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1. Indledning – kort præsentation af retten 
 
Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Faxe kom-
mune. Retskredsen har ca. 230.000 indbyggere. 
 
Ved Retten i Næstved er der ansat 10 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er endvi-
dere ansat en administrationschef, 8 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 38,8 årsværk kontor-
funktionærer, 2 elever, 3 servicemedarbejdere, samt medarbejdere i flexjob mv. 
 
Retten i Næstved er organiseret i afdelinger, som ledes af en funktionschef og en afdelingsleder. Rets-
afdelingen behandler civile sager og straffesager. Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner 
og betalingspåkrav. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer.  
 
De administrative funktioner varetages af administrationen og præsidentsekretariatet.  
 
I 2020 blev der ud af 36.943 vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 272 anke- og 
kæremål for Østre Landsret, der ændrede 73 afgørelser og stadfæstede 199 afgørelser. Der er således 
stadfæstet 73 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2019 blev der ud af 39.021 vægtede sager, som 
Retten i Næstved behandlede, indbragt 276 anke- og kæremål for Østre Landsret, der ændrede 82 af-
gørelser og stadfæstede 194 afgørelser. Det bemærkes at anke- og kæresager for 2019 ikke indeholder 
civile sager. Der blev således stadfæstet 70 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2018 blev der ud af 
de 36.032 vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 273 anke- og kæremål for Østre 
Landsret, som ændrede 104 afgørelser og stadfæstede 169 afgørelser. Der blev således stadfæstet 62 % 
af de indbragte anke- og kæremål.  
 
I 2020 modtog retspræsidenten klager fra 26 personer, hvoraf ingen af klagerne angik sagsbehandlings-
tiden. Ingen af klagerne i 2020 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens § 48, stk. 1. I 2019 
blev der modtaget 24 klager, hvoraf ingen angik sagsbehandlingstiden. I 2018 modtog præsidenten kla-
ger fra 17 personer, hvoraf 2 angik sagsbehandlingstiden.  
 
Rettens administration modtager henvendelser fra borgere og journalister blandt andet vedrørende 
aktindsigt i retssager. Der har de seneste år været en større stigning i antallet af ekspederede aktind-
sigtssager: 
 
2018:  151 sager, hvoraf 47 er til journalister. 
2019:  201 sager, hvoraf 95 er til journalister 
2020:  242 sager, hvoraf 77 er til journalister 
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2. Resultater i 2020 
 
DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række 
indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en 
række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element 
i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker 
identificeres.  
 

AdministrationschefSTRATEGISK LEDELSE           FAGLIG LEDELSE                     PERSONALELEDELSE

DOMHUSET  

Effektive Arbejdsprocesser

SAGSBEHANDLINGSTID          BRUGEROPLEVET KVALITET           OMDØMME

EFFEKTIVITET                                     FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION

Driftsledelse og organisering  
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En ramme om 

kvalitetsudvikling i 

Danmarks Domstole

RETSSIKKERHED  

UAFHÆNGIGHED

Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet

 
 
 

2.1 Effektivitet (aktivitet og produktivitet) 
 
AKTIVITET 
 

AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER 

 

Samlet Straffesager Civile sager Øvrige Fogedsager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 826.421 799.068 219.146 221.398 50.667 49.836 362.107 305.974 

Retten i Næstved 39.021 36.943 10.878 10.865 1.830 1.854 20.089 15.857 

 

AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER 

 Tvangsauktionssager Insolvensskiftesager Dødsboskiftesager Notarialforretninger 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 10.169 8.766 17.903 14.452 55.073 56.399 110.147 115.486 

Retten i Næstved 730 518 1.064 849 2.465 2.513 4.071 4.367 
1) Vægtningen på tværs af sagstyper betyder, at antallet af vægtede sager inden for de enkelte sagområder ikke summer op til det samlede antal 
vægtede sager. 

 
Ændringerne i antallet af afsluttede sager betyder, at Retten i Næstved i 2020 har afsluttet 4,6% af de 
sager, som blev afsluttet ved domstolene. Retten har således i 2020 ikke fortsat den mangeårige stig-
ning i antal af afgjorte sager. I 2019 var tallet 4,70%. I 2018 var tallet 4,83%.  
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Dette skyldes bl.a., at der er tale om vægtede tal, og at domstolene for 2020 har ændret vægtningsmo-
dellen. Efter den nye model vægtes bl.a. sager med udvisningspåstande, tolke og længerevarende 
domsmandssager mere end tidligere. Retten i Næstved har ikke så mange sager med udvisningspå-
stande og tolke samt længerevarende sager. Mange af rettens domsmandssager kan afvikles over en til 
to dage. Endelig har ikke mindst Covid-19 pandemien haft negativ indflydelse på sagsafviklingen i 
2020. 
 
PRODUKTIVITET 
 
Produktiviteten måles ved et indeks, der beregnes som forholdet mellem rettens afsluttede vægtede 
sager og det samlede årsværksforbrug. Produktivitetsindekset muliggør en sammenligning af de enkelte 
byretter og er uafhængig af den tid, der anvendes på eksempelvis administration og ledelse mv. 
 

PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN 

 
 

Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 100,0 96,5 100,0 97,9 100,0 97,6 100,0 97,9 100,0 92,1 100,0 94,9 

5. bedste ret 106,9 102,9 109,8 105,3 117,4 104,9 106,0 113,7 112,7 107,3 118,1 107,2 

Retten i Næstved 106,0 100,3 109,8 101,8 116,4 102,6 96,3 97,0 98,4 93,5 98,5 100,5 
1) Indeks 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i 2019.      
2) "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for straffesager og civile sager, "Fogedsager" til den samlede produktivitet for øvrige fogedsa-
ger og tvangsauktioner, "Skiftesager" til den samlede produktivitet for insolvensskifter og dødsboskifter. 
3) Ved beregningen af den samlede produktivitet, samlet for retten, anvendes rettens samlede vægtede årsværksforbrug - dvs. også årsværksfor-
bruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte sagsområder er årsværkforbruget til generel le-
delse og administration mv. nøgletalsfordelt, således at forskelle i andele i årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ikke vanske-
liggør en sammenligning af de enkelte retter.      
 
Embedets samlede årsværksforbrug i 2020 blev i forhold til 2019 forøget fra 64,6 til 65,2 samtidig 
med, at antallet af vægtede afsluttede sager, faldt fra 39.021 til 36.943 hvilket skyldes ovennævnte 
vægtningsmodel samt nedlukningen i forbindelse med Covid-19.  
 
I 2020 modtog retten 37.807 uvægtede sager og afsluttede 38.421 uvægtede sager. 
 
I 2019 modtog retten 42.713 uvægtede sager og afsluttede 44.121 uvægtede sager. 
 
Antallet af verserende uvægtede sager ved udgangen året blev i 2020 ændret fra 6.573 i 2019 til 6.400 
sager. 
 
Produktiviteten er faldet fra indeks 106,0 til indeks 100,3. 
 
Resultatet for 2020 fremstår således ikke tilfredsstillende, men det skyldes som nævnt ændring af vægt-
ningsmodel, at antallet af modtagne sager er faldet i 2020 og Covid-19 pandemiens negative indfly-
delse på sagsafviklingen.  
 
ÅRSVÆRKSFORBRUG PÅ ADMINISTRATION 
  

Retten i Næstved har fokus på at anvende mindst mulig tid på administration og har i mange år lø-
bende nedbragt den tid, som juristerne og kontorfunktionærerne anvender på arbejde med administra-
tion. Samtidig har administrationen udvidet aktiviteterne, idet retten har prioriteret at sætte ind med en 
indsats i forhold til IT-udvikling, hjemmeside, kommunikation med pressen samt formidling i form af 
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samarbejde med lokale skoler mv. Det er ikke lykkedes at nedbringe den tid, der anvendes på admini-
stration yderligere i 2020, hvilket blandt andet skyldes flere IT-opgaver samt en større stigning i antal-
let af ekspederede aktindsigtssager. 
 

ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. 

 
Årsværk til generel ledelse og ad-

ministration 
%-del til generel ledelse og administra-

tion 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Samlet byretterne 

Jurister 28,6 30,6 28,9 7,0% 7,2% 6,8% 

Kontor 96,3 103,7 98,7 12,2% 12,6% 12,0% 

Elev 8,0 7,2 6,5 12,1% 10,0% 8,8% 

Fleks 14,6 14,6 14,5 33,8% 32,5% 36,1% 

Øvrige 66,1 73,1 69,9 74,0% 73,0% 76,0% 

Samlet 213,6 229,3 218,4 15,2% 15,7% 15,0% 

 - ekskl. fleks og elever 191,0 207,5 204,0 14,8% 15,4% 14,8% 

Retten i Næstved 

Jurister 1,3 1,5 1,2 7,9% 7,7% 6,5% 

Kontor 5,0 5,6 5,7 14,6% 14,8% 14,6% 

Elev 0,4 0,1 0,5 22,4% 7,4% 20,8% 

Fleks 1,1 1,1 1,0 41,3% 44,7% 42,1% 

Øvrige 2,7 3,0 3,4 88,9% 99,7% 92,8% 

Samlet 10,5 11,4 11,8 18,0% 17,6% 18,1% 

 - ekskl. fleks og elever 9,0 10,1 10,7 16,7% 16,8% 17,0% 
1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel 
ledelse og administration mv. 
 
 

2.2 Målopfyldelse og sagsbehandlingstider 
 
Domstolene har fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne.  
 
Muligheden for at realisere målene har tæt sammenhæng med de resurser, der tildeles den enkelte ret, 
hvilke sager retten modtager og anklagemyndighedens samt advokaters forhold i forbindelse med be-
rammelse af hovedforhandlinger.  
 
Retten har i 2020 som følge af Covid-19 haft vanskeligt ved at opfylde alle målene. 
 
Retten lukkede i overensstemmelse med nødberedskabet ved Danmarks Domstole i marts 2020 ned for 
afviklingen af de fleste retsmøder. Selvom medarbejderne under nødberedskabet arbejdede hjemme og 
lavede sagsforberedelse, afviklede telefonmøder mv., har nedlukningen naturligt resulteret i voksende 
sagsbunker. Fra begyndelsen af maj 2020 begyndte retten igen at afvikle retsmøder under de anbefalin-
ger sundhedsmyndighederne foreskrev (og stadig foreskriver) med hensyn til afstandskrav, kvadratme-
terkrav, hygiejnekrav mv.  Det har betydet, at retten i store dele af 2020 ikke har kunnet afvikle sager 
som normalt. Særligt har afstandskravene givet udfordringer for afvikling af tvangsauktioner, fogedsa-
ger, familiesager og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, idet retten ikke har rådet over lokaler, som var 
store nok, ligesom retten ikke havde tilstrækkelige ventefaciliter.  
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I løbet af 2020 er der blevet lejet yderligere lokaler til afvikling af tvangsauktioner og sager i Ungdoms-
kriminalitetsnævnet. Retssalene er blevet indrettet med plexiglasafskærmninger, så de fleste almindelige 
civile sager og straffesager i den sidste halvdel af året kunne afvikles næsten normalt.  
 
Mange sager er imidlertid blevet aflyst som følge af at en part, vidne, anklager eller advokat mv. var 
smittet med Covid-19 eller var i karantæne. Flere sager er af denne årsag tilmed blevet aflyst flere gange. 
Det har endvidere været vanskeligt som følge af Covid-19 at afvikle fogedsager som skulle foretages på 
bopælen og besigtigelser/fremvisninger af ejendomme i forbindelse med tvangsauktioner. 
 
De mange verserende sager som Covid-19 har afstedkommet, har som en naturlig konsekvens flyttet 
fokus fra en forbedring af sagsbehandlingstiderne til at få afgjort den stigende bunke af sager indenfor 
straffe-, civil-, foged- og skifteområdet, idet sagsbehandlingstiden under de aktuelle omstændigheder og 
med de aktuelle ressourcer ikke kunne forventes at falde fra 2019 til 2020.  
 
Endelig har retten modtaget et meget stort antal domsmandssager i 2020. I perioden fra 2008 til 2018 
har retten i gennemsnit modtaget 509 domsmandssager pr. år, men i 2019 modtog retten 645 doms-
mandssager og i 2020 modtog retten 814 domsmandssager samt afsluttede 831 domsmandssager.  
 
Rettens fokus har således været på afvikling af de mange domsmandssager samt afvikling og priorite-
ring af de mange sager, som blev lagt til bunke under nedlukningen og i perioden, hvor retssalene blev 
ændret til at kunne opfylde afstandskrav og afskærmning med plexiglas. 
 
Målopfyldelsen og sagsbehandlingstiderne for 2020 er således samlet set ikke fuldt ud tilfredsstillende, 
men rettens medarbejdere har ydet en helt ekstraordinær stor indsats for at få gennemført så mange 
sager, som det har været muligt under de vanskelige forhold. Dette er bl.a. sket ved, at der er blevet 
gennemført sager om aftenen og i weekender. På mange sagsområder er det lykkedes at nedbringe an-
tallet af verserende sager til niveauet før Covid-19. 
 
MÅLOPFYLDELSE 
 

MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER (80 pct. Hurtigste sager) 

 

Nævninge- og 
domsmandssa-

ger (hfh.) 
Tilståelsessager 

Sager uden 
domsmænd - 

bødesager 

Sager uden 
domsmænd – øv-

rige 

Samlet VVV-
sager 

Rettens andel 
af fristoverskri-

delser 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

80 pct. 80 pct. 80 pct. 80 pct. <37 dage.  

MÅL (pro-
cent) 

< 90 dage < 45 dage < 10 dage < 95 dage 57 pct. < 20 pct. 

Samlet by-
retterne 

90 99 45 54 4 5 95 117 58% 48% 15% 15% 

5. bedste 
ret 

65 84 34 39 2 2 55 87 51% 60% 3% 9% 

Retten i 
Næstved 

76 85 41 54 2 2 118 107 68% 54% 18% 17% 

1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft i 2019. 
 
 

 
 
  



 7 

MÅLOPFYLDELSE VVV-SAGER (PROCENT) 

 

Voldssager Voldtægtssager Våbensager 
Fast-track sager om 
ungdomskriminali-

tet 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

<37 dage <37 dage <37 dage <37 dage 

Samlet byretterne 56% 47% 60% 40% 63% 56% 73% 51% 

5. bedste ret 69% 60% 89% 50% 80% 74% 89% 75% 

Retten i Næstved 70% 55% 64% 35% 58% 59% 91% 63% 
1) Målene for voldssager, voldtægtssager, våbensager og fast-track sager om ungdomskriminalitet er fastsat eksternt. 

 

MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (80 pct. hurtigste sager) 

 

Alle alm. sager, boligsager, 
småsager 

Hfh. almindelige sager og 
boligsager 

Hfh. småsager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

80 pct. 80 pct. 80 pct. 

MÅL (procent) <122 dage <456 dage <243 dage 

Samlet byretterne 91 116 385 408 219 294 

5. bedste ret 72 78 327 343 157 183 

Retten i Næstved 64 69 458 405 188 181 
1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft i 2019. 

 

MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (80 pct. hurtigste sager) 

 

Familieret - §6- og 7-
sager 

Familieret – prøvel-
sessager efter forenk-

let proces 

Tvangsfuldbyrdelses-
sager – forældrean-

svarsloven 

Konkurskarantæne-
sager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

80 pct. 80 pct. 80 pct. 80 pct. 

MÅL (procent) <120 dage <80 dage <30 dage <125 dage 

Samlet byretterne 54 114 38 46 14 16 117 91 

5. bedste ret 49 98 28 35 9 13 76 66 

Retten i Næstved 57 138 34 38 16 23 92 94 
1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft i 2019. 

 

MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) 

 

Alm. fogedsager  
og betalingspåkrav 

Særlige fogedsager 
Tvangsauktion  

solgt på eller efter 1. auk-
tion 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

<3 MDR. <2 MDR. <5 MDR. 

MÅL (procent) 65 pct. 70 pct. 80 pct. 

Samlet byretterne 70% 59% 73% 64% 79% 60% 

5. bedste ret 84% 77% 81% 77% 90% 71% 

Retten i Næstved 76% 62% 78% 68% 88% 69% 
1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft i 2019. 
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SAGSBEHANDLINGSTIDERNE 
 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) 

 
 

Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 192 177 156 171 26 32 89 103 

5. bedste ret 105 100 100 127 14 20 62 71 

Retten i Næstved 177 121 116 139 13 18 73 84 

 
 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE) 

 
 

Hovedforhandlede 
almindelige sager 

Hovedforhandlede 
boligretssager 

Hovedforhandlede 
småsager 

Hovedforhandlede 
§§ 6 og 7-sager 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 537 558 448 479 288 359 98 178 

5. bedste ret 435 491 243 351 197 224 83 157 

Retten i Næstved 605 516 535 427 227 207 120 197 

  
 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) 

 
 

Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 91 101 52 67 74 75 68 81 

5. bedste ret 62 69 45 46 53 55 53 63 

Retten i Næstved 78 88 54 53 79 87 61 62 

 
 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) 

 
 

Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Samlet byretterne 49 50 101 103 363 341 75 78 

5. bedste ret 41 38 79 84 346 318 63 67 

Retten i Næstved 43 48 100 103 350 325 63 74 

 
 

2.3 Faglig kvalitet 
 
Retten holder almindeligvis flere gange årligt en kvalitetsudviklingsdag, hvor alle rettens jurister sætter 
sig sammen for at drøfte et eller flere juridiske emner, gerne ud fra et oplæg fra en fagperson. Rettens 
kvalitetsudviklingsdage bliver af såvel jurister som kontorfunktionærer brugt til i samarbejde at udvikle 
arbejdsgange og forbedre tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Der afholdes tillige juristmøder, hvor 
der jævnligt holdes oplæg om relevante aktuelle juridiske emner. Der holdes ligeledes løbende afdelings-
møder i de enkelte afdelinger for både kontormedarbejdere og jurister, hvor der bl.a. gennemgås juridi-
ske emner og tales om optimering og effektivisering af sagsgange. Som følge af Covid-19 har aktivite-
terne været stillet i bero i 2020. 
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2.4 Brugeroplevet kvalitet 
 
Det er vigtigt at kvaliteten af domstolenes ydelser fortsat ligger på et højt niveau, herunder bl.a. i for-
hold til den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet.  
 
Den brugeroplevede kvalitet vurderes løbende og vurderes i forbindelse med brugerundersøgelser. Den 
seneste brugerundersøgelse er foretaget i slutningen af 2020.  
 
Rettens ledelse og de enkelte afdelinger drøfter resultaterne på de forskellige sagsområder med fokus på 
forbedringer for brugerne. I 2021 vil den videre udmøntning af arbejdet omkring brugerfokus fortsætte 
i alle rettens afdelinger. 
 
Målet er en bedre samlet oplevelse for brugerne i deres møde med retten og at øge kvaliteten samt ef-
fektiviteten i opgaveløsningen. Der arbejdes endvidere på at forbedre de fysiske rammer. 
 
 

2.5 Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal 
 
Rettens seneste trivselsundersøgelse er fra 2017 og viste et resultat lidt over gennemsnittet for domsto-
lene, hvilket er et tilfredsstillende resultat og en forbedring i forhold til seneste undersøgelse fra 2013. 
Næste trivselsundersøgelse gennemføres i 2021.  
 
Retten i Næstved har siden 2011 fokuseret på social kapital. Den sociale kapital betegner de relationer, 
der eksisterer mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og lederne og mellem lederne. Jo mere 
disse relationer er præget af gode samarbejdsevner, tillid og retfærdighed, jo højere social kapital er der 
til stede på arbejdspladsen. Alt andet lige vil højere social kapital medføre større trivsel på arbejdsplad-
sen, større effektivitet og lavere sygefravær. Embedet har således valgt at fokusere på at skabe så høj 
en social kapital som muligt i alle embedets afdelinger og på tværs af afdelingerne. I alle afdelinger har 
der således været gennemført drøftelser om, hvad godt samarbejde består i, og social kapital drøftes nu 
løbende på afdelingsmøder, ligesom det drøftes i ledelsesforum og med lederne i forbindelse med de-
res lederudviklingssamtaler. 
 
Det gennemsnitlige sygefravær udgjorde i 2020 14 dage pr. medarbejder. Tallet dækker over en stor 
stigning i langtidssygefraværet, hvor 12 af rettens medarbejdere har været langtidssygemeldt. Det gen-
nemsnitlige sygefravær ved byretterne var i 2020 på 11 dage pr. medarbejder. Sygefraværet ved retten 
er således 3 dage højere end gennemsnit for byretterne. Der har igennem længere tid været fokus på at 
nedbringe sygefraværet, hvilket fastholdes og intensiveres fremadrettet. 
 
Antallet af sygedage pr. medarbejder og personaleomsætningen har betydning for aktiviteten og der-
med også for produktiviteten.  
 
Personaleomsætningen ved Retten i Næstved var i 2020 på 8%. Personalealeomsætningen i 2020 skyl-
des for en stor dels vedkommende, at en del medarbejdere valgte at stoppe deres ansættelse ved dom-
stolene efter en kort ansættelse. Personaleomsætningen ved domstolene har traditionelt været lav. I 
2020 var den gennemsnitlige personaleomsætning ved byretterne 7 % altså marginalt lavere end ved 
retten. En lav personaleomsætning er traditionelt godt fordi det betyder stabilitet i opgavevaretagelsen 
samt at personale med stor erfaring fastholdes. 
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2.6 Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) 
  

Retten i Næstved lægger stor vægt på, at kommunikationen mellem retten og rettens professionelle 
brugere fungerer optimalt og konstruktivt. Der afholdes løbende møder for at sikre, at samarbejdet 
fungerer godt, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder løses. I 2020 satte Covid-19 visse begrænsninger 
for afholdelsen af møder. Retten afholdt almindeligvis møder med anklagemyndigheden, de benefice-
rede advokater og advokatforeningen i Næstved retskreds. 
 
Et af rettens indsatsområder er en synliggørelse af rettens arbejde. Retten i Næstved har igennem hele 
2020 og navnlig som følge af Covid-19 arbejdet med at formidle rettens arbejde via hjemmesiden. Der 
lægges domsresuméer af udvalgte sager, ligesom alle større sager, der har pressens interesse, omtales 
på hjemmesiden. Medio 2020 fik samtlige retter ved Danmarks Domstole nye hjemmesider, formålet 
var blandt andet at forbedre brugeroplevelsen og synliggøre rettens arbejde.  
 
Retten har en pressekontaktdommer, som i forbindelse med konkrete sager kan hjælpe med at forklare 
indholdet af domme, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin be-
grundelse samt hjælpe journalister med forståelsen af regler og give oplysninger om retspraksis. Der er 
endvidere i 2020 afholdt et ugentligt telefonmøde med pressen, hvor pressen kan spørge til sager på 
retslisterne. 
  

Embedet lægger endvidere vægt på at have et så åbent forhold til offentligheden som muligt. Retten 
prioriterer derfor normalt at afholde rundvisninger, hvor forskellige foreninger har mulighed for at se 
retsbygningen, på grund af situationen med Covid-19 har der ikke været gennemført rundvisninger i 
2020.  
 
 

3. Udviklingsaktiviteter i 2021 
  

Brugerfokus 
I 2021 vil der blive fulgt op på brugerundersøgelsen fra 2020. Der vil blive taget udgangspunkt i de ge-
nerelle resultater fra undersøgelsen og resultaterne for embedet. Det strategiske tema brugerorienteret 
kultur vil indgå heri. De enkelte afdelinger vil have god service overfor borgerne i fokus ved udmønt-
ningen af konkrete initiativer. 
 
Kortere sagsbehandlingstider 
Retten vil i 2021 have fokus på at nedbringe de nuværende sagsbehandlingstider for samtlige sagsområ-
der under de rammer som regeringens sundhedsmæssige anbefalinger og restriktioner naturligt sætter i 
den aktuelle situation med Covid-19. Et særligt fokus vil være på de sagsområder, hvor retten ikke op-
fylder måltallene for domstolene. 
 
Trivsel og arbejdsglæde  
Retten vil i forlængelse af den i foråret 2021 gennemført trivsels- og ledelsesevaluering have fokus på 
trivsel og arbejdsglæde. 
 
Med udgangspunkt i sociale kapital har retten herunder fokus på at skabe størst mulig trivsel i forbin-
delse med det fælles ansvar for en optimal opgaveløsning.  
 
Trivslen har særligt været udfordret i 2020 som følge af Covid-19, hvor mange medarbejdere har arbej-
det hjemme og ikke har kunnet arbejde i flere afdelinger. Frokoststuen har været lukket og der er ikke 
blevet afholdt sociale arrangementer.  
 
I efteråret 2021 kan alle de nævnte aktiviteter forhåbentlig genoptages i fuldt omfang. 


