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Indledende bemærkninger 
Procesbevillingsnævnet blev oprettet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995. Loven trådte i kraft den 1. 
januar 1996. 
 
Procesbevillingsnævnet har siden da haft kompetence til i civile sager og straffesager at 
meddele 2. og 3. instansbevilling. Tidligere lå kompetencen i Justitsministeriet. 
 
Procesbevillingsnævnet har desuden siden januar 2007 haft kompetencen til at behandle 
klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces. 
 
Procesbevillingsnævnet er opdelt i to afdelinger – afdelingen for appeltilladelser og afdelingen 
for fri proces. Sekretariatets medarbejdere betjener begge nævn. 
 
Sekretariatet har 27 medarbejdere – heraf 21 juridiske (1 sekretariatschef, 2 chefkonsulenter, 4 
specialkonsulenter og 14 fuldmægtige) og 6 medarbejdere i kontorsekretariatet (ikke-juridiske 
medarbejdere) (1 kontorleder, 1 kontorfuldmægtig, 3 kontormedarbejdere og 1 
servicemedarbejder). 
 
Nævnets formand er en højesteretsdommer, der udpeges for 2 år af gangen.  
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Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold varetages af Domstols-
styrelsen. 
    
Landsklubbens bestyrelse arbejder på, at der også i de kommende år vil være mulighed for 
kompetenceudvikling for kontorpersonalet, blandt andet for Procesbevillingsnævnets kontor-
personale kunne der være tale om udvekslingsbesøg med retterne, anklagemyndigheden og 
advokatkontorerne.   
 
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. 
 
 

 
Kontorleder 
Kontorlederens ansvarsområder vil typisk være følgende: 
 
Personaleledelse/administration 
 

• Oplæring af nye kontormedarbejdere  
• Ferietilrettelæggelse og planlægning i forbindelse hermed 
• Udarbejde generelle retningslinjer i samarbejde med sekretariatschefen for de daglige 

arbejdsrutiner i afdelingen, hvor disse ikke er fastlagt i centrale instrukser  
• Føre diverse syge- og fraværslister og ferielister for hele sekretariatet  
• Sikre videreformidling af nødvendig information 
• Indsamling og viderebringelse af ønsker om lokaleændringer og udskiftning eller 

reparation af inventar samt øvrige opgaver omkring lejemål, herunder tilkald af 
håndværkere 

• deltage i koordinerende møder i huset 
• Håndtering af processen(i samarbejde med den øvrige ledelse), af ledige 

kontorfunktionærstillinger og øvrigt ikke-juridisk personale 
• Indkalder ansøgere til samtale og medvirke ved/afholder ansættelsessamtale v/ikke-

juridisk personale 
• Besvare henvendelser i forbindelse med ansættelser 
• Journalisering af personalesager 

 
 
Regnskab 
 

• Ansvarlig for instruktioner til nyansatte 
• Deltager i udarbejdelse af embedets budget  
• Elektronisk fakturering og anden udbetaling af udgifter 
• Rejseafregninger 
• Indberetning af vederlag for nævnsmedlemmer 
• Deltagelse i udarbejdelse af lønfremskrivning 
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Bygningsadministration 
 

• Iværksætte uopsættelige reparationsarbejder 
• Indhente tilbud og kontrollere bygningsmæssige arbejder, 
• Inventaranskaffelser 
• Kontakt til udlejers personale angående den daglige drift af lejemålet  

 
Deltager i øvrigt i den almindelige sagsbehandling.  
 
Ved kontorlederen fravær varetages en del af opgaverne af de øvrige kontorfunktionærer i 
journalen. 
 
 
 
Journalen 
 
Kontorfunktionær 
 

• Åbning af post samt modtagelse af mail 
• Oprettelse af sager 
• Journalisering  
• Sagsskridt 
• Udkast til protokol til nævnsmøder 
• Renskrivning af protokollen 
• Afsendelse af afgørelser 

 
Servicemedarbejder 
 

• Kopiering af sager til nævnsmøder 
• Udarbejde og udsende dagsorden til nævnsmøder 
• Opdækning til møder 
• Serviceopgaver i sekretariatets lokaler 
• Arkiv 
• Post og frankering 
• Byærinder  
• Lettere kontorarbejde  

 
Ved servicemedarbejderens fravær varetages opgaverne af de øvrige kontorfunktionærer i 
journalen. 
 
 
Øvrige opgaver i journalen 
 
De øvrige opgaver fordeles mellem kontorfunktionærerne:  
 

• Campus-ansvarlig 
• Bestilling af rejser 
• Udarbejdelse af statistik  
• Udarbejdelse af kontrolbøger  
• Kontakt til rengøringsselskab og kvartalsmøde med den tilsynsførende 
• Indkøb af kontorartikler m.v. 
• Telefonomstilling  
• Udarbejdelse af telefonlister 
• Praktisk vejledning og ekspedition ved personlige og telefoniske henvendelser – både 

fra borgere, advokater, retter og anklagemyndigheden 



- 5 – 
 

• Opdatering af lister over nævnsmedlemmer 
• Udarbejdelse af mødeplan for nævnsmøderne  
• Deltage i SU-møder  
• Arbejdsmiljøarbejde, herunder udarbejdelse af instruks  
• Gennemgang af journalens fristhylde 
• Håndtering af afgørelsesmapper 
• Oprettelse og journalisering af generelle sager – sammen med kontorleder  

 
 
 
 
 
IT 
 
Følgende IT-opgaver varetages af kontorfunktionærerne: 
  

• Koordinering af kontakten til styrelsens it- og driftscenter, herunder indberetning af fejl 
via Topdesk 

• Koordinering af opsætning, nedtagning og flytning af udstyr 
• Koordinering af den tekniske support og vejledning til sekretariatets medarbejdere 
• Koordinering af vedligeholdelse og fornyelse af sekretariatets maskinpark, herunder 

computere, printere, telefoner, kopimaskiner osv. 
• Opdatering og udvikling af nævnets hjemmeside i overensstemmelse med domstolenes 

hjemmesidepolitik 
• Opdatering af nævnets intranet 
• Brugerstyring, herunder oprettelse og nedlæggelse af nye brugere  
• Superbrugere, herunder ansvarlige for journalsystemet og fejlmeldinger 
• Diverse ad hoc opgaver i forbindelse med nye tiltag fx sikker mail og digitalisering 
• Deltagelse i konkrete it-projekter efter nærmere aftale med sekretariatschefen 

 
 
Øvrigt 
 
Oplæring af kolleger. 
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