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Indledende bemærkninger: 
Højesteret er Danmarks øverste domstol. 
 
Højesteret er en appeldomstol, som behandler dommer og kendelser, der er afsagt af Østre 
Landsret, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten.  
 
Højesteret behandler både civile sager og straffesager og fungerer som tredje instans i skifte-, 
foged- og tinglysningssager. Ved Højesteret behandles også sager, som Procesbevillingsnævnet 
har tilladt indbragt for retten. Det drejer sig om sager af særlig principiel betydning, f.eks. sager, 
som kan have betydning for afgørelse af en række andre sager, eller om sager af særlig sam-
fundsmæssig interesse. 
   
I Højesteret er der 19 dommere, 1 administrationschef, 12 dommerfuldmægtige, 14 admi-
nistrative medarbejdere – herunder 1 edb-medarbejder og 5 studentermedhjælpere.  
 
Landsklubbens bestyrelse arbejder på, at der i de kommende år vil blive tilført nye arbejds-
opgaver til kontorfunktionærerne i takt med kompetenceudvikling og frigørelse af ressourcer 
ved smidigere arbejdsgange gennem bedste praksis, lean m.v.   
 
Der er ingen tvivl om, at der er arbejdsopgaver ved domstolene i dag, som udføres af jurister, 
som lige så vel kunne udføres af kontorfunktionærer med den rette uddannelse på området.  
 
På Landsklubbens opfordring blev der i 2009 af Domstolsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal se på visioner for kontorpersonalet ved domstolene.  
 
Landsklubbens bestyrelse har tidligere udarbejdet jobprofiler for kontorfunktionærer ved 
byretterne, som sammen med denne jobprofil og for de øvrige overordnede retter ligger på 
Landsklubbens hjemmeside: www.hk.dk/stat/landssammenslutninger/hk_danmarks_domstole 
 
Det er meningen løbende at revidere jobprofilerne, så de hele tiden er opdateret i forhold til 
virkeligheden – og nye ideer til arbejdsopgaver er altid velkomne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hk.dk/stat/landssammenslutninger/hk_danmarks_domstole
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Administrativ kontorleder 
 
Da den administrative kontorleder indgår i ledelsen er stillingsoplysninger ikke medtaget i 
denne jobprofil. 
 
 
 
Retssekretærer: 
 
Som retssekretær skal man være god til at formulere sig på dansk, være serviceminded og glad 
for at samarbejde med andre om opgaverne. Man skal blandt andet have overblik, samt være 
fleksibel og ansvarlig. 
 
Retssekretærens opgaver er: 
 

• generel sagsbehandling 
• åbning af post til afdelingen 
• registrering af breve og dokumenter 
• oprettelse af sager 
• vurdering af sagens videre forløb efter modtagelse af diverse breve/dokumenter 
• beskikkelse af forsvarer og advokater 
• fristudsættelse med korrespondance til sagens parter 
• udmelde syns- og skønsmænd i retsbog 
• indkalde, beramme og skriver i subsidiær afhøring/bevisoptagelse 
• udsætte sager på Retslægerådets besvarelse 
• udfærdige udkast til rets- og dombøger 
• renskrivning og korrekturlæsning af domme og kendelser 
• ekspedere rets- og dombøger til parterne 
• arkivering af sluttede sager 
• selvstændigt udfærdige diverse skrivelser 
• besvare telefoniske forespørgsler 
• telefonisk beramme hovedforhandling 
• opdatering af advokatbasen 
• opdatering af brevskabeloner 
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Den særlige klageret: 
 
Sekretariatet i Den Særlige Klageret: 
 
Som sekretær i Den Særlige Klageret skal man kunne arbejde selvstændigt og ansvarligt. Man 
samarbejder med 3 dommerfuldmægtige, Klagerettens formand og medlemmer. 
 

• åbning af post til afdelingen 
• vurdering af sag – fordeling til dommerfuldmægtig 
• oprettelse af sager, herunder kopiering af sagsbilag 
• diverse sagsbehandling – ex. høring 
• journalisering af indkomne breve mv. 
• håndtering af fristliste 
• bistå dommerfuldmægtige med diverse 
• renskrivning og korrekturlæsning af domme og kendelser 
• ekspedere votering 
• ekspedere afgørelse 
• arkivering af afsluttede sager 
• opdatere og vedligeholde ekstranet, hjemmeside, diverse vejledninger mv. 
• opdatere indhold i manualer/vejledninger, vidensdeling på ekstranet mv. 
• dommerhonorering 2 x årligt 
• nummerering af domme/kendelser og retsbøger til indbinding 
• opdatering af advokatbase 
• opdatering af brevskabeloner 
• besvarelse af telefoner fra klageretskunder 

 
 
Præsidentens sekretær: 
 
Administrative opgaver: 

- Præsidentjournal 
- Journalisering af præsidentens post 
- Invitationer/publikationer 
- Telefon 
- Skriveopgaver 
- Kalender/møder 
- Kørselsliste 
- Mærkedage mv.  
- Ajourføring af lister (internationale møder, sammenslutninger m.v.) 
- Tjenesterejser 
- Præsidentens bestyrelsesarbejde 
- Dommerfordeling 

 
Bibeskæftigelsesnævnet: 

- Journalisering af sager mv. 
- Møder 
- Årlige indberetninger 
- Kontaktperson/superbruger 
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Receptionen: 
 
Opgaverne i Receptionen er følgende: 

• telefonomstilling herunder udenlandske opkald 
• publikumsbetjening 
• tømme telefax og e-mail. 
• ansvar for afsendelse af post 
• diverse serviceopgaver 
• indkøb af kontorartikler 
• taxabestilling 
• udarbejdelse af telefonlister 
• opdaterer dommerlister 
• modtagelse og fordeling af ekstraktmateriale 
• opfølgning på frister 
• opdatering af aktivitetskalender  
• sekretær for dommerfuldmægtig (skrive afvisningskendelser) 
• billedovervågning i huset 
• billedovervågning / terrorsikring omkring Højesteret – lukke ind og ud 
• afløser for vagtmester fsva lukke ind- og ud af retten 

 
 

Receptionsmedarbejder  
 
Der er fra borgernes side et stigende – og berettiget – krav til service fra de offentlige myn-
digheders side. Også Danmarks Domstole vil gerne leve op til dette krav. 
 
Det er derfor vigtigt, at borgeren oplever Danmarks Domstole som åbent og indstillet på at 
servicere borgerne på en tilfredsstillende måde. 
 
Det er vigtigt, at Højesteret er let tilgængeligt – både telefonisk og ved personlig henvendelse. 
 
Vejledning og ekspedition er en meget tidskrævende og mangfoldig opgave af stor vigtighed for 
rettens ansigt udadtil. Både ved telefonisk og ved personlig henvendelse har den, som henvender 
sig, ikke altid indkaldelsen ved hånden, og det kan være ret tidskrævende for medarbejderen at 
finde frem til rette person/lokale.  
 
Selvom retssproget er dansk, får retten mange henvendelse på forskellige sprog. 
 
 
Bogholderi og kassefunktioner: 
 

• indstempling og inddrivelse af retsafgifter 
• kontrol af grundbilag for administrative medarbejdere 
• ajourføring af instruks og kontoplan 
• bistand med budget vedrørende selvforvaltningsmidlerne 
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• varetagelse af øvrige kasseopgaver, herunder lønadministration (fra 2008) og diverse 
afregninger samt ekspeditioner i homebankingsystemet 

 
 
Kasserer  
 
En kasserer skal have flair for tal, være ansvarsbevidst, være i besiddelse af en god ordenssans 
og kunne arbejde selvstændigt.  
 
- Beregning af stævningsgebyr og kæreafgift, samt attester og udskrifter 
- Tilbagebetaling af retsafgifter 
- Betaling ved kontanter/checks eller via netbank 
- Kontrol vedrørende fremsendte beløb 
- Afstempling på kasseterminal   
- Afstemning af kasse og bankkonti  
 
Driftsudgifter: 
- Efterregning af fakturaer, kontering, bogføring og betaling af embedets udgifter, herunder 

time-, dagpenge- og rejseafregning 
  
Sagsrelaterede udgifter: 
- Salær til tolke og advokater  
- Betaling af omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen 
 
Lønninger: 
- 1. uddatakontrol af regnskab og løn 
- Kontrol af refusion ved sygdom, barsels- og forældreorlov 

 

 
Øvrige opgaver: 
- Daglig afstemning af embedets beholdningskonti 
- Intradeoverførsler 
- Registrering og inddrivelse af afgifter og sagsomkostninger tilkendt statskassen og 

indberetning til Skat, Inddrivelsescentret 
- Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning på drift og lønsum 
- Månedlige og kvartalsvise indberetninger og bevillingsafregninger til Domstolsstyrelsen 
- Årsafslutning 

 
 
Personale og administration i øvrigt: 
 
Som personalemedarbejder skal man være god til at formulere sig på dansk, være serviceminded 
og glad for at samarbejde med andre om opgaverne. Man skal blandt andet have overblik, samt 
være fleksibel og ansvarlig. 
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Administrative og øvrige opgaver kan blandt andet være uddelegeret direkte fra admini-
strationschefen/den administrative kontorleder. 
 
Administration: 
- Journalisering af sager i Præsidentjournal  
- Udfærdigelse af møderet til advokater 
- Bestilling af massør, parkeringstilladelser, id-kort, visitkort samt influenzavaccination 
- Ajourføring /udarbejdelse af vejledninger i Præsidentjournalen, personale og 

hjemmesideredigering 
- Regnskab af båndforbrug til Copy-dan 
- Opdatering og udvikling af Højesterets hjemmeside i overensstemmelse med 

Domstolsstyrelsen hjemmesidepolitik 
- Opdating og udvikling af Højesteret intranet 
- Superbruger i Tangora og Shere-point (hjemmeside), herunder undervisning af kollegaer 
- Superbruger i Præsidentjournalen, herunder ansvarlig for opdatering og udvikling af 

koncepter 
- Arkiv, herunder instruerer vedrørende arkivarbejde og klargøre til aflevering. 

 
Personaleadministration: 
- Opslag/annoncering af ledige kontorfunktionærstillinger og øvrigt ikke-juridisk personale 
- Indkalder ansøgere til ansættelsessamtale 
- Besvarer henvendelser i forbindelse med ansættelser/personalesager 
- Udfærdigelse af ansættelseskontrakter på ikke-juridisk personale 
- Foretager indberetning til Domstolsstyrelsen angående personale 
- Korrespondance i personalesager 
- Foretage lønindberetning til Økonomistyrelsen via blanketsystemet og uddatakontrol 
- Indberetning af FRAV-lister til SLS ang. fravær og kontrol  
- CAMPUS-ansvarlig  

 
IT-ansvarlig: 
Højesteret har sin egen afdeling med 1 ansat edb-medarbejder som bl.a. varetager driften af 
Højesterets egne systemer, programmer og koordinering af kontakten til styrelsens it- og 
driftscenter . 
 
Derudover har Højesteret et antal it-kontaktpersoner/superbrugere. 
 
IT-kontaktpersonen/superbrugerens opgaver kan være: 
- indberetning af fejl via Manager Helpdesk 
- vejledning til rettens medarbejdere 
- opdatering af rettens hjemmeside  
- superbruger i sagsbehandlingssystemer 
- fejlmelding til edb-medarbejderen 
- deltagelse i projekter vedr. den pågældende afdelings sagsbehandlingssystem 
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- opsætning og nedtagning af udstyr i afdelingen fx i forbindelse med, at en ny medarbejder 
starter 

- kommunikation via hjemmesiden og intranettet vedr. de relevante sagsområder fx retslister, 
pressemeddelelser mv. 

 
 
Generelt 
 
For alle gælder det, at der på grund af embedets størrelse er behov for i opgaveløsningen at sikre 
fleksibiliteten hvilket blandet andet betyder, at alle medarbejderne har et hoved arbejdsområde 
samt et fast arbejdsområde hvori de afløser en kollega. 
 
Alle deltager i oplæring af kolleger.  
 
Der udføres endvidere en hel del sekretærarbejde for juristerne, herunder i forbindelse med 
dommernes arbejde i råd og nævn mv. 
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