehandlingstider og målopfyldelse 

I forhold til målene for sagsbehandlingstider, der er fastsat af Domstolsstyrelsens besty-

relse og af Folketinget, har vi i 2019 opfyldt 11 ud af 18 delmål. Det er en fremgang i for-

hold til 2018, men kriterierne for målopfyldelse er ændret, og tallene er derfor ikke umid-

delbart sammenlignelige. Det er tilfredsstillende, at vi nærmer os målet i de kategorier, 

hvor vi ikke har opfyldt målene fuldstændigt.   

Det er glædeligt at konstatere, at den gennemsnitlige tid, det tager retten at behandle en 

sag, ikke er steget markant. Vi har i 2019 opfyldt samtlige mål for sagsbehandlingstid i ci-

vile sager, selvom vores sagsbehandlingstid på dette område er steget en smule sammen-

lignet med 2018, mens sagsbehandlingstiden er faldet en smule for de familieretlige sager 

sammenlignet med 2018. For så vidt angår straffesagerne har vi opfyldt samtlige mål for 

sagsbehandlingstid i nævningesager og domsmandssager, der ikke er VVV-sager. Vi har 

alene opfyldt målet for sagsbehandlingstiden på 37 dage i ca. halvdelen af VVV sagerne. I 
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fogedsagerne har vi opfyldt samtlige mål for sagsbehandlingstiden i 2019, mens vi på skif-

teområdet er meget tæt på at have opfyldt samtlige mål for sagsbehandlingstiden.  

Nedenunder er en tabel, som viser udviklingen af rettens gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid på flere forskellige sagstyper de sidste syv år. Sagsbehandlingstiden er angivet i 

antal dage. Til sammenligning er også angivet det gennemsnitlige tal for alle retter og 5. 

bedste ret. Rettens gennemsnitlige sagsbehandlingstid viser naturligvis, hvor hurtigt retten 

er til at behandle de enkelte sagstyper, men forhold som antallet af sager, antallet af med-

arbejdere, sagernes kompleksitet og muligheden for en ledig retssal, en ledig dommer og 

ledige advokater på samme tidspunkt spiller også ind.   

Det samlede resultat for rettens sagsbehandlingstider er tilfredsstillende, idet vi ligger un-

der eller forholdsvist tæt på gennemsnittet ved byretterne på samtlige sagstyper. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Alle  

byretter 

5.  

bedste 

Nævningesager 110 69 146 84 165 97 161 192 105 

Domsmandssager 93 113 97 111 141 115 126 156 100 

Sager uden domsmænd 28 24 27 31 39 24 29 26 14 

Tilståelsessager 71 81 96 104 99 57 62 89 62 

Hovedforhandlede 

almindelige civile sager 
457 503 579 453 477 408 431 537 435 

Hovedforhandlede  

boligretssager 
668 433 424 440 380 373 243 448 243 

Hovedforhandlede  

småsager 
260 247 204 231 250 255 267 288 197 

Alle civile sager med  

forhandlingsmaksime 
168 174 162 152 165 161 - - - 

Alle ægteskabssager 116 132 130 111 93 99 123 137 100 

Alle forældreansvarssager 202 151 137 119 134 149 134 112 88 

Almindelige fogedsager 49 52 58 63 79 64 72 91 62 

Særlige fogedsager 39 38 36 41 48 47 46 52 45 

Betalingspåkrav 46 48 51 61 56 57 59 74 53 

Tvangsauktioner 58 83 63 66 50 45 47 68 53 

Boudlæg 30 28 32 44 44 48 50 49 41 

Uskiftet bo 85 71 76 91 95 95 122 101 79 

Privat skifte 335 349 340 358 338 367 366 363 346 

Forenklet privat skifte 58 59 61 82 86 84 99 75 63 
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

I 2019 har retten gjort en stor indsats for at forbedre opfyldelsen af fristen på 37 dage for 

behandling af visse voldssager og våbenlovssager. Samtidig blev kriterierne ændret, så 

blandt andet sager, der ender med betinget fængselsstraf, også tæller med i statikken.  

Fra en målopfyldelse på 65,8 % i 2018 nåede retten alene en målopfyldelse på 52 % i 

2019. Selvom der er tale om et fald, placerer resultatet alligevel retten forholdsvis tæt på 

gennemsnittet for retterne på 58 % målopfyldelse. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Der 

er herved lagt vægt på, at det i ca. 40 % af tilfældene skyldtes rettens forhold, at sagerne 

ikke blev behandlet rettidigt. Retten har iværksat initiativer til at opnåelse af en højere 

målopfyldelse fremover. Det bliver dog næppe i 2020, hvor retten i en periode holdt delvist 

lukket som følge af Covid 19. 

2.4: Udvalgte HR-nøgletal 

Rettens personaleomsætning i 2019 lå på 6,7 % mod et gennemsnit for byretterne på 7,8.  

Sygefraværet steg fra 7 til 11,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket er højere end 

retternes gennemsnit på 10 sygedage. Stigningen i sygefraværet kan forklares ved, at et 

antal medarbejdere desværre blev langtidssygemeldte i 2019.   

3. Udviklingsinitiativer i 2020 
I 2020 er der i høj grad fokus på bæredygtighed i retten både i form af optimering af sags-

processer og på brugerfokus i forbindelse med indretning af retten og finpudsning og juste-

ring af sagsgange samt i form at fokus på den enkelte medarbejders potentiale og trivsel.    

Retten vil i sidste halvdel af 2020 sætte fokus på kerneopgaverne, herunder yderligere op-

timering af sagsprocesser og kompetenceudvikling samt bunkebekæmpelse efter den del-

vise nedlukning af retten i forbindelse med Covid-19. 

                                            

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 behandlet inden for 37 dage.  


