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Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer ifl. retsplejelovens § 92 for  

perioden 2007 - 2010 

 
Justitsministeren har godkendt Danske Regioner til at afgive indstilling ved 
beskikkelse af sagkyndige. På den baggrund har præsidenten for Østre 
Landsret anmodet Danske Regioner om at indstille alt 8 sagkyndige til at 
deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskreds, 
dvs. 4 til hver landsretskreds. 
 
De pågældende skal være i besiddelse af indgående og tidssvarende prak-
tisk kendskab til vedkommende sagsområde, hvad dansk indfødsret, må ik-
ke være fyldt 70 år, være uberygtet og ikke umyndige, under værgemål ef-
ter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7, og 
deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal have fast bopæl 
eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for, jf. 
retsplejelovens §§ 92-94. 
 
For hver enkelt indstillet person bedes oplyst den pågældendes fulde navn, 
stilling, bopæl og cpr-nummer. 
 
Genbeskikkelse kan finde sted. 
 
I den valgperiode, der udløb i 2006, havde de daværende amter udpeget: 
 
Amtsrådsmedlem Helge M. Lauritzen, Sønderjyllands Amt 

  22-05-2007 

  Sag nr. 01/613 

  Dokumentnr. 30125/07 

  Sagsbehandler 

  Bente Kragelund Jønsson 

  Tel. 3529 8264 

  E-mail: bkj@regioner.dk  

 

 

 



 

Side   2 2. viceamtsborgmester Bent Bechmann, Vejle Amt 
Fhv. viceamtsborgmester Lene Gammelgaard, tidl. Århus Amt 
Amtsrådsmedlem Svend Erik Blæsbjerg, Ringkjøbing Amt 
Formand for LO i Viborg Amt Jens Groesen Vognsen 
Amtsrådsmedlem  Bent Pedersen, Nordjyllands Amt 
Amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen, Københavns Amt 
Amtsrådsmedlem Dorthe La Cour, Københavns Amt 
Direktør Hugo Odgaard, tidl. Frederiksborg Amt 
Amtsrådsmedlem Mogens Andersen, Roskilde Amt 
Bent Carlsen, tidl. Vestsjællands Amt 
Amtsrådsmedlem Mikael Felbo, Storstrøms Amt 
Amtsrådsmedlem Hjørdis Høegh-Andersen, Storstrøms Amt 
Amtsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen, Fyns Amt 
Amtsrådsmedlem Lykke Debois, Fyns Amt 
Husholdningslærer Britta Cecilie Kofoed, tidl. Bornholms Amt 
Faglig medarbejder Grete Marie Landin, tidl. Bornholms Amt. 
 
Det kan ikke skønnes præcist, hvor ofte den enkelte sagkyndige må påregne 
at skulle møde i retten som sagkyndig dommer, idet besvarelsen heraf dels 
er afhængig af antallet af retssager, hvor der træffes bestemmelse om med-
virken af sagkyndige dommere, dels vil bero å hvilke typer af sager, der vil 
blive anlagt. Det fremgår af forarbejderne til loven om ændring af retspleje-
loven (politi- og domstolsreformen), at der med lovændringen er tale om en 
styrkelse af den sagkyndige medvirken ved byretterne og landsretterne, dels 
således at sagkyndige dommere kan medvirke i videre omfang i handelssa-
ger, end det sker i praksis i dag, dels således, at sagkyndige dommere vil 
kunne medvirke også i ikke-handelssager. 
 
Beskikkelse sker for en periode på 4 år. Efter beskikkelsen er hvervet et 
borgerligt ombud og hvervet kan ikke frasiges i løbet af perioden, medmin-
dre der foreligger en fritagelsesgrund. 
 
Vederlaget er som udgangspunkt fastsat til 2.400 kr. pr. retsdag. Beløbet 
dækker 6 timers møde i retten samt forberedelse. 
 
Venlig hilsen 
 
Kristian Wendelboe 
      Bente Jønsson 
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