
 

 

Børnesagkyndige dommere til byretterne 

Har du lyst til at deltage i retsmøder som børnesagkyndig dommer?  

Er du sagkyndig i psykologi eller i børne- eller ungdomspsykiatri, kan du søge om at blive beskik-

ket som børnesagkyndig dommer. Vi søger aktuelt nye børnesagkyndige i hele landet. 

De børnesagkyndige dommere har et stort ansvar i de sager, de medvirker i. Det er derfor vigtigt 

for sagernes behandling, at de børnesagkyndige dommere har den fornødne viden og erfaring 

med udredning og behandling af udsatte børn og unge. Det er endvidere vigtigt, at de børnesag-

kyndige dommere har erfaring med at udarbejde og vurdere specialistudtalelser, børnesagkyndige 

erklæringer mv.  

Hvad siger loven? 

I retssager om særlig støtte til børn efter serviceloven, fx om anbringelse af børn uden for hjemmet 

uden samtykke, deltager to børnesagkyndige dommere – en som sagkyndig i børneforsorg og en 

som sagkyndig i børne- eller ungdomspsykiatri eller i psykologi. Læs eventuelt mere i servicelo-

vens § 170. 

Hvad er dit honorar som børnesagkyndig dommer? 

Honoraret som børnesagkyndig dommer er 2.400 kr. for en retsdag inkl. forberedelse. Der kan på 

en retsdag være flere sager til behandling. 

Derudover får du dækket eventuelle rejseudgifter, herunder kørsel i egen bil efter statens takster. 

Hvor længe varer en beskikkelse som børnesagkyndig dommer? 

En beskikkelse varer i 4 år, og du kan være børnesagkyndig dommer, indtil du fylder 70 år. 

Hvordan bliver du beskikket? 

Du skal sende en kort ansøgning inkl. cv og dokumentation for din uddannelse og relevant erfaring 

på området (udsatte børn og unge) til Domstolsstyrelsen, St. Kongensgade 1-3, 1264 København 

K, eller via sikker mail fra din e-boks. Vælg modtager ”Danmarks Domstole/Domstolsstyrel-

sen/Domstolsstyrelsen” og skriv gerne ”børnesagkyndig dommer” i emnefeltet. 

Vi lægger vægt på, at du har relevant uddannelse og den fornødne erfaring inden for børne- eller 

ungdomspsykiatri og/eller psykologi i forhold til udsatte børn og unge. Det er endvidere en fordel, 

at du har autorisation som psykolog. 

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du senere i processen give samtykke til, at der indhen-

tes en fuldstændig udskrift af Det Centrale Kriminalregister. Herom vender Domstolsstyrelsen i gi-

vet fald tilbage til dig. 

Du bliver beskikket af Domstolsstyrelsen efter forhandling med social- og indenrigsministeren, jf. 

servicelovens § 172.   

Hvor får du svar på eventuelle spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte Social- og Indenrigsministeriet, Charlotte Aastrup Poole, på telefon 

41 85 11 33 med spørgsmål om, hvad ministeriet lægger vægt på i vurderingen af, om du kan an-

ses som særligt sagkyndig.  

Ved spørgsmål i øvrigt kan du kontakte Domstolsstyrelsen, Pia Jacobsen, på mail             

pij@domstolsstyrelsen.dk eller telefon 99 68 42 09/60 93 48 56. 
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