RIGSREVISIONEN

København, den 15. august 2003
RN C201/03

Notat (nr. 2) til statsrevisorerne
om
den fortsatte udvikling i sagen om retternes produktivitet mv.
(beretning nr. 5/99)

1. I mit notat af 11. februar 2002 til statsrevisorerne gav jeg en samlet redegørelse
for de tiltag, som Domstolsstyrelsen havde iværksat med henblik på at intensivere
arbejdet med styring af produktionen, ressourceforbruget, produktiviteten samt sagsbehandlingen ved alle retter, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2000, s. 70.
Domstolsstyrelsen udsendte i 2001 en cirkulæreskrivelse til samtlige retter om
fordeling af tidsforbrug til brug for retternes embedsregnskaber, der indgår i Domstolsstyrelsens virksomhedsregnskab.
Jeg oplyste, at jeg ville følge, hvorledes den nyligt iværksatte registrering af ressourceanvendelsen kom til at virke.

2. Rigsrevisionen har gennemgået de retningslinjer, som Domstolsstyrelsen fremsendte til retterne i 2001 og 2002 med henblik på opgørelse af tidsforbrug til indberetning af den årlige procentvise fordeling af arbejdstimer på sagsområder.
Rigsrevisionen har endvidere gennemgået indberetningsskemaer og de dertil knyttede kommentarer vedrørende året 2002 fra Højesteret og for årene 2001 og 2002 fra
landsretterne og 10 tilfældigt udvalgte byretter for at undersøge, hvorledes opgørelse
af tidsforbruget foretages i praksis.
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Rigsrevisionen har desuden gennemgået Domstolsstyrelsens virksomhedsregnskaber for 2001 og 2002 for at undersøge, om oplysninger om tidsforbruget indgår i disse regnskaber.

3. Rigsrevisionens gennemgang af Domstolsstyrelsens retningslinjer om opgørelse af
tidsforbruget, der blev udsendt i 2001 og 2002 viser, at tidsforbruget i de enkelte retter
skal opgøres på følgende sagsområder: straffesager, civilsager, fogedsager, skiftesager,
notarialforretninger, tinglysning, generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Fordelingen skal foretages særskilt for hver personalegruppe: juridisk personale,
kontorpersonale, elever, ansatte i beskæftigelsesordning og øvrigt personale.
Rigsrevisionen har konstateret, at opgørelsen kun omfatter den tid, der er anvendt
på behandlingen af sager, sagsrelaterede kurser og møder, der er tilknyttet til rettens
egen sagsproduktion. Arbejdstimer, der ikke er tilknyttet til retten, skal således ikke
registreres. Summen af de tidsandele, der fremkommer ved hver aktivitet, opgøres til
100 %, uanset at ansatte ved embedet har anvendt tid på andre opgaver, der ikke er
udført for den pågældende ret. Ferie, afspadsering, orlov, sygdom, pauser og sociale
arrangementer indgår ikke i fordelingen.
Den enkelte ret skal herefter indberette den procentvise fordeling af årsværksforbruget for hver personalegruppe til Domstolsstyrelsen, idet rettens chef har ansvaret
for, at vurderingen af årsværk er retvisende og er foretaget på et fuldt betryggende
grundlag.

4. Rigsrevisionen vurderer efter gennemgang af de udsendte retningslinjer, at Domstolsstyrelsen fremover vil modtage ensartede oplysninger om tidsforbruget fra de
enkelte retter. Især finder Rigsrevisionen, at det er relevant, at medarbejderne kun
noterer de arbejdstimer, der er anvendt på arbejdsopgaver ved det enkelte embede.
Retternes samlede oplysninger om tidsforbruget indgår bl.a. i Domstolsstyrelsens
virksomhedsregnskab, og oplysningerne heri vil efter Rigsrevisionens vurdering give
et korrekt og fyldestgørende billede af Domstolenes tidsforbrug.
Rigsrevisionen vurderer samtidig, at de indsendte oplysninger vil give Domstolsstyrelsen et bedre instrument til styring af personalenormeringen i de enkelte retter.
Jeg finder, at Domstolsstyrelsens initiativ er tilfredsstillende.
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5. Rigsrevisionens gennemgang af indberetningsskemaerne og retternes tilknyttede
kommentarer vedrørende årene 2001 og 2002 fra de udvalgte retter viser, at tidsforbruget på de enkelte sagsområder opgøres efter de udsendte retningslinjer.
Det fremgår af retternes kommentarer, at indberetningen sker på baggrund af den
enkelte medarbejders registrering af det faktiske tidsforbrug. Enkelte retter oplyser,
at der er foretaget en kvalitetskontrol af medarbejdernes registreringer.
Rigsrevisionen finder, at den anvendte fremgangsmåde giver en korrekt opgørelse
af tidsforbrug og foretages på en betryggende måde.
Jeg finder det tilfredsstillende, at Domstolsstyrelsens initiativ har medført mere
ensartede opgørelser af tidsforbruget i de enkelte retter. Jeg forudsætter, at Domstolsstyrelsen løbende vurderer behovet for justering og tilpasninger af registreringen af
tidsforbruget, så det dækker det styringsmæssige informationsbehov.

6. Rigsrevisionens gennemgang af Domstolsstyrelsens virksomhedsregnskab 2001
og 2002 viser, at Domstolsstyrelsen anvender retternes oplysninger om det anvendte
tidsforbrug til fordeling af lønudgifterne på sagsområder i driftsregnskabet.
Jeg finder det tilfredsstillende, at virkningen af Domstolsstyrelsens initiativer på
området kan konstateres i virksomhedsregnskaberne.

7. Betænkning nr. 1398 fra Domstolenes Strukturkommissionen blev offentliggjort i
januar 2001 og indeholdt forslag om, at landet fremover skulle inddeles i 25 byretskredse mod 82 i dag. Dette vil medføre nye muligheder for en fortsat forbedring af
domstolenes økonomistyring. Ifølge oplysninger fra Justitsministeriet er der endnu
ikke taget stilling til Strukturkommissionens betænkning.

8. Det er min samlede opfattelse, at Domstolsstyrelsens initiativer til at intensivere
arbejdet med styring af produktion, ressourceforbrug, produktivitet samt sagsbehandling ved alle retter går i den rigtige retning.
Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet.

Henrik Otbo

