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1. Nævnenes Hus’ strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Nævnenes Hus  
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener 18 uafhængige klage- og ankenævn samt Byggeklageenheden, der er 
en administrativ klageinstans, som behandler klager efter byggeloven samt regler udstedt i medfør af byg-
geloven. Nævnene, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener, er:  
 

• Ankenævnet for Patenter og Varemærker 
• Ankenævnet for Søfartsforhold 
• Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 
• Byfornyelsesnævnene  
• Det Psykiatriske Patientklagenævn 
• Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 
• Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 
• Energiklagenævnet 
• Erhvervsankenævnet 
• Forbrugerklagenævnet og Center for Klageløsning 
• Klagenævnet for Udbud 
• Konkurrenceankenævnet 
• Miljø- og Fødevareklagenævnet 
• Planklagenævnet 
• Revisornævnet 
• Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager 
• Teleklagenævnet 
• Tvistighedsnævnet 

1.2. Mission og vision 

1.2.1. Mission  

Erhvervsministeriets mission:  
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. 

Nævnenes Hus’ mission:  
Sekretariatsbetjene uafhængige nævn, således at der kan træffes afgørelser med høj kvalitet 
inden for kortest mulig tid til gavn for borgere og virksomheder. 

 
Som en del af Erhvervsministeriet understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede mission ved at arbejde 
målrettet for, at der kan træffes korrekte afgørelser af høj faglig kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn 
for borgere og virksomheder. 

1.2.2. Vision 

Erhvervsministeriets vision: 
Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed   

Nævnenes Hus’ vision:   
Europas bedste klagesagsmyndighed 
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Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste rammer for at udvikle 
og drive virksomhed ved at arbejde for visionen om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed.  

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 

1.3.1. Kerneopgaver 
Nævnenes Hus har følgende kerneopgaver: 

1. Sekretariatsbetjene en række uafhængige nævn 
At sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række uafhængige nævn, så der træffes korrekte 
afgørelser inden for kortest mulig tid. 
 

2. Administration  
At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd. 

1.3.2. Strategiske målsætninger 
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener 18 uafhængige klage- og ankenævn og en klageinstans, så nævn og kla-
geinstans kan træffe korrekte afgørelser af høj kvalitet så hurtigt som muligt. På den måde arbejder Næv-
nenes Hus for at understøtte en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når de opstår mel-
lem borgere, virksomheder og myndigheder. 
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2. Resultatmål for 2021 
På baggrund af det strategiske målbillede er nedenstående resultatsmål opstillet for Nævnenes Hus.  

Resultatmål:  
Drifts- og administrationsmål 

1a Vægt  
20 

Nævnenes Hus producerer i 2021 som minimum det målsatte antal sager.  

1b Vægt: 
15 

Nævnenes Hus leverer en særlig indsats for nedbringelse af beholdningen af ældre sa-
ger i Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Byggeklageenheden. 

1c Vægt:  
5 

Nævnenes Hus leverer en særlig indsats for at afvikle beholdningen af klagesager ved-
rørende sol- og vindprojekter modtaget før 1. januar 2020. 

1d Vægt:  
 20 

Nævnenes Hus overholder målene for nævnenes sagsbehandlingstider i 2021 oplistet i 
bilag 1 til mål- og resultatplanen. 

1e Vægt:  
 10 

Nævnenes Hus overholder pr. den 31.12.2021 målene for nævnenes sagsbeholdningsal-
der oplistet i bilag 1 til mål- og resultatplanen. 

1f Vægt: 
15 

Nævnenes Hus lever op til mål om 6 mdr. loft for behandling af klager over sol- og vind-
projekter. 

1g Vægt:   
5 

Nævnenes Hus gennemfører effektiviseringstiltag med henblik på produktivitetsforbed-
ringer i styrelsen.  

1h Vægt:  
5 

Nævnenes Hus har fokus på compliance på cybersikkerhed og databeskyttelse.  

1i Vægt:  
5 

Nævnenes Hus sikrer trivsel under hjemsendelse og god reboarding. 

3. Målopgørelsesoversigt  
Nr. Mål Vægt 

i pct. 
Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Drifts- og administrationsmål 100  

1a Nævnenes Hus producerer 
i 2021 som minimum det 
målsatte antal sager. 

 20 Nævnenes Hus afslutter mini-
mum 9.800 sager inden for 
styrelsens sagsområder.  

Nævnenes Hus afslutter mini-
mum 10.300 sager inden for 
styrelsens sagsområde.  

1b Nævnenes Hus leverer en 
særlig indsats for nedbrin-
gelse af beholdningen af 
ældre sager i Miljø- og Fø-
devareklagenævnet samt 
Byggeklageenheden. 

15 Målet kan ikke delvist opfyl-
des. 

Beholdningen af sager i Miljø- 
og Fødevareklagenævnet mod-
taget før 1. juli 2018 er afviklet. 
Ligeledes er beholdningen af 
sager overtaget fra Statsforvalt-
ningen til behandling i Bygge-
klageenheden (sager fra før 1. 
januar 2019) afviklet. 
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1c Nævnenes Hus leverer en 
særlig indsats for at afvikle 
beholdningen af klagesager 
vedrørende sol- og vind-
projekter modtaget før 1. 
januar 2020.  

5 Målet kan ikke delvist opfyl-
des. 

Beholdningen af sager vedrø-
rende sol- og vindprojekter, 
som er modtaget før 1. januar 
2020, er afviklet. 

1d Nævnenes Hus overholder  
målene for nævnenes sags-
behandlingstider i 2021 op-
listet i bilag 1 til mål- og re-
sultatplanen. 

 20 Nævnenes Hus overholder de 
fastsatte mål for maksimale 
gennemsnitlige sagsbehand-
lingstider i 70 pct. eller mere 
af de opgjorte mål oplistet i 
bilag 1. 

Nævnenes Hus overholder de 
fastsatte mål for maksimale 
gennemsnitlige sagsbehand-
lingstider i 90 pct. eller mere af 
de opgjorte mål oplistet i bilag 
1. 

1e Nævnenes Hus overholder 
pr. den 31.12.2021 målene 
for nævnenes sagsbehold-
ningsalder oplistet i bilag 1 
til mål- og resultatplanen. 

 10 Nævnenes Hus overholder de 
fastsatte mål for nævnenes 
maksimale gennemsnitlige 
sagsbeholdningernesalder i 70 
pct. eller mere af de opgjorte 
mål oplistet i bilag 1. 

Nævnenes Hus overholder de 
fastsatte mål for nævnenes 
gennemsnitlige maksimale 
sagsbeholdningsalder i 90 pct. 
eller mere af de opgjorte mål i 
bilag 1. 

1f Nævnenes Hus lever op til 
mål om loft på sagsbe-
handlingstiden på 6 mdr. 
for klager over sol- og vind-
projekter  

15 Målet kan ikke delvist opfyl-
des. 

Alle sager, der er modtaget ef-
ter loftet for sagsbehandlingsti-
den er idriftsat, er behandlet in-
denfor maksimalt 6 måneder. 

1g Nævnenes Hus gennemfø-
rer effektiviseringstiltag 
med henblik på produktivi-
tetsforbedringer i styrel-
sen. 

 5 Nævnenes Hus forbedrer 
bruttoproduktiviten med 1,5 
pct. i forhold til den realise-
rede bruttoproduktivitet i 
2020 i perioden efter at Næv-
nenes Hus i 2. halvår 2020 på-
begyndte afvikling af efter-
slæb af tunge og komplice-
rede sager.    

Nævnenes Hus forbedrer brut-
toproduktiviten, med 2,0 pct. i 
forhold til den realiserede brut-
toproduktivitet i 2020 i perio-
den efter at Nævnenes Hus i 2. 
halvår 2020 påbegyndte afvik-
ling af efterslæb af tunge og 
komplicerede sager.    

1h  Nævnenes Hus har fokus 
på compliance på cybersik-
kerhed og databeskyttelse. 

5 Databeskyttelse 
Nævnenes Hus gennemgår 80 
% af datastrømme hos data-
behandlere i forbindelse med 
overførsel af persondata. 
 
Der udarbejdes ledelsesgod-
kendte handlingsplaner for 80 
% af de datastrømme, der in-
volverer tredjelandsoverførs-
ler. 
 

Databeskyttelse 
Nævnenes Hus gennemgår 100 
% af datastrømme hos databe-
handlere i forbindelse med 
overførsel af persondata. 
 
Der udarbejdes ledelsesgod-
kendte handlingsplaner for 100 
% af de datastrømme, der invol-
verer tredjelandsoverførsler. 
 
Cybersikkerhed 
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Cybersikkerhed 
Nævnenes Hus gennemfører 
en awarenesskampagne om 
phishing og gennemfører en 
phishingtest for alle medar-
bejdere. 
 
Styrelsen gennemfører en sår-
barhedsscanning på et forret-
ningskritisk system. 
 
Styrelsen gennemfører test af 
Business continuity plan for et 
forretningskritisk system. 

Nævnenes Hus gennemfører en 
awarenesskampagne om 
phishing og en phishingtest for 
alle medarbejdere. Nævnenes 
Hus foretager en evaluering af 
testens resultat og implemente-
rer relevante mitigerende tiltag. 
 
Styrelsen gennemfører en sår-
barhedsscanning på et forret-
ningskritisk system og styrelsen 
har evalueret på resultaterne. 
 
Styrelsen gennemfører test af 
Business continuity plan inkl. di-
saster recovery for et forret-
ningskritisk system, og styrelsen 
har evalueret på resultaterne. 
 

1i Nævnenes Hus sikrer triv-
sel under hjemsendelse og 
god reboarding. 

5  Der udarbejdes som minimum 
én trivselsmåling i første halvår 
af 2021 med henblik på at un-
dersøge trivslen i hjemsendel-
sesperioden og for at afdække 
muligheder for reboarding af 
medarbejdere. Koncern HR kan 
bistå med målingen. Øvrige ini-
tiativer og forventet effekt be-
skrives i styrelsernes afrappor-
tering. 
 
I forbindelse med genåbningen 
udarbejdes der en detaljeret 
plan for fysisk tilbagevenden på 
arbejdspladsen, herunder re-
boarding af medarbejdere. Pla-
nen skal sikre, at der ud over de 
gældende restriktioner, også ta-
ges hensyn til både opgaveløs-
ningen, genetablering af samar-
bejde mv. 
 
Den fysiske tilbagevenden og 
reboardingen evalueres inden 
udgangen af 2021. 
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4. Formalia og påtegning 
 

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Nævnenes Hus og departementet. Mål- og resultatplanen træder 
i kraft den d. 20. august 2021 og gælder for resten af 2021. Mål- og resultatplanen er en del af ministe-
riets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.  
 

2. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Mini-
steren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, 
budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er 
skaffet hjemmel til fravigelse.  
 

3. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement 
og styrelse.  
 

4. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resul-
tatstyring i staten.   
 

5. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder 
herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatpla-
nen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og de-
partementets vejledninger.  
 

6. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen.  
 

7. Der vil ikke være mulighed for at genforhandle mål i løbet af året.  
 

 

 

København, den 20. august 2021 

 

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

Viborg, den 31. august 2021       

 

____________________________ 

Direktør Christian Lützen 
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