Orientering vedrørende behandling af din ansøgning med bilag
Du er ved at søge en stilling, som bliver behandlet af Dommerudnævnelsesrådet. I det følgende
kan du læse, hvordan din ansøgning med bilag (herefter ansøgning) bliver behandlet, og hvem
der har adgang til at læse materialet.
Når du har søgt en stilling
Når din ansøgning med bilag er registreret i HR Manager, har følgende adgang til at læse
materialet i HR Manager:
•
•
•
•
•

Medlemmerne af Dommerudnævnelsesrådet
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat
Udvalgte medarbejdere i HR-centeret i Domstolsstyrelsen
Udvalgte medarbejdere i Justitsministeriets HR-kontor
Udvalgte medarbejdere i den eller de involverede retter, jf. nedenstående

Klik for mere info
Hvis du søger en stilling som byretsdommer
Hvis du søger en stilling som landsdommer
Hvis du søger en stilling som højesteretsdommer
Hvis du søger en stilling som konstitueret byretsdommer
Hvis du søger en stilling som konstitueret landsdommer
Hvis du søger en stilling som dommer i Sø- og Handelsretten
Hvis du søger en stilling som konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten
Hvis du søger en stilling som retspræsident
Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger
Dataansvar, formål og modtagere
Dommerudnævnelsesrådet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i
forbindelse med din ansøgning. Formålet er, at Dommerudnævnelsesrådet kan vurdere din
egnethed til den søgte stilling. Dine personoplysninger bliver videregivet til embeder under
Danmarks Domstole og andre myndigheder som beskrevet ovenfor. Hvis du har søgt en stilling
på Grønland eller Færøerne bliver dine oplysninger overført dertil, på samme måde som
beskrevet ovenfor. Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Dommerudnævnelsesrådets behandling af dine personoplysninger følger
af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b (gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt).
Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e (offentlig myndighedsudøvelse).
Overførslen til Grønland og Færøerne foretages med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens artikel 49 stk. 1 litra b. (gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt).
Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Danmarks Domstole behandler om
dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine
personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
Opbevaringsperiode
Ansøgninger slettes i HR Manager efter 6 måneder, dog først efter 18 måneder, hvis du har
valgt at registrere dig i emnebanken. Herudover slettes sager vedrørende
Dommerudnævnelsesrådet 10 år efter det enkelte mødes afslutning.
Kontakt
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Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder i relation til Dommerudnævnelsesrådets
behandling af dine personoplysninger, skal du skrive til hrc-pa@domstolsstyrelsen.dk. Hvis
du er i tvivl om hvordan du udøver dine rettigheder, eller i øvrigt har spørgsmål til
behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Danmarks Domstoles fælles
databeskyttelsesrådgiver, Ann K. Lauritzen på dpo@domstolsstyrelsen.dk.
Du har også ret til at klage over Dommerudnævnelsesrådets behandling af dine
personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
BYR E TS DOMM E R
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
den byret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om alle ansøgerne til
stillingen.
Ved byretten bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Medlemmerne af
ansættelsesudvalget får adgang til at læse alle ansøgninger. Byretspræsidenten
kalder eventuelt ansøgere til samtale.
Byretspræsidenten sender herefter en udtalelse til præsidenten for den
landsret, i hvis kreds stillingen er ledig og til Dommerudnævnelsesrådets
sekretariat. Ved landsretten har landsrettens sekretariatet adgang til alle
ansøgninger. Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et plenarmøde i
landsretten. Alle dommerne i landsretten deltager i plenarmødet og har derfor
adgang til ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Præsidenten sender også udtalelsen til
præsidenten for den byret, hvor stillingen er ledig. Rådets sekretariat sender
begge udtalelser til rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger. Rådet kalder eventuelt ansøgere til
samtale i rådet.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen de to udtalelser fra hhv. byret og landsret og har også adgang
til alle ansøgninger.
Efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, bliver ansøgningslisten sendt til
orientering til formanden for Dommerforeningen og formanden for
Dommerfuldmægtigforeningen. Formanden for Advokatsamfundet bliver
orienteret om de ansøgere, der har oplyst, at de er eller har været advokater.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
LANDS DO MM E R
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
den landsret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om ansøgerne til
stillingen.
I landsretten har landsrettens sekretariatet adgang til alle ansøgninger.
Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et plenarmøde i landsretten. Alle
dommerne i landsretten deltager i plenarmødet og har derfor adgang til
ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender udtalelsen til
rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger. Rådet kalder eventuelt ansøgere til
samtale i rådet.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen udtalelsen fra landsretten og har også adgang til alle
ansøgninger.
Efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, bliver ansøgningslisten sendt til
orientering til formanden for Dommerforeningen og formanden for
Dommerfuldmægtigforeningen. Formanden for Advokatsamfundet bliver
orienteret om de ansøgere, der har oplyst, at de er eller har været advokater.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
HØ JE S TER ETS DO MM E R
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
Højesteret om en udtalelse om ansøgerne til stillingen.
I Højesteret har udvalgte medarbejdere i Højesterets administration adgang til
alle ansøgninger. Desuden vil ansøgningssagen blive behandlet på et
plenarmøde i Højesteret. Alle dommerne i Højesteret deltager i plenarmødet og
har derfor adgang til ansøgningerne.
Højesteretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender udtalelsen til
rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger. Rådet kalder eventuelt ansøgere til
samtale i rådet.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor om prøvevotering.
Justitsministeriet får med indstillingen udtalelsen fra Højesteret og har også
adgang til alle ansøgninger.
Efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, bliver ansøgningslisten sendt til
orientering til formanden for Dommerforeningen og formanden for
Dommerfuldmægtigforeningen. Formanden for Advokatsamfundet bliver
orienteret om de ansøgere, der har oplyst, at de er eller har været advokater.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
K O NSTITUE R E T BYR E TSD O M M ER
Konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
den byret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om alle ansøgerne til
stillingen.
Ved byretten bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Medlemmerne af
byrettens ansættelsesudvalg får adgang til at læse alle ansøgningerne.
Byretspræsidenten kalder eventuelt ansøgere til samtale.
Byretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender udtalelsen til
rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen udtalelsen fra byretten og har også adgang til alle
ansøgninger.
Konstitueret byretsdommer (bunkebekæmpelse)
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
den byret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om alle ansøgerne til
stillingen.
Ved byretten bliver der nedsat et ansættelsesudvalg. Medlemmerne af
byrettens ansættelsesudvalg får adgang til at læse alle ansøgningerne.
Byretspræsidenten kalder eventuelt ansøgere til samtale.
Byretspræsidenten sender herefter en udtalelse til præsidenten for den
landsret, i hvis kreds stillingen er ledig og til Dommerudnævnelsesrådets
Sekretariat. Ved landsretten har sekretariatet adgang til alle ansøgninger.
Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et plenarmøde i landsretten. Alle
dommerne i landsretten deltager i plenarmødet og har derfor adgang til
ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Præsidenten sender også udtalelsen til
præsidenten for den byret, hvor stillingen er ledig. Rådets sekretariat sender
begge udtalelser til rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen de to udtalelser fra hhv. byret og landsret og har også adgang
til alle ansøgninger.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
K O NSTITUE R E T LANDSDO M M ER
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen præsidenten for
den landsret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om ansøgerne til
stillingen.
Ved landsretten har landsrettens sekretariatet adgang til alle ansøgninger.
Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et plenarmøde i landsretten. Alle
dommerne i landsretten deltager i plenarmødet og har derfor adgang til
ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender udtalelsen til
rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen udtalelsen fra landsretten og har også adgang til alle
ansøgninger.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
DO M M ER I S Ø - O G HAND E LS RE TTE N
Ved en fast dommerstilling i Sø- og Handelsretten, anmoder Domstolsstyrelsen
retspræsidenten for Sø- og Handelsretten om en udtalelse om alle ansøgerne til
stillingen, når ansøgningsfristen er udløbet.
Ved Sø- og Handelsretten bliver der nedsat et ansættelsesudvalg.
Medlemmerne af Sø- og Handelsrettens ansættelsesudvalg får adgang til at
læse alle ansøgninger. Retspræsidenten kalder eventuelt ansøgere til samtale.
Retspræsidenten sender herefter en udtalelse til præsidenten i Østre Landsret
og til Dommerudnævnelsesrådets Sekretariat. Ved landsretten har sekretariatet
adgang til alle ansøgninger. Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et
plenarmøde i landsretten. Alle dommerne i landsretten deltager i plenarmødet
og har derfor adgang til ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Præsidenten sender også udtalelsen til
retspræsidenten for Sø- og Handelsretten. Rådets sekretariat sender begge
udtalelser til rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger. Rådet kalder eventuelt ansøgere til
samtale i rådet.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen de to udtalelser fra hhv. Sø- og Handelsretten og Østre
Landsret og har også adgang til alle ansøgninger.
I øvrigt bliver ansøgningslisten sendt til orientering til formanden for
Dommerforeningen, formanden for Dommerfuldmægtigforeningen. Formanden
for Advokatsamfundet bliver orienteret om de ansøgere, der har oplyst, at de er
eller har været advokater.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
K O NSTITUE R E T DO MM ER I S Ø - O G
HANDE LS RETTE N
Ved en stilling som konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten anmoder
Domstolsstyrelsen retspræsidenten for Sø- og Handelsretten, om en udtalelse
om alle ansøgerne til stillingen, når ansøgningsfristen er udløbet.
Ved Sø- og Handelsretten bliver der nedsat et ansættelsesudvalg.
Medlemmerne af Sø- og Handelsrettens ansættelsesudvalg får adgang til at
læse alle ansøgningerne. Retspræsidenten kalder eventuelt ansøgere til
samtale.
Retspræsidenten sender herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender udtalelsen til
rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen udtalelsen fra Sø- og Handelsretten og har også adgang til
alle ansøgninger.
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HV IS DU S Ø GE R E N S TI LLING S O M
R E TSP R ÆS IDE NT
Når ansøgningsfristen er udløbet, anmoder Domstolsstyrelsen en talsmand for
dommergruppen i den ret, hvor stillingen er ledig, om en udtalelse om alle
ansøgerne til stillingen.
Dommergruppen får adgang til at læse alle ansøgningerne. Talsmanden for
dommergruppen kalder eventuelt ansøgere til samtale.
Talsmanden for dommergruppen sender herefter en udtalelse til præsidenten
for den landsret, i hvis kreds stillingen er ledig og til
Dommerudnævnelsesrådets Sekretariat.
Ved landsretten har landsrettens sekretariatet adgang til alle ansøgninger.
Desuden bliver ansøgningerne behandlet på et plenarmøde i landsretten. Alle
dommerne i landsretten deltager i plenarmødet og har derfor adgang til
ansøgningerne.
Landsretspræsidenten afgiver herefter en udtalelse om ansøgerne til
Dommerudnævnelsesrådets sekretariat. Rådets sekretariat sender begge
udtalelser til rådets medlemmer.
Rådet har adgang til alle ansøgninger. Rådet kalder eventuelt ansøgere til
samtale i rådet.
Når Dommerudnævnelsesrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets
sekretariat en indstilling til Justitsministeriets HR-kontor. Justitsministeriet får
med indstillingen de to udtalelser fra hhv. dommergruppen og landsret og har
også adgang til alle ansøgninger.
Efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, bliver ansøgningslisten sendt til
orientering til formanden for Dommerforeningen og formanden for
Dommerfuldmægtigforeningen. Formanden for Advokatsamfundet bliver
orienteret om de ansøgere, der har oplyst, at de er eller har været advokater.
Er der tale om en præsidentstilling ved landsretten følges samme
fremgangsmåde. Domstolsstyrelsen anmoder således ved ansøgningsfristens
udløb plenarforsamlingen, ved den landsret hvor stillingen er ledig, om en
udtalelse. Plenarforsamlingen sender udtalelsen til Dommerudnævnelsesrådet.
Dommerudnævnelsesrådet kan vælge at gøre brug af personlighedstest i
forbindelse med besættelsen af præsidentstillinger. Hvis rådet beslutter at
gennemføre et testforløb for udvalgte ansøgere, vil de pågældende ansøgere
blive kontaktet af rådets sekretariat, som vil orientere om det videre forløb.
Ansøgerne vil blive bedt om at give samtykke til iværksættelse af testforløb.
Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb til en præsidentstilling, vil du få særskilt
information om testforløb og persondatapolitik ved brug af konsulent.

