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1 Indledning 

1.1 Baggrund for nedsættelse af arbejdsgruppen 

Arbejdsopgaverne for det kontoransatte personale ved domstolene har i en årrække 

ændret sig og ændrer sig fortsat. Digitalisering, nye arbejdsgange mv. betyder, at 

nogle opgaver falder væk, andre ændrer karakter, der stilles nye krav mv. 

Hvis vi fortsat skal kunne rekruttere og fastholde dygtige kontoransatte medarbejde-

re, er der behov for at vide og kunne formidle, hvad Danmarks Domstole i fremtiden 

kan tilbyde af opgaver, ansvar, udviklingsmuligheder mv. 

Arbejdsgruppen om kontorpersonalets fremtidige rolle og opgaver har derfor fået til 

opgave at klarlægge og beskrive kontorpersonalets fremtidige rolle og arbejdsopga-

ver, herunder hvordan vi mest effektivt kan anvende vores personaleressourcer, mu-

lige nye opgaver, forudsætninger for opgaveløsningen samt faglig og personlig ud-

vikling. Kommissoriet for arbejdsgruppen ses i bilag 1. 

1.2 Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i fremtiden fortsat vil være mange kvalifice-

rede og centrale opgaver for dygtige kontoransatte ved domstolene, der har – eller 

erhverver – de kompetencer, som det vil kræve at løse de fremtidige opgaver. Ar-

bejdsgruppens beskrivelse af de fremtidige opgaver findes i kapitel 4. 

Det er samtidig arbejdsgruppens opfattelse, at de fremtidige opgaver vil stille nye 

krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Dette er særligt beskre-

vet i kapitel 5. 

Arbejdsgruppen har en række forslag og anbefalinger til fremtidige mulige opgaver 

samt til, hvordan man kan sikre størst mulig opmærksomhed og dialog blandt ledere 

og medarbejdere om de opgaver, muligheder og kompetencemæssige krav, der for-

ventes i fremtiden. Nogle af anbefalingerne kræver mere centrale eller fælles tiltag, 

men der er også en række forslag, som de enkelte retter selv umiddelbart kan arbejde 

videre med. Forslag og anbefalinger indgår i de enkelte afsnit i kapitel 4 – 6.  

En sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger findes i kapi-

tel 7. 

Fortsat mange 

kvalificerede 

opgaver 
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1.3 Arbejdsgruppens arbejde og sammensætning 

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i de aktuelle udviklingstendenser og pro-

jekter ved Danmarks Domstole, der har betydning for kontorpersonalets fremtidige 

rolle og arbejdsopgaver, herunder digitaliseringsprojekterne, it-organiseringspro-

jektet og erfaringer fra Bedste Praksis.  

Arbejdsgruppen har også hentet god inspiration til sit arbejde fra bl.a. Kommunernes 

Landsforening, der særligt har arbejdet med digitaliseringens betydning for den bor-

gerrettede opgaveløsning i projektet ”Specialist i borgerkontakt”1. Arbejdsgruppen 

har endvidere undersøgt og inddraget andre statslige organisationers overvejelser og 

arbejde af relevans for arbejdsgruppens arbejde. 

Arbejdsgruppen har afholdt i alt syv møder. Et af møderne blev afholdt som et besøg 

i Borgerservice i Odense Kommune. Arbejdsgruppen har også haft inspirationsoplæg 

fra Kommunernes Landsforening, fra projektdeltagere/ledere i de aktuelle store pro-

jekter inden for digitalisering og it-organisering samt fra Tinglysningsretten.  

Da den helt overvejende del af de kontoransatte ved domstolene er beskæftiget ved 

byretterne og landsretterne, har arbejdsgruppen i sit arbejde koncentreret sig om de 

fremtidige opgaver for de ansatte ved by- og landsretterne. Enkelte overvejelser og 

anbefalinger vil kun være relevante for byretterne, men de fleste vil også være rele-

vante for personalet i landsretterne og/eller Sø og Handelsretten og  – dog i mindre 

omfang – for det kontoransatte personale i Højesteret og Tinglysningsretten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se rapportens side 12. 
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Arbejdsgruppen har bestået af: 
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2 Kontorpersonalets nuværende kerneopgaver, aldersfordeling mv. 

2.1 Kerneopgaver ved Danmarks Domstole 

Danmarks Domstole er en arbejdsplads med spændende og meningsfyldte opgaver 

af stor samfundsmæssig betydning og med gode muligheder for – afhængigt af den 

enkeltes kompetencer – at arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau.  

Opgaveområderne for kontorpersonalet ligger først og fremmest inden for retternes 

kerneområder - civil- og strafferet, fogedret, skifteret og notarialforretninger. Kon-

torpersonalet varetager også en række centrale opgaver inden for bl.a. administrati-

on, it og information. 

Ved byretterne varetager kontorpersonalet opgaver inden for alle de nævnte sagsom-

råder. I 2015 blev kontorpersonalets samlede årsværksforbrug ved byretterne an-

vendt således: Ca. 23 % til fogedret, ca. 17 % til skifteret, ca. 24 % til straffesager og 

ca. 18 % til civile sager, mens resten primært gik til ledelse og administration samt 

hjælpefunktioner. På nogle områder – især fogedret og skifteret – varetager kontor-

personalet en stor del af sagerne meget selvstændigt. På andre områder – især civile 

sager og straffesager – varetager kontorpersonalet i højere grad forberedende og op-

følgende sagsbehandlingsskridt, herunder sagsforberedelse og klargøring af sager til 

hovedforhandling, eventuel protokollering i retten samt færdiggørende sagsskridt 

efter hovedforhandlingen. 

I landsretterne varetager kontorpersonalet de kontormæssige opgaver og støttefunk-

tioner i civile sager og straffesager, herunder sagsforberedelse og klargøring af sager 

til hovedforhandling, eventuel protokollering i retten samt færdiggørende sagsskridt 

efter hovedforhandlingen. De varetager endvidere opgaver inden for ledelse, admi-

nistration og andre hjælpefunktioner. Også i Højesteret og Sø- og Handelsretten va-

retager kontoransatte en række af de nævnte støttefunktioner. I Højesteret varetager 

kontorpersonalet også sagsbehandleropgaver i Den Særlige Klageret og Bibeskæfti-

gelsesnævnet samt deltager i informationsarbejdet (rettens hjemmeside med afgørel-

sesbasen mv.) I Sø- og Handelsretten varetager kontorpersonalet også opgaver inden 

for insolvensskifteret. 
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Kontorpersonalet ved retterne varetager således – selvstændigt eller i tæt samarbejde 

med dommere og øvrige jurister – en meget bred vifte af sagsbehandlingsopgaver 

inden for alle de sagsområder, der udgør domstolenes kerneopgaver. 

2.2 Medarbejdersammensætning          

Der var i 2015 ansat i alt 1.316 kontoransatte ved domstolene svarende til i alt 1.115 

kontoransatte årsværk inkl. 89 elevårsværk.2 

 

Tabellen neden for viser den aldersmæssige sammensætning af kontormedarbejdere 

(inkl. elever) ved domstolene pr. juli 2015. Som det fremgår, er der en ret jævn alders-

fordeling. 

 

 

Alder i år              Antal medarbejdere 

Kontormedarbejdere 15 - 19 2 

 

20 - 24 91 

 

25 - 29 127 

 

30 - 34 145 

 

35 - 39 152 

 

40 - 44 193 

 

45 - 49 161 

 

50 - 54 154 

 

55 - 59                                            130 

 

60 - 64 123 

 

65 - 69 33 

 

70 - 74 4 

 

75 - 79 1 

Total 

 

1.316 

 

Aldersfordelingen indikerer sammenholdt med den forventede stigende tilbage-

trækningsalder i samfundet, at domstolene ikke står over for store generationsskifter 

de kommende år.  

                                                           
2
 Forskellen skyldes, at der er et antal deltidsansatte. 
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2.3 Personaleomsætning  

Udtræk fra ISOLA (statens statistikdatabase) viser, at der i perioden maj 2014 til maj 

2015 var følgende personaleomsætning (andel af medarbejderne der er fratrådt i pe-

rioden): 

 Domstolene 

 

Staten 

Overenskomstansatte kon-

torfunktionærer3 

7,6 % 11,7 % 

 

Domstolene har således en forholdsvis lav personaleomsætning på kontorområdet. 

2.4 Trivselsundersøgelse 

Sidst der blev gennemført en trivselsundersøgelse ved Danmarks Domstole4 var det 

overordnede billede for kontorpersonalet meget positivt. Gennemsnittet for besvarel-

serne lå meget højt på spørgsmålene 1) ”jeg er glad for mit arbejde”, 2) ”jeg føler mig 

motiveret i mit arbejde”, og 3) ”mine opgaver passer til mine kompetencer.” Samti-

dig pegede undersøgelsen på, at opfølgning på MUS og videndeling var to indsatser, 

som krævede ekstra opmærksomhed. 

  

                                                           
3
 Der sondres ikke i ISOLA mellem kontoransatte tjenestemænd og andre tjenestemænd, hvorfor kontoransatte 

tjenestemænd ikke indgår i opgørelsen. 
4
 Den seneste trivselsundersøgelse blev gennemført i november 2013. 
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3 Centrale udviklingstendenser på kontorområdet i den offentlige 

sektor 
 

De administrative opgaver er i disse år under forandring. Det skyldes blandt andet 

øget digitalisering, krav om effektivisering, flere selvbetjeningsløsninger, nye samar-

bejdsformer mv. Med øget digitalisering må det forventes, at den udvikling, der over 

en årrække har været i retning af færre administrative job og ændrede jobindhold, vil 

fortsætte.  

 

Neden for er beskrevet en række generelle udviklingstendenser, der har betydning 

for kontorområdet5 i den offentlige sektor. 

3.1 Digitalisering 

Øget digitalisering vil fortsat få stor indflydelse på det 

administrative arbejdsområde.  

 

Borgere og virksomheder vil i vidt omfang være i kontakt med det offentlige via 

selvbetjeningsportaler og søge informationer digitalt. Størstedelen vil være ressour-

cestærke brugere, der langt hen af vejen vil være i stand til via effektive digitale selv-

betjeningsløsninger at klare sig selv. Det bliver derfor generelt primært brugere uden 

eller med begrænsede it-kompetencer, der kontakter det offentlige telefonisk eller via 

personligt fremmøde.  

 

Samtidig vil der være et endnu større fokus på udvikling af en tilgængelig og sam-

menhængende offentlig service. En service hvor brugernes henvendelser så vidt mu-

ligt klares med det samme, og hvor organisationer og myndigheder i højere grad vil 

bruge digitale løsninger til samarbejde på tværs af myndighedsskel. 

 

                                                           
5 Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i blandt andre, 1) rapport udarbejdet af Teknologisk Institut 

2015 for Kommunernes Landsforening og HK Kommunal om afdækning af den administrative faglighed , 2) 

Kommunernes Landsforenings projekt ”Specialist i Borgerkontakt”, 3) foreløbigt målbillede udarbejdet af Digi-

taliseringsstyrelsen 2015 til brug for udarbejdelse af endelig digitaliseringsstrategi 2016-2020, 4) Den fælles 

offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og 5) rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden New Insight 

2012 
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Nye teknologier vil fortsat betyde, at arbejdsopgaver falder væk, og de vil også i sti-

gende grad gøre det muligt for medarbejdere med andre arbejdsfunktioner selv at 

overtage dele af de administrative opgaver. Udviklingen forventes at medføre, at 

administrative medarbejdere i højere grad kommer til at arbejde med support af me-

re digitale arbejdsrutiner såvel internt som eksternt, generel it-understøttelse, herun-

der blandt andet også hjemmesider og sociale medier til kommunikation, tværgåen-

de opgaver mv. 

 

Udviklingen inden for digitalisering og it indebærer, at den fremtidige medarbejder 

skal være ”digitalt kompetent”. 

      

Den digitalt kompetente medarbejder skal have et solidt kendskab til it og være for-

trolig med de digitale muligheder. Pågældende skal have et indgående kendskab til 

de digitale selvbetjeningsløsninger og kunne henvise og hjælpe brugerne til at an-

vende disse. Medarbejderen skal også kunne vejlede brugeren til selv at finde infor-

mation og svar i digitale vejledninger på hjemmeside mv. Den digitalt kompetente 

medarbejder skal derudover kunne medvirke til at finde løsninger, så it-systemerne 

anvendes bedst muligt. 

 
 

 

 

3.2 Organisering i forandring 

Organiseringen af de administrative opgaver må forventes at være under fortsat for-

andring. 

Udviklingen inden for di-

gitalisering og it indebæ-

rer, at den fremtidige med-

arbejder skal være ”digitalt 

kompetent”. 
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De mere rutineprægede opgaver erstattes mere og mere af ny teknologi og gør-det-

selv-løsninger. Medarbejderne vil i stigende grad gå fra at udføre selve opgaven til i 

stedet at varetage de processer, der ligger før, omkring og efter den konkrete opgave, 

herunder it-support og vejledning til borgerne. 

 

Der har endvidere gennem en årrække været en udvikling i retning af øget centrali-

sering og samling af kompetencer i fx administrative fællesskaber. 

 

I Kommunernes Landsforening (KL) arbejder man med projektet 

 ”Specialist i Borgerkontakt”.  

 

Her går udviklingen i retning af, at flere medarbejdere fra at være beskæftiget med 

traditionel sagsbehandling i stedet mere arbejder som dygtige ”frontmedarbejdere” 

med bred og proaktiv borgerkontakt.  

 

Frontmedarbejderen skal blandt andet være i stand til at vejlede borgerne inden for 

en bred vifte af områder og hjælpe borgerne til at kunne anvende selvbetjeningsløs-

ninger og selv finde svar. Man har fokus på, hvordan man opnår størst muligt flow 

for borgerne, og hvordan man arbejder hen mod størst mulig straksafklaring af bor-

gerhenvendelser. Der er fortsat ansatte med traditionelle sagsbehandlingsopgaver, 

typisk på de mere komplicerede sagsområder, men antallet er reduceret. Som konse-

kvens af den valgte organisering har disse sagsbehandlere sjældent borgerkontakt. 

3.3 Effektive arbejdsgange 

Både den offentlige og private sektor arbejder målrettet med at sikre effektivitet i op-

gavevaretagelsen, herunder procesoptimering og effektive arbejdsgange. Opgaverne 

skal naturligvis også fremover tilrettelægges sådan, at personaleressourcerne bliver 

brugt så effektivt som muligt til løsning af de til enhver tid værende opgaver. Det 

betyder blandt andet, at det fortsat vil være vigtigt hurtigt at kunne omstille sig til 

nye sagsområder samt at kunne finde løsninger og optimere driften, så der er flest 

mulige ressourcer til varetagelse af kerneopgaverne. Det betyder samtidig også, at 

det fortsat vil være vigtigt at sikre en hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem de 

forskellige personalegrupper.  

”Medarbejderne skal 

gøre folk i stand til at 

klare sig selv.” 
                    Citat KL 
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3.4 Stigende kompetencekrav  

Med fremtidens opgaver er der et stigende kompetencekrav til de administrative 

medarbejdere om, at de både i bredden og dybden kan mere.  

 

Der vil fortsat både være behov for specialisering inden for delfagligheder og for, at 

medarbejderne mestrer flere delfagligheder, så de kan varetage forskellige funktio-

ner.  

 

Forandringer inden for den administrative faglighed bevirker, at der generelt i end-

nu højere grad vil blive efterspurgt proaktive medarbejdere, der evner at medvirke til 

at finde konstruktive løsninger og optimere driften.  

 

Det kræver selvstændige medarbejdere, der har forståelse for den organisation, som 

de er en del af. De skal have overblik og helhedsforståelse, lyst og evne til at lære nyt, 

kunne omstille sig og udnytte digitaliseringsmulighederne.  

 

Den udvidede brug af it-systemer vil som oven for nævnt bl.a. betyde, at kontoran-

satte i stigende grad vil kunne få opgaver med vejledning i betjening af de borgerret-

tede løsninger og opgaver i problemløsningen, når systemerne fejler. Blandt andet 

derfor vil der i endnu højere grad end i dag blive efterspurgt kompetencer inden for 

fx kommunikation, borgerkontakt samt it-support og it–understøttelse, jf. oven for 

om den digitalt kompetente og kommunikativt stærke medarbejder. 

3.5 Mere individuel arbejdsidentitet og flere jobskifter i løbet af et ar-

bejdsliv 

Fremtidens medarbejdere kommer med en række kompetencer som fx fleksibilitet, 

gå-på-mod samt en stor evne og vilje til at lære nyt. De ønsker løbende jobudvikling, 

tænker ”employability”6 og foretrækker typisk flere jobskifter i løbet af arbejdslivet 

eller i hvert fald forskellige opgaver/funktioner i jobbet. 

 

                                                           
6
 ”Employability” er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 6.1. 
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Mange vil forvente et arbejde med høj grad af selv- og medbestemmelse i forhold til 

arbejdsindhold og -funktioner.  
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4 Kontorpersonalets fremtidige rolle og opgaver ved retterne 

4.1 Indledning 

Arbejdsgruppen har i sine overvejelser om kontorpersonalets fremtidige rolle og op-

gaver ved retterne bl.a. taget udgangspunkt i følgende grundlæggende forudsætnin-

ger: 

Danmarks Domstoles overordnede mål 

 

Danmarks Domstole har fastlagt fire overordnede mål for perioden 2013 – 2018. De 

fire mål er korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssva-

rende kommunikation samt fortsat at være en attraktiv offentlig arbejdsplads. 

Der er fastlagt en række indsatsområder, der skal medvirke til at realisere de fire 

mål. Blandt disse indsatsområder er at øge fleksibiliteten og mobiliteten i domstols-

systemet, at optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne samt at etablere gode 

rammer for vidensudveksling. 

Det fremgår af den overordnede målsætning, at det er en forudsætning for at nå de 

overordnede mål, at alle ved Danmarks Domstole er velkvalificerede og kompetente, 

samt at domstolene skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltræk-

ke højt kvalificerede medarbejdere. Det er derfor bl.a. et indsatsområde at sætte fo-

kus på at arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder. 

Fortsat professionalisering af domstolene 

  

Det har været en grundlæggende forudsætning for arbejdsgruppens arbejde, at 

gruppens overvejelser og forslag skal bidrage til en fortsat professionalisering af 

domstolene, herunder at domstolene til stadighed fremstår tidssvarende med endnu 

større fokus på brugernes/borgernes møde med os. 

Sammenhængende arbejdsgange og fleksibilitet i opgaveløsningen 

 

Arbejdsgruppen har endvidere set det som en grundlæggende forudsætning, at ar-

bejdstilrettelæggelsen ved retterne – inden for de givne rammer – samlet set skal væ-

re så hensigtsmæssig og fleksibel som muligt. Arbejdsgruppen har derfor drøftet, om 
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der er områder, hvor man i endnu højere grad kan sikre sammenhængende arbejds-

gange og fleksibilitet i opgaveløsningen. 

 

Digitaliseringen af domstolene giver kontorpersonalet muligheder for nye arbejdsopgaver  

 

Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi7 beskriver, hvordan digitalisering bidra-

ger til at opfylde domstolenes mål, og hvordan vi i Danmarks Domstole vil arbejde 

digitalt fremover. Nøglebegreberne i de digitale domstole er bl.a. 

 

 Den digitale domstol 

                      Domstolene og brugerne opretter sagen, 

                      udveksler dokumenter og arbejder i det hele  

                      taget sammen om sagen digitalt via ”sagens  

                      hjemmeside”. Det betyder, at langt største- 

                      delen af papirarbejdet ved domstolene skal  

                      være digitalt i løbet af en årrække. 

 

 Digitale retsmøder 

     Retsmøder afvikles med digital advisering  

     forinden, check-in, digitalt opslag på skærme  

     og eventuel virtuel tilstedeværelse.                       

 

Digitaliseringen ved domstolene vil få en meget stor betydning for kontorpersonalets 

fremtidige arbejdsopgaver. Der vil være opgaver, der bortfalder, men digitaliserin-

gen indebærer samtidig, at andre opgaveområder vil få større betydning, ligesom der 

vil være nye opgaver og opgaveområder, der vil skulle - eller naturligt vil kunne - 

varetages af kontorpersonalet.  Arbejdsgruppen har derfor i sit arbejde lagt til grund 

og fokuseret på, at digitaliseringen indebærer en række nye opgaver og muligheder 

for kompetence- og karriereudvikling for kontorpersonalet. 

                                                           
7
 Digitaliseringsstrategien gælder for 2014-2018 og er vedtaget af Domstolsstyrelsens bestyrelse. 
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4.2 Roller og opgaver inden for de største sagsområder 

Som det fremgår oven for, vil der i de kommende år ske en udvikling i og ændring af 

nogle af de kerneopgaver, der i dag varetages af kontoransatte.  

Da langt størstedelen af det kontoransatte personale ved retterne er beskæftiget med 

sagsbehandlingsopgaver inden for de store sagsområder – civile sager, straffesager, 

fogedsager og skiftesager – har en betydelig del af arbejdsgruppens drøftelser og 

overvejelser omhandlet de fremtidige arbejdsopgaver inden for disse områder. 

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at det kontoransatte personale som be-

skrevet oven for i kapitel 2 varetager mange kvalificerede sagsbehandlingsopgaver 

inden for de store sagsområder – enten selvstændigt eller i tæt samarbejde med 

dommere og øvrige jurister – og også forventes at gøre det fremover. 

Arbejdsgruppens drøftelser om opgaverne inden for de store sagsområder har derfor 

koncentreret sig om de områder, hvor der særligt er udsigt til nye opgaver eller nye 

muligheder inden for de eksisterende opgaver. Arbejdsgruppens overvejelser herom 

kan opdeles i følgende hovedgrupper, der omtales nærmere neden for: 

 Digitaliseringens betydning for sagsbehandlernes rolle og opgaver. 

 Proaktiv vejledning og service til borgerne/brugerne. 

 Overvejelser om udvidelse af præsidenternes bemyndigelsesadgang i retsplejelo-

vens § 19, stk. 3.  

 Opgaver/sagsskridt hvor dygtige kontoransatte vil kunne udføre flere opgaver 

end i dag. 

4.2.1 Digitaliseringens betydning for sagsbehandlernes rolle og opgaver 

Som det fremgår oven for, spiller digitalisering af Danmarks Domstole en stor rolle i 

forhold til de fremtidige opgaver ved domstolene. I løbet af 2017 vil et nyt juridisk 

sagsbehandlingssystem på det civile område blive implementeret ved retterne. Over 

den kommende årrække vil også sagsbehandlingen på de øvrige sagsområder blive 

gjort digital. 

Det indebærer, at langt størstedelen af sagerne bliver rent digitale og dermed papir-

løse, samt at al kommunikation med sagens parter og advokater som udgangspunkt 

kommer til at foregå via en selvbetjeningsportal. 
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Med de nye digitale sagsbehandlingssystemer vil en række mere rutinemæssige op-

gaver – fx oprettelse af sager - forsvinde.  

Det er dog vigtigt at understrege, at de nye digitale sagsbehandlingssystemer samti-

dig betyder, at sagsbehandlerne vil få nye kvalificerede opgaver af sagsbehand-

lingsmæssig karakter, herunder vejledningsopgaver og opgaver i forhold til sagssty-

ringen. 

En ny og central opgave i tilknytning til det nye civilsystem er således, at kontoran-

satte efter bemyndigelse kan træffe afgørelse om fritagelse fra at anvende portalen, jf. 

en nylig gennemført udvidelse af retsplejelovens § 19, stk. 3. 

Derudover vil sagsbehandlerne bl.a. skulle kvalitetssikre nye sager og oprette sager 

for de såkaldt ”ikke-digitale” borgere. De vil endvidere via systemet skulle sikre 

fremdrift i sagerne og holde styr på frister over for både brugerne og dommerne. 

Det bliver også en ny og helt central opgave at vejlede de eksterne brugere i at an-

vende selvbetjeningsportalen – både praktisk/teknisk og indholdsmæssigt.  

Udgangspunktet er, at vejledningen skal ske på en måde, så brugerne hjælpes til 

”selvhjælp”. Vejledningen vil både skulle ske ved personligt fremmøde, telefonisk 

henvendelse og via mail.  

Digitale retsmøder vil i et vist omfang også medføre et behov for bistand fra kontor-

personalet enten forud for eller som en del af retsmødets afvikling. 

Digitaliseringen indebærer også nye opgaver af mere it-mæssig karakter. Dette er 

nærmere beskrevet i afsnit 4.3. 

4.2.2 Proaktiv vejledning og service til borgerne/brugerne  

Det vil fremover blive en helt central opgave at kunne yde en differentieret vejled-

ning og service til brugerne på en måde, så flest mulige bliver i stand til at anvende 

selvbetjeningsløsninger og finde svar på hjemmeside mv. Det kræver bl.a., at medar-

bejderen ved personlige henvendelser i højere grad end tidligere skal ”om foran 

skranken” og vejlede brugeren i at anvende de digitale løsninger. Arbejdsgruppen 

har derfor overvejet, om man kunne organisere opgaven med proaktivt at vejlede og 

informere brugerne på en anden måde end i dag. 
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Arbejdsgruppen har i den forbindelse ladet sig inspirere af udviklingen i kommu-

nernes borgerservice og kontaktcentre, jf. kapitel 3 oven for, hvor en meget stor del af 

den borgerrettede kontakt varetages af dygtige ”frontmedarbejdere”, der dels kan 

vejlede og besvare henvendelser inden for en række materielle sagsområder, dels 

vejlede i brugen af selvbetjeningsløsninger mv. De pågældende medarbejdere er sær-

ligt uddannet i opgaven med at vejlede borgerne, ligesom de løbende oplæres på de 

forskellige sagsområder, hvor de besvarer spørgsmål. Arbejdet med borgervejled-

ningen understøttes af en række digitale vejledninger, hvor medarbejderne kan finde 

svar på de hyppigst stillede spørgsmål.  

Arbejdsgruppen har endvidere inddraget Tinglysningsrettens erfaringer med vejled-

ning i hot-line og på hjemmesiden. Retten har bl.a. særligt fokus på at anvende 

hjemmesiden aktivt i forhold til brugervejledningen og i den forbindelse forvent-

ningsafstemme, hvad medarbejderne kan vejlede i. Der er bl.a. også særligt fokus på 

at tilpasse vejledningsniveauet efter, om det er en professionel eller privat bruger.  

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de enkelte retter kan overveje at organisere op-

gaven med at vejlede og informere brugerne således, at retten samler størstedelen af 

opgaven med vejledning og information hos nogle bestemte medarbejdere, der sær-

ligt er uddannet i at vejlede borgerne/brugerne på såvel det materielle område som i 

anvendelsen af selvbetjeningsløsninger. Disse medarbejdere vil således både kunne 

varetage de nye vejledningsopgaver, varetage opgaver, der i dag ligger i retternes 

information, samt besvare en række af de mere standardmæssige henvendelser, der i 

dag besvares i specialafdelingerne.  

Som supplement hertil kunne man udarbejde korte digitale vejledninger til medar-

bejderne til brug for brugervejledning, som bl.a. nogle kommuner og Tinglysnings-

retten har gjort, jf. oven for. Der findes allerede i dag ved mange retter lokale FAQ’er, 

som anvendes i kombination med det materiale, der ligger på intranettet. Arbejds-

gruppen finder, at det kunne være en fordel at udarbejde (og løbende opdatere) fæl-

les digitale vejledninger under inddragelse af det materiale, der allerede findes lo-

kalt.  

Hvis medarbejderne ikke selv kan svare eller henvise til svar på hjemmeside mv., vil 

man naturligvis altid skulle sende henvendelsen videre til en anden medarbejder ved 

retten, der vil kunne besvare den. 
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Fordelene ved en sådan model ville være: 

 At sikre en målrettet proaktiv indsats for at vejlede borgerne i anvendelsen af 

selvbetjeningsløsningerne samt om, hvor de i øvrigt selv kan finde svar på hjem-

meside mv. i stedet for, at medarbejderen giver dem svaret. 

 At sikre endnu større fokus på, hvor vigtig en opgave det er at modtage og vejle-

de borgerne, når de henvender sig – personligt, telefonisk eller digitalt. 

 Hurtigt og professionelt svar på henvendelser, der kommer mange af, eller som 

man relativt let kan slå op i rettens systemer. Flere brugere vil få svar ved første 

henvendelse, hvilket er med til at professionalisere mødet med borgeren. 

 Færre afbrydelser for medarbejdere i rets- og specialafdelingerne. 

Det vil være en forudsætning, at det er dygtige medarbejdere med flair og interesse 

for vejledning og bruger/borgerkontakt, der har denne opgave. Det vil endvidere 

være en forudsætning, at ledelsen italesætter, hvor central og vigtig en opgave det er.  

Den nærmere udformning vil afhænge af den enkelte ret, og hvad der vil fungere 

bedst der. Fx vil der formentlig være forskel på, om man i givet fald finder det mest 

hensigtsmæssigt at etablere et fast team til de nævnte opgaver eller at etablere en ro-

tationsordning, der omfatter et større antal ansatte. 

4.2.3 Overvejelser om en eventuel udvidelse af præsidenternes bemyndi-

gelsesadgang i retsplejelovens § 19, stk. 3 

Retsplejelovens § 19, stk. 3, har følgende ordlyd: 

Stk. 3: Ved byretterne og Sø- og Handelsretten kan rettens præsident 

meddele andre personer bemyndigelse til at træffe afgørelser efter 

§ 350, stk. 2, og § 477 d, stk. 2, og at udføre foged-, skifte- og notarial- 

forretninger samt faderskabssager, hvis der ikke skal træffes afgørelse i 

tvistigheder, og at beslutte, at en part, skønsmand m.v. er undtaget fra 

kravet om anvendelse af domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 4. 

Personer, der er bemyndiget til at udføre fogedforretninger, kan dog 

efter præsidentens nærmere bestemmelse træffe afgørelser efter § 490, 

§ 494, stk. 2 og 3, og § 525. 

 

Arbejdsgruppen har overvejet, om der er opgaveområder/sagsskridt, hvor det even-

tuelt kunne være hensigtsmæssigt at foreslå en udvidelse af retspræsidentens be-

myndigelsesadgang i retsplejelovens § 19, stk. 3. I disse overvejelser har arbejds-

gruppen lagt vægt på, at der naturligvis både skal tages hensyn til den kvalitet og 
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retssikkerhed, som brugerne med rette kan forvente af domstolenes ydelser, og til at 

sagsbehandlingen er effektiv og finder sted under den mest hensigtsmæssige anven-

delse af domstolenes samlede personalemæssige ressourcer.  

Det skal i den forbindelse understreges, at retsplejelovens § 19, stk. 3, vedrører 

spørgsmålet om, i hvilket omfang den enkelte præsident kan meddele det ikke juri-

diske personale ved retten bemyndigelse til at træffe afgørelser og varetage forskelli-

ge typer af sager. Det vil således som hidtil være vedkommende retspræsident, der i 

givet fald meddeler den enkelte ansatte bemyndigelse til at varetage opgaver omfat-

tet af bestemmelsen. 

Arbejdsgruppen finder på denne baggrund, at det kunne være relevant at udvide 

bemyndigelsesadgangen i forhold til følgende opgaver/sagsskridt: 

 Retsbog, hvor parterne indgår forlig, og hvor der er enighed om omkostnings-

spørgsmålet.  

 Retsbog, hvor sagen hæves af sagsøger, og der er enighed om omkostnings-

spørgsmålet. Det forudsætter, at der ikke er fremsat modkrav af sagsøgte. 

 Retsbog om meddelelse af fri proces i tilfælde, hvor Civilstyrelsen har meddelt fri 

proces efter retsplejelovens  § 328, stk. 5.  

 Kendelse om henvisning til rette værneting, jf. retsplejelovens § 248,stk. 2, jf. § 235  

(spørgsmålet om hvorvidt sagen er anlagt ved sagsøgtes bopæl eller opholds-

sted). Retsplejelovens kapitel 22 indeholder en række bestemmelser om undtagel-

sesværneting. Disse vurderinger vil fortsat skulle varetages af en jurist. I det om-

fang det er muligt at udskille rene § 235-sager, er det arbejdsgruppens opfattelse, 

at det vil være ubetænkeligt at overlade disse sager til kontorpersonalet. Det be-

mærkes dog, at den nye sagsportal i civile sager formentlig vil få betydning for 

antallet af sager, hvor der er behov for henvisning, og at overvejelser på dette 

punkt derfor bør afvente erfaringerne med det nye civilsystem. 

 Retsbog, hvor der tillægges en forsvarer salær for at have stået til rådighed på 

lørdage/søndage og helligdage, samt retsbog hvor der tillægges en forsvarer eks-

peditionssalær for sluttede sager uden retsmøde. Salæret tillægges i disse tilfælde 

efter vejledende takster. 
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4.2.4 Opgaver/sagsskridt hvor dygtige kontoransatte vil kunne udføre flere 

opgaver 

Arbejdsopgaverne for kontorpersonalet ved retterne har samlet set gennem årene 

ændret sig hen mod mere kvalificerede og selvstændige arbejdsopgaver. Der henvi-

ses til beskrivelsen af de nuværende opgaver oven for i kapitel 2. 

Mange kontoransatte har således en rolle/funktion som fagspecialist på deres sags-

område. Det vil bl.a. sige, at de har et både bredt og indgående kendskab til sagsom-

rådet på et højt fagligt niveau og selvstændigt kan behandle fagligt krævende sager. 

Denne rolle/funktion må også forventes fremover at blive central for kontorpersona-

let ved domstolene. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der er en række opgaver/sagsskridt, hvor dyg-

tige kontormedarbejdere inden for de gældende rammer vil kunne udføre endnu 

flere opgaver, end man generelt gør i dag.   

Arbejdsgruppen finder i den forbindelse, at der – ud fra de grundlæggende hensyn, 

der er nævnt i indledningen af dette afsnit - generelt bør sigtes mod, at kontorperso-

nalet kan varetage så meget af sagernes forberedelse, som det er muligt og hensigts-

mæssigt, før sagen overgår til afgørelse hos en jurist.  

Det sker allerede i forskelligt omfang i dag, men der synes at være en vis – formentlig 

ofte traditionsbestemt - forskel mellem retterne på, hvilke sagsforberedende og fær-

diggørende skridt der varetages af kontorpersonale. Dette gælder ikke mindst i     

retsafdelingerne.  

Arbejdsgruppen finder derfor, at de enkelte retter med fordel - ud fra en bedste 

praksis-tankegang – mere systematisk kan overveje, om der ved retten er flere opga-

ver, herunder sagsforberedende opgaver, der kan udføres af kontoransatte.  

Arbejdsgruppen finder blandt andet, at dygtige kontoransatte i endnu højere grad, 

end det generelt er tilfældet i dag, vil kunne varetage følgende opgaver: 

 Sagsforberedelse frem til afsigelse af udeblivelsesdom i civile sager. 

 Sagsforberedelse ved begæring om genoptagelse inden for fire ugers fristen af 

sager, hvor der er afsagt udeblivelsesdom, jf. Rpl. § 367, stk. 1, 1. pkt. 

 Sagsforberedelse frem til meddelelse af første påtegning i betalingspåkrav. 

 Sagsforberedende skridt i sager om syn og skøn. 
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 Oplæg/udkast til dommeren i sager om afslag på fritagelse fra anvendelse af 

sagsportalen i civile sager. 

 Sagsforberedelse frem til udeblivelsesdom i straffesager, hvor påstanden er bøde 

(bødekrav). 

 Berammelser (varetages allerede i vidt omfang af kontoransatte, men der er efter 

det oplyste forskel retterne imellem). 

 Telefonmøder med henblik på berammelse af civile sager og straffesager. 

 Selvstændig protokollering i sager, hvor der vurderes at være behov herfor (fx i 

civile hovedforhandlinger, i straffesager eller ved afskrift af lydoptagelser ved 

anke.) 

 Udkast til fortegnelser i småsager. 

 Udkast til afgørelser i mortifikationssager. 

 Ukomplicerede tvangsopløsningssager fra Erhvervsstyrelsen (på grund af mang-

lende indsendelse af regnskaber). 

 Udkast til retsbøger vedrørende afsluttende skiftesamlinger i bobestyrerboer og 

konkursboer, jf. KL §§ 150 og 151 samt dødsboskiftelovens § 68. 

 Godkendelse af sikkerheder (fx kautionsforsikringspolicer eller bankgarantier) i 

boer. 

 Udarbejdelse af retsbog, hvor der sker frigivelse af sikkerhed i konkursboer (fx 

kautionsforsikringspolice eller bankgaranti), når der er sket udlodning. 

 Screening af redegørelser som led i skifterettens tilsyn med bobehandlingens 

fremme, jf. KL § 125, således at sagen kun lægges til en jurist, hvor der er noget 

usædvanligt i redegørelsen.  

I nogle tilfælde vil opgaverne med en kort introduktion kunne varetages af en dygtig 

kontoransat. I andre tilfælde vil det forudsætte, at der iværksættes sidemandsoplæ-

ring eller på anden måde gennemføres oplæring/kompetenceudvikling i opgaven. 

Da en række af de ovennævnte opgaver vedrører arbejdet i retssekretariaterne, kun-

ne det overvejes, om der med fordel til inspiration kan udarbejdes beskrivelser af, 

hvilke forberedende sagsskridt den dygtige retssekretær kan varetage.  

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte retter under besøgene fra Bedste Praksis 

benytter den brede viden, som Bedste Praksis har, til også at efterspørge vejled-

ning/sparring om,  hvorvidt der er opgaver, der måske i højere grad kunne varetages 

af kontoransatte.  
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Arbejdsgruppen finder derudover, at spørgsmålet om, hvilke opgaver der kan vare-

tages af dygtige kontoransatte, løbende bør overvejes, så opgaverne kan tilpasses den 

fremtidige udvikling og de muligheder, der følger heraf. 

4.3 Rolle og opgaver i forhold til it-understøttelse og digitalisering 

Med de mange nye digitale systemer, arbejdsgange og procedurer stiger behovet for 

it-kompetencer og it-ressourcepersoner ved retterne.  

Dette gælder naturligvis i forhold til it-nøglepersonerne – it-kontaktpersoner og su-

perbrugere – men det gælder også langt bredere i forhold til de kontoransatte ved 

retterne. 

4.3.1 It-nøglepersonerne 

Som led i Danmarks Domstoles handlingsplan for 2015 og 2016 gennemføres et pro-

jekt om styrkelse af it-organiseringen og it-kompetencer ved retterne. Formålet er at 

understøtte, at brugen af it i retternes hverdag fungerer bedst muligt, samt at retterne 

får mest mulig nytte af investeringer i ny it.  

It-nøglepersonerne er helt centrale i denne udvikling og vil også være det fremover. 

Det er derfor en central del af it-organiseringsprojektet at styrke kompetencerne for 

it-nøglepersonerne, så de og dermed retterne føler sig bedre klædt på til at modtage, 

supportere og ikke mindst fastholde og optimere brugen af digitale løsninger. 

Rollen som it-nøgleperson kræver både en række faglige kompetencer (herunder in-

den for henholdsvis hardware/software) og en række personlige kompetencer. Den 

kræver således blandt andet, at it-nøglepersonerne er proaktive og selv tager initiati-

ver samt bidrager til at fastholde og sikre optimal udnyttelse af it, herunder ved im-

plementering af nye it-løsninger. Dygtige it-nøglepersoner vil have eller erhverve 

kompetencer inden for bl.a. selvledelse og forandringsledelse, ligesom rollen som 

formidler og ”oversætter” vil være vigtig.  

4.3.2 Generelt for alle kontoransatte 

Opgaven med it-understøttelse vil ikke kunne eller skulle varetages af it-nøgleper-

sonerne alene. Det må forventes, at det generelt vil blive en særdeles vigtig og efter-

spurgt opgave for kontoransatte at kunne yde it-understøttelse på et vist niveau både 

internt og eksternt.  
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Det vil således generelt være både vigtigt og efterspurgt at være ”digitalt kompe-

tent”. Den digitalt kompetente medarbejder skal have et solidt kendskab til it og væ-

re fortrolig med de digitale muligheder. Pågældende skal have et indgående kend-

skab til de digitale selvbetjeningsløsninger og kunne henvise og hjælpe brugerne til 

at anvende disse. Medarbejderen skal også kunne vejlede brugeren til selv at finde 

information og svar i digitale vejledninger på hjemmeside mv. Den digitalt kompe-

tente medarbejder skal derudover kunne medvirke til at finde løsninger, så it-

systemerne anvendes bedst muligt. Endelig er det en vigtig del af den it-under-

støttende rolle at kunne formidle sin digitale viden såvel internt som i forhold til 

brugerne. 

4.3.3 It og digitalisering som karrierevej 

Digitaliseringen og it-anvendelsen i øvrigt giver således en øget mulighed for at dyg-

tiggøre sig. 

Det gælder både it-mæssigt og i forhold til at yde god vejledning og service såvel 

internt som i forhold til brugerne. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at rollen som it-nøgleperson (it-kontaktperson 

eller superbruger) fremover vil kunne blive en egentlig karrierevej for de medarbej-

dere, der har – og udvikler – de faglige og personlige kompetencer, som rollerne for-

drer. Retternes ledelse bør sikre, at de relevante medarbejdere er opmærksom herpå, 

og understøtte dette, herunder ved at være opmærksom på medarbejdernes potentia-

le for disse opgaver.  

Samtidig vil stærke it-kompetencer være helt centrale elementer i at styrke alle med-

arbejderes employability8 og dermed muligheder for at få beskæftigelse uden for 

domstolene. 

4.4 Rolle og opgaver inden for administration  

Det må forventes, at der fortsat vil være en række opgaver inden for det administra-

tive område, der vil skulle varetages af kontoransatte, men også her vil digitaliserin-

gen betyde, at mere rutineprægede opgaver og opgaver, der i øvrigt kan varetages 

digitalt, fremover vil falde bort. 

                                                           
8
 ”Employability” er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 6.1. 
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Arbejdsgruppen finder, at det lokalt løbende bør overvejes, om der er administrative 

opgaver, der i endnu højere grad end det sker i dag, vil kunne løses af dygtige kon-

toransatte. Det kan fx være opgaver i relation til ledelsesinformation, budgetmæssige 

opgaver, HR-relaterede opgaver mv.  

4.4.1 Særligt om kasserernes opgaver 

Når de digitale sagsbehandlingssystemer i løbet af en årrække vil være fuldt imple-

menteret ved retterne, vil en del af kasserernes opgaver bortfalde. Det er på nuvæ-

rende tidspunkt ikke muligt at sige med sikkerhed, hvor stor en del af de ”klassiske” 

kassereropgaver der bortfalder, men det vurderes, at mindst halvdelen heraf vil bort-

falde, når de digitale sagsbehandlingssystemer er fuldt implementeret. Det vil ske 

gradvist i takt med, at systemerne udvikles og implementeres på de enkelte sagsom-

råder.  

Der vil derfor være den fornødne tid til løbende at tilpasse kasserernes opgaver, og 

en del af de opgaver, der typisk varetages af kasserere/kassererafløsere, vil fortsat 

bestå. 

Antallet af ansatte beskæftiget med kassererarbejde ved den enkelte ret varierer af-

hængig af rettens størrelse og sagsfordeling, samt af hvordan opgaven er organiseret, 

herunder hvor mange medarbejdere opgaverne er fordelt på. Mange medarbejdere 

med kassereropgaver varetager allerede i dag andre opgaver i større eller mindre 

omfang. 

Spørgsmålet om, hvilke opgaver den enkelte medarbejder skal varetage i stedet for 

de opgaver, der falder bort, vil naturligvis afhænge af rettens behov og den enkelte 

medarbejders kompetencer. Det vil fx kunne være: 

 Sagsbehandleropgaver inden for et eller flere af sagsområderne. 

 Opgaver inden for økonomi og ledelsesinformation, herunder opgaver vedrøren-

de analyser, statistik, budget- og budgetopfølgninger mv. 

 Personaleadministrative opgaver, herunder opgaver vedrørende Timesag, syge-

fraværs- og ferieregistreringer, løn, ansættelseskontrakter og indhentelse af refu-

sioner. 

 It-relaterede opgaver jf. afsnit 4.3 oven for. 

 Projektarbejde. 
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Hvis man ved den enkelte ret ikke allerede er gået i gang med at drøfte, hvilke opga-

ver kassererne kan varetage i stedet for de opgaver, der gradvis bortfalder, vil det 

være hensigtsmæssigt snarest at tage hul på drøftelserne. Det vil således være natur-

ligt på MUS og i eventuelle andre relevante fora at drøfte mulighederne for nye op-

gaver, herunder et eventuelt behov for kompetenceudvikling. 

4.5 Rolle og opgaver inden for kommunikation og formidling 

Det kontoransatte personale bidrager allerede i dag på forskellig vis til kvalitetssik-

ring af rettens kommunikation og vil efter arbejdsgruppens opfattelse også – og må-

ske i endnu højere grad – kunne gøre det i fremtiden. 

Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at fremtidens opgaver inden for kommu-

nikation og formidling i et vist omfang vil kunne varetages af ansatte med kontor-

baggrund, der har evner og interesse for at arbejde med tidssvarende, brugerrettet 

kommunikation. Det gælder blandt andet: 

 Formidling på rettens hjemmeside og intranet, herunder 

udarbejdelse af internt og eksternt rettede vejledninger, refe-

rater, nyheder, opgaver i relation til sociale medier mv. 

 Planlægning og gennemførelse af besøg fra skoler mv. 

 Videndeling ved den enkelte ret og mellem retterne.  

 Kvalitetssikring i form af korrekturlæsning mv. 

 Bidrag til rettens årsberetning og handlingsplan. 

Afhængig af opgavernes indhold og den enkelte medarbejders kompetencer og erfa-

ringer vil der kunne være behov for at supplere med relevant kommunikationsmæs-

sig kompetenceudvikling, fx om hvordan man skriver gode og letforståelige tekster 

til hjemmesiden mv.  

Arbejdsgruppen finder endvidere, at de enkelte retter vil kunne opnå en større grad 

af fælles ansvar for en tidssvarende kommunikation og formidling, hvis der på hvert 

større sagsområde er engagerede ansatte, der i tilknytning til deres øvrige opgaver 

særligt har ansvaret for en proaktiv kommunikation og formidling inden for deres 

sagsområde. Det vil sikre løbende opdateret kommunikation på alle sagsområder fra 

ansatte, der har et særligt kendskab til området. Det vil også betyde, at flere ansatte 
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ved den enkelte ret vil kunne have en kommunikations- og formidlingsrolle ved si-

den af deres rolle som sagsbehandler mv. 

Kommunikations- og formidlingsrollen er naturligvis også en vigtig del af en fælles 

proaktiv vejlednings- og servicefunktion, jf. afsnit 4.2.2 oven for. 

 4.6 Projekter og tværgående opgaver 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det må forventes, at der fremover 

vil blive endnu større behov for dygtige medarbejdere, der kan varetage 

tværgående opgaver som tovholder, projektleder eller projektkoordinator på fx for-

andringsprojekter eller tværgående opgaver i retten. Opgaven som tovhol-

der/koordinator kan også omfatte opgaver som mødeforberedelse, indsamling af vi-

den og materiale, at skrive gode referater mv.  

Arbejdet med projekter og tværgående opgaver fordrer i særlig grad, at medarbejde-

ren har forståelse og interesse for helheden, er proaktiv, selvstændig og tager initiati-

ver.  

Erfaring med projekter eller tværgående opgaver er efter arbejdsgruppens opfattelse 

generelt også medvirkende til at styrke den enkelte medarbejders employability. 

4.7 Ledelse – rolle og opgaver i fremtiden 

4.7.1 Stillingerne 

Der er samlet ved retterne et betydeligt antal lederstillinger, der er besat med ansatte 

med kontorfaglig baggrund. Det er stillinger som afdelingsleder, som sektionsleder i 

landsretterne og som administrationschef. Selvom der nogle steder er reduceret i an-

tallet af lederstillinger i forhold til de første år efter domstolsreformen i 2007, forven-

ter arbejdsgruppen, at der samlet ved Danmarks Domstole fortsat vil være et større 

antal af disse lederstillinger.  

Arbejdsgruppen har i de overvejelser, der er gengivet neden for, primært koncentre-

ret sig om fremtidens rolle og opgaver for afdelingsledere og sektionsledere, idet stil-

lingerne som administrationschef på en del punkter adskiller sig fra de øvrige ledel-

sesstillinger. Det skal samtidig understreges, at arbejdsgruppen finder, at det fortsat 
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bør være muligt for kontoransatte, der er kvalificerede hertil, at blive ansat som ad-

ministrationschef. 

4.7.2 Kontorpersonalets ledelsesmæssige rolle og opgaver i fremtiden 

Domstolsstyrelsen arbejder for tiden med et nyt udbud af ledelsesudvikling ved 

domstolene, og i dette arbejde vil der bl.a. også ske en nærmere klarlægning af de 

ledelsesmæssige kompetencer for de kontoransatte ledere ved domstolene. 

Arbejdsgruppen har derfor alene haft en mere overordnet drøftelse af, hvilke ledel-

sesmæssige roller og opgaver der forventes at blive centrale for fremtidens afdelings- 

og sektionsledere. Det skal understreges, at overvejelserne neden for ikke er udtøm-

mende, men alene udtryk for nogle af de vigtige elementer, der efter arbejdsgrup-

pens opfattelse indgår i den fremtidige lederrolle for de kontoransatte ledere. 

Der findes mange måder at beskrive lederroller på. Arbejdsgruppen har i sine drøf-

telser taget udgangspunkt i følgende fire ledelsesroller/dimensioner, der ofte tidlige-

re – med forskellige variationer - har været anvendt i drøftelser om ledelse ved dom-

stolene:  

 Strategisk ledelse, der bl.a. handler om at fastsætte mål, at arbejde for at nå de 

fastsatte mål og resultater samt om kommunikation af retning mv. 

 Faglig ledelse, der bl.a. handler om kvalitetssikring, faglig vejledning, problem-

løsning og sparring. 

 Personaleledelse, der bl.a. handler om udvikling af medarbejderne, at stille krav 

til den enkelte og følge op herpå, feed-back og håndtering af konflikter. 

 Driftsledelse/administrativ ledelse, der bl.a. handler om arbejdstilrettelæggelse, 

løbende prioritering, økonomi mv. 

Typisk vil de tre sidstnævnte ledelsesdimensioner fylde mest i forhold til afdelings- 

og sektionslederes hverdag. Efter arbejdsgruppens opfattelse har disse ledere som 

centralt placerede mellemledere imidlertid også en vigtig rolle i forhold til de strate-

giske dele af ledelsesrollen bl.a. ved at sikre helhedsforståelse mellem de forskellige 

afdelinger og ved at ”oversætte” sammenhængen mellem de overordnede mål og 

den enkelte medarbejders opgaveløsning. 

Arbejdsgruppen har særligt drøftet det forhold, at afdelingsledere og sektionsledere 

også deltager i den konkrete opgaveløsning i den afdeling, som de leder. Det kan 
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være en udfordring at balancere og prioritere varetagelsen af ledelsesopgaven i for-

hold til de daglige opgaver, og de kan som mellemledere have en oplevelse af, at de 

daglige opgaver ”stjæler tiden” fra ledelsesopgaverne. I en travl hverdag vil realite-

ten være, at tid og rum til ledelse ikke er noget, man ”får”, men noget man selv ska-

ber sig i kraft af sin egen tilgang til ledelsesopgaven og opgaveløsningen.  

Hvis afdelings- og sektionslederne skal kunne leve op til de ledelsesmæssige krav, 

der er nævnt oven for, er det derfor efter arbejdsgruppens opfattelse vigtigt, at ”le-

deridentiteten” fylder mere hos den enkelte leder end ”sagsbehandler/kollega-

identiteten”, dvs. at den enkelte leder opfatter sig selv som en leder, der også har 

sagsbehandlingsopgaver – og ikke omvendt. 

Det er vigtigt, at dette understøttes af den øverste ledelse i de krav og forventninger, 

der stilles til afdelings- og sektionsledere. 

Særligt om strategisk ledelse 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at strategisk ledelse for afdelings- og sektionslede-

re i fremtiden i endnu højere grad end hidtil vil indebære følgende:  

 Formidling (”oversættelse”) af hvad Danmarks Domstoles vision, værdier og mål 

betyder for rettens og enhedens opgaver. De skal kunne omsættes til konkrete 

mål og opgaver for afdelingen, så det giver mening for den enkelte medarbejder. 

Det kan fx være at skabe forståelse for, hvad det overordnede mål om ensartethed 

i forhold til brugerne betyder for enhedens opgaveløsning. 

 

 Helhedsorientering – tage ansvar for helheden og ikke kun for egen afdeling. Ef-

ter arbejdsgruppens opfattelse er det en helt central del af ledelsesrollen at være 

og agere helhedsorienteret. Det indebærer bl.a. at bidrage til, at retten fungerer 

som en enhed, samt til opgaveløsningen i andre afdelinger, når der er behov her-

for. Arbejdsgruppen peger i den forbindelse på, at det forudsætter, dels at den 

enkelte leder og enhed får anerkendelse fra den øverste ledelse for at bistå andre 

afdelinger og løse tværgående opgaver, dels at der fortsat sker en fælles lederud-

vikling ved den enkelte ret. Arbejdsgruppen peger endvidere på, at ledelsen ved 

de enkelte retter måske med fordel kunne overveje i højere grad at lade afdelings-

lederne indgå i tværgående projekter ved retten.  
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 Fokus på resultater. Det er en vigtig ledelsesopgave at drøfte med medarbejderne, 

hvilke resultater enheden skal levere, og hvordan man bedst kan gøre det. Det 

kan både være i forhold til enhedens egne opgaver (fx ændringer i arbejdsgange 

med henblik på kortere sagsbehandlingstider) eller på tværs af retten (fx bistand 

til andre afdelinger). Heri indgår fx også spørgsmålet om, hvorvidt retten/en-

heden til enhver tid fremstår professionel og tidssvarende med fokus på bruger-

ne, samt hvordan man får kravene til kvalitet, effektivitet og god service til at ba-

lancere. 

 

 Forandringsledelse, herunder at tale med medarbejderne om, hvad forandringen 

indebærer, hvordan den bedst understøttes mv. Det er også vigtigt, at lederne ef-

terfølgende aktivt arbejder for at fastholde ændringerne – både i forhold til afde-

lingen og de enkelte medarbejdere. Det er i de kommende år særligt vigtigt, at le-

derne aktivt understøtter implementeringen af nye sagsbehandlingssystemer og 

anden ny it, samt at lederen på sigt arbejder for at sikre, at de nye arbejdsgange 

og øvrige muligheder, som de nye systemer giver, fastholdes.  

Særligt om faglig ledelse 

Den faglige ledelse vil efter arbejdsgruppens opfattelse fortsat være en central del af 

ledelsesrollen for afdelingslederne og sektionslederne. Den vil dog efter arbejds-

gruppens opfattelse også være under forandring. 

Først og fremmest vil digitaliseringen og de deraf følgende nye måder at arbejde på 

stille nye krav til den faglige ledelse af medarbejderne. God faglig ledelse vil frem-

over også indebære, at man i størst mulig omfang inddrager og udnytter de mulig-

heder, som digitaliseringen giver, i opgaveløsningen – også selvom lederen ikke selv 

er den, der ved mest om digitalisering og it. 

Arbejdsgruppen forventer endvidere, at der både vil være behov og efterspørgsel fra 

medarbejderne om, at lederen i endnu højere grad fokuserer på at give medarbejder-

ne sparring i stedet for svar på spørgsmål.  

Særligt om personaleledelse 

Det vil også fortsat være en central del af lederrollen for afdelings- og sektionsledere 

at fungere som personaleleder. Det vil bl.a. indebære at medvirke til en differentieret 
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og prioriteret tilgang til kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere. Lederen 

skal have blik for den enkeltes faglige og personlige kompetencer og potentiale, samt 

for hvordan forskellige former for kompetenceudvikling – fx nye opgaver, mere selv-

stændigt ansvar, sidemandsoplæring og kurser – bedst bringes i spil. 

Det vil også fortsat indebære, at ledelsen opstiller klare forventninger til opgaveløs-

ningen, løbende har en dialog med medarbejderne om det og giver anerkendende og 

konstruktiv feedback på medarbejderens indsats samt medvirker til at sikre medar-

bejdernes employability. 

Særligt om driftsledelse 

Driftsledelsen handler om at sikre en effektiv og sikker drift, herunder at lederen 

gennemfører de nødvendige forandringer og tilpasninger af organiseringen i forhold 

til opgaveløsningen.  

Efter arbejdsgruppens opfattelse vil der fremover i endnu højere grad blive behov 

for, at lederen arbejder med den tværgående del af driftsledelsen 

Når det handler om at anvende arbejdstiden mest effektivt, har afdelings- eller sekti-

onslederen således en vigtig opgave i sammen med de andre afdelings- eller sekti-

onsledere løbende at vurdere, hvordan den mest optimale organisering af opgaverne 

og fordeling af medarbejderne er. Fx om der skal udlånes medarbejdere mellem afde-

lingerne, eller om organiseringen på anden måde kan ændres, jf. oven for om beho-

vet for en generelt helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. 

Den enkelte leder skal også have blik for – og kunne hente inspiration til – hvordan 

arbejdet kan tilrettelægges anderledes og mere hensigtsmæssigt. Det kan være gen-

nem anbefalinger fra Bedste Praksis, erfaringsudveksling med andre retter eller dia-

log med brugerne. Det er i den forbindelse lige så vigtigt, at lederne skaber/under-

støtter en kultur, hvor forandringerne ”gror nedefra”, hvor medarbejderne løbende 

tænker i nye tiltag og forbedringsmuligheder, og hvor det betragtes som en vigtig 

kompetence at tænke over, hvordan tingene kan gøres bedre og mere hensigtsmæs-

sigt. 

Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at det i endnu højere grad end i dag vil være 

vigtigt, at lederne fremmer arbejdsformer, der understøtter samarbejde og viden- 
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deling. 

Samlet om ledelsesrollen 

Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at lederrollen for de kontoransatte ledere 

ved domstolene fortsat vil udvikle sig. Stillingerne som afdelingsleder og sektionsle-

der vil således også fremover byde på en række spændende og udfordrende opgaver 

for kontoransatte ledere, der har lyst til at tage lederrollen på sig og fortsat udvikle 

sig som ledere.  

4.8 Sammenfatning af overvejelserne om kontorpersonalets fremtidi-

ge rolle og opgaver 

Som det fremgår oven for, er det arbejdsgruppens opfattelse, at der i fremtiden fort-

sat vil være mange kvalificerede og centrale opgaver for dygtige kontoransatte ved 

domstolene, der har – eller erhverver – de kompetencer, som det vil kræve at løse de 

fremtidige opgaver. 

Digitaliseringen vil indebære nye kvalificerede opgaver og funktioner for det kon-

toransatte personale samt nye muligheder for at dygtiggøre sig og styrke digitale 

kompetencer både it-mæssigt og i vejledningen af brugerne. Sagsbehandlerne vil 

med digitaliseringen få nye kvalificerede opgaver både af sagsbehandlingsmæssig 

karakter og i forhold til it-understøttelsen generelt fx i digitale retsmøder (afsnit 

4.2.1). De særlige it-nøglepersoner (it-kontaktpersoner og superbrugere) vil spille en 

helt central rolle i at understøtte, at brugen af it i retterne fungerer bedst muligt, og at 

retterne får mest muligt nytte af investeringer i ny it (afsnit 4.3). Det er således ar-

bejdsgruppens vurdering, at de helt centrale roller som it-nøglepersoner vil kunne 

blive en egentlig karrierevej for de medarbejdere, der har – og udvikler – de faglige 

og personlige kompetencer, som rollerne fordrer (afsnit 4.3.1 og 4.3.3). 

Digitaliseringen vil på en række punkter også ændre den måde, hvorpå retten er i 

kontakt med brugerne.  

Nye sagsbehandlingssystemer med selvbetjeningsportaler og øget kommunikation 

via bl.a. hjemmeside indebærer, at opgaven med vejledning og information af bru-

gerne udvikler sig. Det giver efter arbejdsgruppens opfattelse også mulighed for en 

række nye kvalificerede opgaver for dygtige kontoransatte, der har interesse og flair 
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for at yde en proaktiv, differentieret vejledning og service til brugerne. Dette er 

nærmere beskrevet i afsnit 4.2.2. 

Mange kontoransatte ved domstolene har en rolle som fagspecialist på deres sagsom-

råde. Det vil bl.a. sige, at de har et både bredt og indgående kendskab til sagsområ-

det på et højt fagligt niveau og selvstændigt kan behandle fagligt krævende sager. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at denne rolle/funktion også fremover må forven-

tes at blive central for kontorpersonalet, samt at man i endnu højere grad vil kunne 

sikre sammenhængende sagsgange og fleksibilitet i opgaveløsningen ved at lade 

dygtige kontoransatte udføre flere opgaver/sagsskridt, end man generelt gør i dag. 

På nogle områder vil det kræve en ændring af bemyndigelsesadgangen i § 19, stk. 3 

(afsnit 4.2.3), men der er også en lang række opgaver/sagsskridt, hvor dygtige kon-

toransatte efter arbejdsgruppens opfattelse vil kunne udføre endnu flere opgaver, 

herunder især sagsforberedende skridt, inden for de gældende rammer (afsnit 4.2.4). 

Derudover peger arbejdsgruppen også på, at opgaver inden for de enkelte retters 

kommunikation og formidling samt projektorienterede og tværgående opgaver vil 

være områder, hvor kontoransatte med evner og interesse herfor vil kunne varetage 

flere opgaver, end man generelt gør i dag (afsnit 4.5 og 4.6). 

Sidst – men ikke mindst – er det arbejdsgruppens opfattelse, at de kontoransatte le-

dere ved retterne også fremover vil have en helt central rolle i forhold til at sikre en 

opgaveløsning med høj kvalitet, effektivitet og service, der lever op til de fastsatte 

mål. Det er således også arbejdsgruppens opfattelse, at retterne fortsat vil kunne til-

byde en række lederstillinger med spændende og udfordrende opgaver for kontor-

ansatte ledere, der har lyst til at tage lederrollen på sig og fortsat udvikle sig som le-

dere (afsnit 4.7).  

For alle arbejdsgruppens overvejelser om fremtidens rolle og opgaver gælder, at de 

skal ses i det lys, at udviklingen går så hurtigt, at det næppe er muligt at give et reali-

stisk bud på fremtidige opgaver, der rækker langt ud i fremtiden. Man vil derfor 

formentlig med jævne mellemrum skulle tage en fornyet drøftelse af kontorpersona-

lets rolle og opgaver. 

De enkelte afsnit oven for i kapitel 4 indeholder en række konkrete anbefalinger og 

forslag til fremtidige indsatser og konkrete tiltag.  
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Nogle af anbefalingerne kræver mere centrale eller fælles tiltag, men der er også en 

række forslag, som de enkelte retter selv umiddelbart vil kunne arbejde videre. 
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5 Kompetencekrav i fremtiden 

 

Der vil – som i dag – være en række generelle krav, som alle eller størstedelen af de 

kontoransatte ved domstolene skal kunne opfylde, og derudover en række mere spe-

cifikke krav, som vil afhænge af opgaverne og det niveau, som opgaverne skal vare-

tages på.  

Nogle af de mere specifikke krav er nævnt oven for i afsnit 4 om den enkelte rolle/de 

enkelte opgaver. 

Nogle af de mere generelle kompetencer, som efter arbejdsgruppens opfattelse sær-

ligt bliver centrale i fremtiden, er beskrevet neden for. Det understreges for en or-

dens skyld, at beskrivelsen ikke er udtømmende. 

5.1 Faglige kompetencer 

Der er en række tværgående faglige kompetencer som både i dag og fremover er cen-

trale. Man skal bl.a. kunne læse og forstå tekster med juridisk indhold, have gode 

danskkundskaber både sprogligt og grammatisk, have forståelse for domstolenes 

rolle i samfundet og have bred viden om domstolenes opgaver og organisation samt 

vigtigste samarbejdspartneres rolle. 

De fremtidige opgaver vil imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse betyde, at der 

er tværgående faglige kompetencer, der vil få endnu større betydning, end de har i 

dag.  

Det gælder bl.a. følgende faglige kompetencer: 

 at kunne yde god, proaktiv og effektiv service og vejledning til brugerne. Det in-

debærer bl.a. fokus på hurtig afklaring af brugernes henvendelser samt på bedst 

mulig anvendelse af selvbetjeningsløsninger, information på hjemmeside mv. 

 selvstændigt at kunne kommunikere godt, klart og forståeligt både mundtligt og 

skriftligt.  

 at have særdeles gode it-kompetencer og kunne anvende sagsbehandlingssyste-

merne optimalt. 
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For størstedelen af fremtidens kontoransatte vil det endvidere være en central og ef-

terspurgt kompetence at være ”digitalt kompetent”, jf. beskrivelsen i afsnit 4.3.2. 

5.2 Personlige kompetencer 

Der er en række personlige kompetencer, som både i dag og fremover er centrale. 

Det gælder bl.a. helt centrale kompetencer som ansvarlighed, gode samarbejdsevner, 

effektivitet og evne til at sikre fremdrift i opgaveløsningen, evne til at prioritere, selv-

stændighed og robusthed i forhold til konfliktfyldte og andre svære situationer. 

De fremtidige opgaver vil imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse betyde, at der 

er personlige kompetencer, der vil få endnu større betydning, end de har i dag.  

Det gælder bl.a. følgende personlige kompetencer: 

 at have forståelse og interesse for helheden, være en ”holdspiller”, der tænker 

udover egne arbejdsopgaver og har vilje til også i praksis at arbejde for helheden   

 at være proaktiv, herunder se muligheder for forbedringer og tage initiativ   

 at være omstillingsparat og indstillet på at prøve noget nyt  

 at være fleksibel – både fagligt og personligt. 

5.3 Tiltag i rekruttering og MUS 

Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at retterne i rekrutteringen af nye medarbejdere i 

særlig grad er opmærksom på, at medarbejderne har de nævnte faglige og personlige 

kompetencer, samt at man rekrutterer til hele retten og ikke kun snævert efter, hvor-

dan den nye medarbejder passer til den konkrete enhed. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en rekrutteringsguide til retterne, der 

bl.a. indeholder gode råd til, hvordan retterne konkret sikrer en sådan strategisk og 

helhedsorienteret tilgang i rekrutteringen. Rekrutteringsguiden vil også kunne un-

derstøtte, at man i rekrutteringen af ledere får afdækket, i hvilket omfang ansøgere til 

lederstillinger vil kunne leve op til de fremtidige krav i disse stillinger, jf. beskrivel-

sen i afsnit 4.7. 

Det anbefales endvidere, at de enkelte retter i den løbende dialog om den enkelte 

medarbejders opgaver og kompetenceudvikling bl.a. på MUS særligt er opmærksom 

på de ovenstående områder, hvor kompetencekravene udvikler sig. Det gælder sær-
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ligt behovet for at være digitalt kompetent i den ovennævnte bredere forstand samt 

for at være helhedsorienteret og proaktiv. 
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6  Arbejdsgruppens øvrige anbefalinger 

 

Under overvejelserne om kontorpersonalets fremtidige rolle og opgaver har arbejds-

gruppen også drøftet nogle spørgsmål af mere personale- og kompetenceudvik-

lingsmæssig karakter. Disse er samlet i dette afsnit. 

6.1 Fokus på employability 

Begrebet ”employability” kan bedst - men langt fra dækkende - oversættes med ens 

”værdi på arbejdsmarkedet". Det handler om, hvilke muligheder den enkelte har på 

arbejdsmarkedet, og hvilke kompetencer man kan ”sælge sig selv på”, hvis man får 

lyst til eller behov for at søge et nyt job eller få en anden funktion internt ved retten.  

Det er efter arbejdsgruppens opfattelse vigtigt, at den enkelte medarbejder løbende 

overvejer spørgsmålene: ”Hvilke andre jobmuligheder vil jeg have, hvis jeg ikke 

skulle lave det, som jeg gør i dag? Hvordan kan jeg vedligeholde og forbedre mine 

kompetencer, så jeg har bedre mulighed for at få et andet job (eller funktion ved ret-

ten), hvis jeg får lyst til eller behov for det?”  

Det vil primært være aktuelt at koncentrere sig om den faglige udvikling, der sker 

gennem opgaveløsningen. Det kan f.eks. være ved at få nye opgaver på andre sags-

områder eller opgaver, hvor man kan dygtiggøre sig inden for it, digitalisering, bru-

gerservice, kommunikation mv.  

Hvis man skal øge sin employability, kan det imidlertid også indebære, at man skal 

udvikle personlige kompetencer, som fx at turde tage større ansvar, have større tro 

på egne evner, være mere omstillingsparat eller være en bedre holdspiller. 

Det er afgørende, at medarbejderne får den nødvendige sparring fra ledelsesmæssig 

side, og at ledelsen er positiv over for at medvirke til denne udvikling – også selv om 

det kan betyde, at dygtige medarbejdere forøger mulighederne for at få et andet ar-

bejde og dermed forlader arbejdspladsen (eller afdelingen hvis man flytter internt). 

Arbejdsgruppen anbefaler, at den enkelte medarbejders employability indgår som en 

del af MUS, så det løbende sikres, at der er en dialog med de enkelte medarbejdere 

herom.  
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Udover at øge den enkelte medarbejders jobmuligheder vil et løbende fokus på em-

ployability bl.a. ved MUS også medføre, at der helt naturligt på et tidligt tidspunkt 

kommer dialog om fremtidsmulighederne for medarbejdere, der eventuelt i fremti-

den vil opleve, at deres opgaver ændres, reduceres eller måske helt bortfalder. 

6.2 Praktisk kompetenceudvikling 

6.2.1 Optagelse af telefonsamtaler til brug for oplæring og efteruddannelse 

mv. 

Tinglysningsretten har gode erfaringer med at optage telefonsamtaler med brugerne, 

der blandt andet bruges til uddannelse af nye medarbejdere. Tilsvarende optager 

man fx i Odense Kommune telefonsamtaler med borgerne til brug for oplæring og 

efteruddannelse af medarbejderne i kommunens borgerservice og kontaktcenter.   

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte retter overvejer, om de kunne have glæde af 

at etablere en sådan ordning. Optagelserne vil både kunne bruges til oplæring af nye 

medarbejdere, efteruddannelse og/eller gensidig feed-back for mere erfarne medar-

bejdere. Man vil eventuelt også kunne bruge det til at indsamle oplysninger om, 

hvad brugerne spørger om, til brug for udarbejdelse af eksterne og/eller interne vej-

ledninger eller FAQ’er. Det er naturligvis en forudsætning, at den anden part i sam-

talen (borgerne/brugerne) orienteres om, at samtalen optages samt til hvilket formål, 

og at de persondataretlige regler, herunder om sletning, overholdes. 

Domstolsstyrelsen og de berørte organisationer vil nærmere drøfte rammerne for 

sådanne ordninger med optagelse af samtaler, herunder bl.a. formål, tidsmæssig af-

grænsning samt i hvilket omfang og hvor længe samtalerne gemmes. 

6.2.2. Besøgsophold og ”jobbytteordning” 

Der er etableret et introforløb, som alle nyansatte kontormedarbejdere skal gennem-

gå, når de ansættes ved Danmarks Domstole. I materialet herom fremgår: ”Det anbe-

fales, at nyansatte en gang i løbet af deres introduktionsperiode kommer på besøg 

ved andre retsinstanser. Generelt anbefales det at åbne op for besøg/udveksling med 

andre retter og samarbejdspartnere, for eksempel hos politiet og advokaterne.” Besø-

gene etableres af de enkelte retter. 

Arbejdsgruppen kan tilslutte sig, at det er hensigtsmæssigt, at retterne også overve-

jer, om det kunne være muligt og relevant at etablere besøgsophold for nogle af de 
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erfarne medarbejdere, der har interesse heri. Det bemærkes i den forbindelse, at man 

også kan overveje, om der er mulighed for besøgsophold i en anden ret, der behand-

ler særligt mange sager inden for et område, man gerne vil vide mere om eller har 

brug for at blive rutineret i. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at det overvejes, 

om der er mulighed for at etablere ordninger med midlertidigt jobbytte for kontoran-

satte ved Danmarks Domstole. 

6.2.3 Videndeling/Læringsgrupper 

Flere retter arbejder på forskellig vis mere systematisk med intern praktisk vidende-

ling og oplæring. I Tinglysningsretten har man fx etableret såkaldte læringsgrupper, 

hvor medarbejderne i mindre grupper sammensat fra forskellige afdelinger undervi-

ser hinanden i særlige områder, som de hver for sig er specialist i. I Østre Landsret 

har man en ordning, hvor nye medarbejdere samles og undervises i de basale opga-

ver inden for forskellige sags- og arbejdsområder. Forløbet strækker sig over en peri-

ode på fire uger. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at sådanne erfaringer fra de enkelte retter deles og gøres 

tilgængelige for andre retter.  
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7 Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 
 

Domstolene er en arbejdsplads med meningsfyldte og kvalificerede opgaver af stor 

samfundsmæssig betydning samt gode muligheder for – afhængig af den enkeltes 

kompetencer - at arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau.  

Det kontoransatte personale ved domstolene varetager selvstændigt eller i tæt sam-

arbejde med dommere og øvrige jurister en meget bred vifte af sagsbehandlingsop-

gaver inden for alle de store sagsområder, der udgør domstolenes kerneopgaver, 

samt en række centrale opgaver inden for bl.a. administration, it og information. 

Kontorpersonalets arbejdsopgaver har imidlertid i en årrække ændret sig og ændrer 

sig fortsat. Digitalisering og nye arbejdsgange mv. betyder, at nogle opgaver falder 

væk, andre ændrer karakter, der stilles nye krav mv. 

Hvis vi fortsat skal kunne rekruttere og fastholde dygtige kontoransatte medarbejde-

re, er der behov for at vide og kunne formidle, hvad Danmarks Domstole i fremtiden 

kan tilbyde i relation til opgaver, ansvar, udviklingsmuligheder mv. 

Arbejdsgruppen om kontorpersonalets fremtidige rolle og opgaver har derfor fået til 

opgave at klarlægge og beskrive kontorpersonalets fremtidige rolle og arbejdsopga-

ver. Kommissoriet for arbejdsgruppen ses i bilag 1. 

Arbejdsgruppen har i dette arbejde været enige om at tage udgangspunkt i følgende 

mere grundlæggende forudsætninger: 

 Gruppens overvejelser og forslag skal bidrage til en fortsat professionalisering af 

domstolene, herunder at domstolene til stadighed fremstår tidssvarende med 

endnu større fokus på brugernes/borgernes møde med os. 

 Arbejdstilrettelæggelsen ved retterne skal samlet set være så hensigtsmæssig og 

fleksibel som muligt. Vi har derfor bl.a. overvejet, om der er områder, hvor man i 

endnu højere grad kan sikre sammenhængende arbejdsgange og fleksibilitet i op-

gaveløsningen 

 Digitaliseringen giver kontorpersonalet muligheder for nye opgaver og nye karri-

ereveje.  

 Som beskrevet i den overordnede målsætning for Danmarks Domstole er det en 

forudsætning for at nå de overordnede mål, at alle ansatte er velkvalificerede og 
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kompetente, samt at domstolene skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan 

fastholde og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. Der skal derfor være fokus 

på at arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i fremtiden fortsat vil være mange kvalifice-

rede og centrale opgaver for dygtige kontoransatte ved domstolene, der har – eller 

erhverver – de kompetencer, som det vil kræve at løse de fremtidige opgaver. 

Digitaliseringen vil få en meget stor betydning for de fremtidige opgaver. Der vil 

være opgaver, der forsvinder, men digitaliseringen vil samtidig indebære nye kvali-

ficerede opgaver og funktioner samt nye muligheder for at dygtiggøre sig og styrke 

digitale kompetencer både it-mæssigt og i vejledningen af brugerne. Sagsbehandler-

ne vil med digitaliseringen få nye kvalificerede opgaver både af sagsbehandlings-

mæssig karakter og i forhold til it-understøttelsen generelt, jf. afsnit 4.2. De særlige it-

nøglepersoner (it-kontaktperson eller superbruger) vil spille en helt central rolle i at 

understøtte, at brugen af it i retterne fungerer bedst muligt, og at retterne får mest 

muligt nytte af investeringer i ny it (afsnit 4.3). Det er således arbejdsgruppens vur-

dering, at de helt centrale roller som it-nøglepersoner vil kunne blive en egentlig kar-

rierevej for de medarbejdere, der har – og udvikler – de faglige og personlige kompe-

tencer, som rollerne fordrer (afsnit 4.3). 

Digitaliseringen vil på en række punkter også ændre den måde, hvorpå retten er i 

kontakt med brugerne. Nye sagsbehandlingssystemer med selvbetjeningsportaler og 

øget kommunikation via bl.a. hjemmeside indebærer, at opgaven med vejledning og 

information af brugerne udvikler sig. Det giver efter arbejdsgruppens opfattelse også 

mulighed for en række nye kvalificerede opgaver for dygtige kontoransatte, der har 

interesse og flair for at yde en proaktiv differentieret vejledning og service til bruger-

ne (afsnit 4.2.2). 

Mange kontoransatte ved domstolene har en rolle som fagspecialist på deres sagsom-

råde. Det vil bl.a. sige, at de har et både bredt og indgående kendskab til sagsområ-

det på et højt fagligt niveau og selvstændigt kan behandle fagligt krævende sager. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at denne rolle/funktion også fremover må forven-

tes at blive central for kontorpersonalet, samt at man i endnu højere grad vil kunne 

sikre sammenhængende sagsgange og fleksibilitet i opgaveløsningen ved at lade 

dygtige kontoransatte udføre endnu flere opgaver/sagsskridt, end man generelt gør i 
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dag. På nogle områder vil det kræve ændring af retsplejeloven (afsnit 4.2.3), men der 

er også en række opgaver/sagsskridt, hvor dygtige kontoransatte vil kunne udføre 

flere opgaver, herunder især sagsforberedende skridt, inden for de gældende ram-

mer (afsnit 4.2.4).  

Arbejdsgruppen har også peget på, at opgaver inden for de enkelte retters kommu-

nikation og formidling samt projektorienterede og tværgående opgaver vil være om-

råder, hvor kontoransatte med evner og interesse herfor efter arbejdsgruppens opfat-

telse vil kunne varetage flere opgaver, end man generelt gør i dag (afsnit 4.6 og 4.7). 

Endelig er det arbejdsgruppens opfattelse, at retterne fortsat vil kunne tilbyde en 

række lederstillinger med spændende og udfordrende opgaver for kontoransatte 

ledere, der har lyst til at tage lederrollen på sig og fortsat udvikle sig som ledere (af-

snit 4.8).  

For alle gruppens overvejelser gælder, at de skal ses i det lys, at udviklingen går så 

hurtigt, at det næppe er muligt at give et realistisk bud på fremtidige opgaver, der 

rækker ret langt ud i fremtiden. Man vil derfor med jævne mellemrum skulle tage en 

fornyet drøftelse af kontorpersonalets rolle og opgaver. 

7.1 Samlet oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger og forslag 

Arbejdsgruppens forslag og anbefalinger er beskrevet i de enkelte relevante afsnit i 

kapitel 4 – 6 oven for.  

Neden for følger en kortfattet, samlet oversigt 

over alle forslag og anbefalinger. 

Nogle af anbefalingerne kræver mere centrale 

eller fælles tiltag, men der er også en række 

forslag, som de enkelte retter selv umiddelbart 

kan arbejde videre med. 
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1) Den digitalt kompetente medarbejder 
 

Som følge af digitaliseringen vil det i fremtiden generelt være særdeles vigtigt og 

efterspurgt for alle kontoransatte at være ”digitalt kompetent” og kunne yde it-

understøttelse på et vist niveau både internt og eksternt. Dette er nærmere beskrevet 

i afsnit 3.1, 4.3 og 5.1. 

Arbejdsgruppen finder det særdeles vigtigt, at både medarbejdere og ledelse er op-

mærksomme på den helt afgørende betydning, som kompetencer inden for digitali-

sering og it vil få i fremtiden. Det gælder både i forhold til rekruttering af nye med-

arbejdere og i forhold til den enkelte medarbejders opgaver og kompetenceudvik-

ling. 

Det anbefales derfor, at spørgsmålet om den enkelte medarbejders it-mæssige og di-

gitale kompetencer indgår dels i rekrutteringen af nye medarbejdere, dels i den lø-

bende dialog om den enkelte medarbejders opgaver og kompetenceudvikling på 

MUS. Dette er beskrevet i afsnit 5. 

2) It som karrierevej 
 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de helt centrale roller som it-nøgleperson (it-

kontaktperson eller superbruger) vil kunne blive en egentlig karrierevej for de med-

arbejdere, der har – og udvikler – de faglige og personlige kompetencer, som rollerne 

fordrer. Der henvises til afsnit 4.3. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at retternes ledelse sikrer, at de relevante medarbejdere er 

opmærksom herpå, og understøtter dette, herunder ved at være opmærksom på 

medarbejdernes potentiale for disse opgaver.  

3) Proaktiv vejledning og service til brugerne  
 

Det vil fremover blive en central opgave at kunne yde proaktiv vejledning og service 

til borgerne/brugerne på en måde, så flest muligt bliver i stand til at anvende selvbe-

tjeningsløsninger og finde svar på hjemmeside mv.  

Det vil være en forudsætning, at det er dygtige medarbejdere med flair og interesse 

for vejledning og bruger/borgerkontakt, der har denne opgave. Det vil endvidere 
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være en forudsætning, at ledelsen italesætter, hvor central og vigtig en opgave, det 

er.  

Den nærmere udformning vil afhænge af den enkelte ret, og hvad der vil fungere 

bedst der. Fx vil der formentlig være forskel på, om man i givet fald finder det mest 

hensigtsmæssigt at etablere et fast team til de nævnte opgaver eller at etablere en ro-

tationsordning, der omfatter et større antal ansatte. 

Forslaget er nærmere beskrevet i afsnit 4.2.2. 

4) Fælles digitale vejledninger til brug for medarbejdernes vejledning af borger-

ne 
 

Som supplement til en eventuel ændret organisering af vejledningsopgaven anbefa-

ler arbejdsgruppen, at det med udgangspunkt i det materiale, der allerede findes lo-

kalt, overvejes at udarbejde korte digitale vejledninger til medarbejderne til brug for 

brugervejledningen, som bl.a. nogle kommuner og Tinglysningsretten har gjort.  

Forslaget er beskrevet i afsnit 4.2.2. 

5) Udvidelse af præsidenternes bemyndigelsesadgang i rpl. § 19, stk. 3 
 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres hjemmel i retsplejeloven til, at præsiden-

ten kan bemyndige kontoransatte til at udføre et mindre antal nærmere beskrevne 

sagsskridt/opgaver udover dem, der følger af retsplejelovens § 19, stk. 3. Fælles for 

de pågældende opgaver er, at der ikke ligger nogen juridisk vurdering heri. 

Forslaget er beskrevet i afsnit 4.2.3. 

6) Opgaver/sagsskridt hvor dygtige kontoransatte vil kunne udføre flere opga-

ver 
 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der generelt bør sigtes mod, at kontorpersonalet kan 

varetage så meget af sagernes forberedelse, som det er muligt og hensigtsmæssigt, 

før sagen overgår til afgørelse hos en jurist.  



47 
 

I afsnit 4.2.4. er beskrevet en række konkrete opgaver – primært i sagsforberedelsen - 

der i endnu højere grad, end det generelt er tilfældet i dag, vil kunne varetages af 

dygtige kontoransatte.  

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at de enkelte retter - ud fra en bedste praksis-

tankegang – mere systematisk og løbende overvejer, om der ved retten er flere opga-

ver, herunder sagsforberedende opgaver, der kan udføres af kontoransatte.  

Det anbefales i den forbindelse, at retter, der ønsker yderligere inspiration hertil, un-

der besøgene fra Bedste Praksis benytter den brede viden, som Bedste Praksis har, til 

også at efterspørge vejledning/sparring om, hvorvidt der er opgaver, der i højere 

grad kunne varetages af kontoransatte . 

Det anbefales, at der til inspiration udarbejdes generelle beskrivelser af de forbere-

dende sagsskridt, som den dygtige retssekretær kan varetage. 

7) Administrative opgaver og tværgående opgaver 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det – ud fra samme hensyn som beskrevet oven for - 

lokalt løbende overvejes, om der er administrative opgaver, der i endnu højere grad, 

end det sker i dag, vil kunne løses af dygtige kontoransatte. Det kan f.eks. være op-

gaver i relation til ledelsesinformation, budgetmæssige opgaver, HR-relaterede op-

gaver mv. Der henvises til afsnit 4.4. 

Det samme gælder projektorienterede og andre tværgående opgaver. Der henvises til 

afsnit 4.6. 

8) Særligt om kasserernes opgaver 

Digitaliseringens betydning for kasserernes opgaver er beskrevet i afsnit 4.4.1. 

Hvis man ved den enkelte ret ikke allerede er gået i gang med at drøfte, hvilke opga-

ver kassererne kan varetage i stedet for de opgaver, der gradvis bortfalder i forbin-

delse med digitaliseringen, anbefaler arbejdsgruppen, at man snarest tager hul på 

drøftelserne herom, fx på MUS. 
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9) Kommunikation og formidling 

Arbejdsgruppen anbefaler, at ledelsen ved de enkelte retter er opmærksom på, at 

nogle af de fremtidige opgaver inden for kommunikation og formidling i et vist om-

fang vil kunne varetages af ansatte med kontorbaggrund, der har evner og interesse 

for at arbejde med tidssvarende brugerrettet kommunikation. 

Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at de enkelte retter overvejer, om de vil 

kunne opnå en større grad af fælles ansvar for en tidssvarende kommunikation og 

formidling, hvis der på hvert sagsområde er engagerede ansatte, der i tilknytning til 

deres øvrige opgaver særligt har ansvaret for en proaktiv kommunikation og formid-

ling inden for deres sagsområde. 

Forslagene er nærmere beskrevet i afsnit 4.5. 

10) Ledelse 

Arbejdsgruppen forventer, at der samlet fortsat vil være et større antal lederstillinger 

som afdelingsleder i byretterne og sektionsleder i landsretterne. Det bør også fortsat 

være muligt for kontoransatte, der er kvalificerede hertil, at blive ansat som admini-

strationschef. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremover lægges større vægt på de strategiske ele-

menter af lederrollen i disse stillinger. Det gælder både i forhold til de krav, der stil-

les til lederne, og i forhold til ledernes opfattelse af deres egen rolle. 

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at det både gennem rekruttering, lederudvik-

ling og den daglige opgavevaretagelse og feed-back understøttes, at ”lederidentite-

ten” fylder mere hos den enkelte leder end ”sagsbehandler/kollega-identiteten”, dvs. 

at den enkelte leder opfatter sig selv som en leder, der også har sagsbehandlingsop-

gaver – og ikke omvendt. Det er i den forbindelse vigtigt, at dette understøttes af den 

øverste ledelse i de krav og forventninger, der stilles til afdelings- og sektionsledere. 

Der henvises til afsnit 4.7. 
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11) Rekruttering 

Arbejdsgruppen anbefaler, at retterne i rekrutteringen af nye med-

arbejdere i særlig grad er opmærksom på, at medarbejderne har de 

faglige og personlige kompetencer, der fremover bliver centrale for 

stort set alle kontoransatte. Disse er beskrevet i kapitel 5. 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der udarbejdes en rekrutte-

ringsguide til retterne, der bl.a. indeholder gode råd til, hvordan 

retterne sikrer dette i de konkrete rekrutteringer. 

Rekrutteringsguiden vil også kunne understøtte, at man i rekrutte-

ringen af ledere får afdækket, i hvilket omfang ansøgere til lederstillinger vil kunne 

leve op til de fremtidige krav i disse stillinger, jf. beskrivelsen i afsnit 4.7. 

12) Dynamisk drøftelse af kompetencer og kompetencekrav på MUS 

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte retter i den løbende dialog om den enkelte 

medarbejders opgaver og kompetenceudvikling på MUS særligt er opmærksom på 

områder, hvor kompetencekravene udvikler sig. Det gælder ikke mindst behovet for 

at være digitalt kompetent. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 5. 

13) Employability på MUS 

Arbejdsgruppen anbefaler, at den enkelte medarbejders såkaldte employability ind-

går som en del af MUS, så det løbende sikres, at der er en dialog med de enkelte 

medarbejdere herom. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. 

14) Optagelse af telefonsamtaler til brug for oplæring og efteruddannelse mv. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det overvejes at udbrede Tinglysningsrettens ordning 

med optagelse af telefonsamtaler med brugerne til de retter, der måtte være interes-

seret heri med henblik på oplæring af nye medarbejdere, efteruddannelse og/eller 

gensidig feed-back også for mere erfarne medarbejdere.  

Domstolsstyrelsen og de berørte organisationer vil nærmere drøfte rammerne for 

sådanne ordninger med optagelse af samtaler, herunder bl.a. formål, tidsmæssig af-

grænsning samt i hvilket omfang og hvor længe samtalerne gemmes. 



50 
 

Forslaget er nærmere beskrevet i afsnit 6.2.1. 

15) Besøgsophold og ”jobbytteordning” 

Arbejdsgruppen anbefaler, at retterne overvejer, om det kunne være muligt og rele-

vant at etablere besøgsophold for nogle af de erfarne medarbejdere, der har interesse 

heri. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at det overvejes, om der er mulighed for 

at etablere ordninger med midlertidigt jobbytte for kontoransatte ved Danmarks 

Domstole. Forslaget fremgår af afsnit 6.2.2. 

16) Videndeling/læringsgrupper 

Flere retter arbejder på forskellig vis mere systematisk med intern praktisk vidende-

ling og oplæring.  

Arbejdsgruppen anbefaler, at sådanne erfaringer fra de enkelte retter deles og gøres 

tilgængelige for andre retter. Forslaget fremgår af afsnit 6.2.3. 
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8 Oversigt over arbejdsgruppens væsentligste baggrundsmateriale 

 

Danmarks Domstoles Digitaliseringstrategi 2014-2018 

Foreløbigt målbillede udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i 2015 til brug for udar-

bejdelse af digitaliseringsstrategi 2016-2020 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut for Kommunernes Landsforening og HK 

Kommunal om afdækning af den administrative faglighed (2015) 

Materiale fra Kommunernes Landsforenings projekt om ”Specialist i Borgerkontakt”  

Den offentlige servicepris 2015 (Målsætningen med prisen er at sætte fokus på ser-

viceniveauet blandt offentlige myndigheder). 

Anklagemyndighedens karrierepolitik for administrative medarbejdere (2016) 

 

Moderniseringsstyrelsens målbillede for god arbejdsgiveradfærd (2015) 

 

”Kompetencer til vækst”. Analyse af den administrative faglighed i fremtiden udar-

bejdet af konsulentvirksomheden New Insight (2012) 

”Trivsel i kontaktcentre”. Pjece udarbejdet af branchearbejdsmiljørådet for Fi-

nans/Offentlig Kontor & Administration (2016) 
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Bilag 1 
  

Kontorpersonalets arbejdsopgaver har i en årrække ændret sig og ændrer sig fortsat. 

Digitalisering, nye arbejdsgange mv. betyder, at nogle opgaver falder væk, andre 

ændrer karakter, der stilles nye krav mv.  

Hvis vi fortsat skal kunne rekruttere og fastholde dygtige kontoransatte ved retterne, 

er det vigtigt at have gjort sig klart og kunne sige, hvad Danmarks Domstole kan til-

byde i relation til opgaver, ansvar, udviklingsmuligheder mv.   

Styrelsen har derfor med bestyrelsens godkendelse besluttet at nedsætte en ar-

bejdsgruppe til at klarlægge og beskrive kontorpersonalets fremtidige rolle og ar-

bejdsopgaver, herunder hvordan vi mest effektivt kan anvende vores personaleres-

sourcer, mulige nye opgaver, forudsætninger for opgaveløsningen, faglig og person-

lig udvikling mv.  Arbejdsgruppens arbejde vil naturligvis både inddrage anbefalin-

gerne i den rapport, som Visionsudvalget for kontorpersonale i 2011 afgav om karrie-

re- og kompetenceudviklingsmuligheder for kontorpersonalet ved Danmarks Domsto-

le og de øvrige igangværende initiativer af relevans for området, herunder inden for 

uddannelse, digitalisering og it-organisering. 

Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i et oplæg til fremtidige indsatser og konkre-

te initiativer for de følgende år. Når oplægget foreligger, vil det blive forelagt til videre 

drøftelse i DHA og Ledelsesform og derefter sendt til bestyrelsen. 

De mere præcise temaer vil blive fastlagt i arbejdsgruppen, men vi forestiller os, at 

de blandt andet vil kunne omfatte: 

 Gennemgang af de nuværende kerneopgaver samt kendte og sandsynlige 
fremtidsperspektiver for hver af dem 

 Generelle tendenser i staten på kontorområdet  

 Nye mulige opgaveområder ved retterne 

 Generalist/specialkompetencer i fremtiden 

 Ledelsesmæssige opgaver og kompetencer i fremtiden 

 Roller og opgaver i it-organiseringen ved de enkelte retter 

 Opgavefordeling mellem kontormedarbejdere og jurister 

 Faglig kompetenceafklaring og udvikling i forhold til de fremtidige opgaver  

 Hvilke personlige kompetencer vil der især blive brug for i fremtiden? Hvordan 
sikres, at de er til stede?  

 Kasserernes fremtidige rolle 
 

Det foreslås, at arbejdsgruppen skal have deltagelse af: 
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 To overenskomstansatte kontoransatte ved retterne udpeget af HK Landsklubben 
Danmarks Domstole 

 To tjenestemandsansatte kontoransatte ved retterne udpeget af DTF 

 En retspræsident 

 En administrationschef 

 En dommer udpeget af Dommerforeningen 

 En funktionschef, retsassessor eller dommerfuldmægtig udpeget af Dommerfuld-
mægtigforeningen 

 Styrelsens HR-center (der varetager sekretariatsfunktionen) og styrelsens uddan-
nelsessektion. 

 

For at sikre den bredest mulige ledelsesmæssige forankring undervejs i processen vil 

HR-udvalget (bestående af 6 retspræsidenter) tillige blive løbende orienteret om ar-

bejdsgruppens overvejelser på udvalgets kvartalsvise møder. 

 

 

      
       


