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Spørgsmål nr. 26 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvilken ratio af HK’ere og dom-

merfuldmægtige, der er det optimale ved ansættelsen af en ny 

dommer?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende: 

 

”Sagssammensætningen kan variere meget retterne imellem. 

Nogle byretter har for eksempel en stor andel af det samlede an-

tal straffesager, men en lille andel af det samlede antal civile 

sager. Andre retter vil for eksempel have en stor andel af det 

samlede antal foged- og skiftesager, men en mindre andel af 

straffesagerne og/eller de civile sager. Hertil kommer, at sags-

sammensætningen også kan variere ved de enkelte retter over 

tid. Endelig er der også forskelle både mellem de enkelte retter 

og ved den enkelte ret over tid i forhold til andelen af de forskel-

lige typer af straffesager, idet nogle retter i perioder for eksem-

pel kan have en meget stor andel af det samlede antal nævnin-

gesager ved byretterne.  

 

Som følge heraf er der variationer i ratioen mellem kontormed-

arbejdere og jurister (både dommere og øvrige jurister) mellem 

de enkelte retter, ligesom der også kan være det ved den enkelte 

ret over tid. Retterne forsøger således at anvende lønsumsbevil-

lingen, herunder også den del, der kan henføres til ekstrabevil-

linger til bunkebekæmpelse, mest hensigtsmæssigt i forhold til, 

hvad rettens sager tilsiger. Det kan også være nødvendigt at tage 

højde for rettens aktuelle personalemæssige situation fx orlovs-

forløb og langtidssygdom i forbindelse med vurderingen af, 

hvordan rettens ressourcer mest hensigtsmæssigt disponeres.  

 

Det er derfor af de anførte grunde ikke muligt at sige noget om, 

hvad der er den mest optimale ratio af kontormedarbejdere og 

dommerfuldmægtige ved ansættelsen af yderligere jurister ved 

domstolene.” 
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