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1. Nævnenes Hus’ strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Nævnenes Hus  
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener 18 uafhængige klage- og ankenævn samt én klageinstans, så nævn og 
klageinstans kan træffe korrekte afgørelser af høj kvalitet så hurtigt som muligt. På den måde understøtter 
Nævnenes Hus en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse klagesager på til gavn for borgere, virksomhe-
der og myndigheder. En effektiv klagesagsbehandling af høj kvalitet er også til gavn for samfundet som 
helhed. 
 
Nævnenes Hus sekretariatetsbetjener følgende klagenævn og klageinstans: 
 

 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 

 Ankenævnet for Søfartsforhold

 Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

 Byfornyelsesnævnene 

 Byggeklageenheden  (klageinstans)

 Det Psykiatriske Patientklagenævn

 Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

 Energiklagenævnet

 Erhvervsankenævnet

 Forbrugerklagenævnet og Center for Klageløsning

 Klageinstansen vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven

 Klagenævnet for Udbud

 Konkurrenceankenævnet

 Miljø- og Fødevareklagenævnet

 Planklagenævnet

 Revisornævnet

 Sekretariat for 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 mulige 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 

 
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. Sammen-
lægningen af en række nævnssekretariater i en stærk juridisk styrelse med speciale i klagesagsbehandling 
gør dette muligt. 

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 af-
gørelser 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 vil bidrage til at sikre, at det bliver lettere at drive virksomhed og være forbruger ved at 
sikre en effektiv klagesagsbehandling af høj kvalitet. Nævnenes Hus sekretariatsbetjener  19 uafhængige 
klagenævn, så nævnene kan træffe korrekte afgørelser af høj kvalitet så hurtigt som muligt. På den måde 
arbejder Nævnenes Hus for at understøtte en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse konflikter på, når 
de opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder. 

1.4. Nævnenes Hus budget 

Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2019 mio. kr. i alt 

0. Generelle fællesomkostninger 17,3 - 17,3 

1. Sekretariatsbetjening af en 

række selvstændige nævn 

106,0 11,9 94,1 

I alt 123,3 11,9 111,4 
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2. Resultatmål for 2019 
På baggrund af det strategiske målbillede er følgende resultatsmål opstillet for Nævnenes Hus. 

Resultatsmålene er opdelt i policy- og udviklingsmål, driftsmål og administrationsmål. 

2.1. Nævnenes Hus’ resultatmål fordelt på kerneopgaver på  

finansloven 
 

Driftsmål 
Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 

Resultatmål 1 Resultatmål 3 

Resultatmål 2  

 

2.2. Driftsmål 

Resultatmål 1 Sagsbehandlingstider 

AP 33. Der leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministeriet. 

1a Vægt: 

26 pct. 

Nævnenes Hus leverer en særlig indsats for nedbringelse af beholdningen af ældre sager i Miljø- 

og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet. 

1b Vægt: 

13 pct 

De årsopgjorte sagsbehandlingstider for 2019 for nævnene i Nævnenes Hus lever op til de mål-

satte sagsbehandlingstider oplistet i bilag 1 til mål- og resultatplanen.    

1c Vægt: 

13 pct 

Nævnenes Hus overholder pr. den 31.12.2019  målene for nævnenes sagsbeholdningsalder opli-

stet i bilag 2 til mål- og resultatplanen. 

1d Vægt: 

11 pct. 

Nævnenes Hus vil fortsætte arbejdet med digitalisering af klagesagsbehandlingen i styrelsen, og 
automatisere sagsbehandlingen ved  hjælp af Machine Learning.  

1e Vægt: 

11 pct.  

Der gennemføres en række af identificerede effektiviseringstiltag med henblik på yderligere at 

øge produktiviteten i styrelsen. 

1f Vægt:  

5 pct. 

Nævnenes Hus udvikler et servicemålingssystem, som kan måle på den service, som styrelsen 

leverer til omverdenen. 

1g Vægt: 

5 pct. 

Nævnenes Hus etablerer en juridisk enhed, som vil varetage diverse tværgående juridiske opga-

ver i styrelsen.  

Resultatmål 2 Benchmarking med andre ministerier og institutioner 

AP 34. Der følges op på benchmarking med andre ministerier og sammenlignelige institutioner i andre lande for at 

sikre, at ministeriet fortsat er kompetent og relevant for borgere og virksomheder. 
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Vægt: 5 pct. Der følges op på fund præsenteret i rapporten udarbejdet over benchmarkingen gennemført i 
Nævnenes Hus i 2018 samt videreudvikles på det nyetablerede netværk. Nævnenes Hus udarbej-
der også  en analyse på tværs af en række danske nævn med fokus på at understøtte styrelsens 
mission om, at sekretariatsbetjene uafhængige nævn, så der kan træffes afgørelser med høj 
kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn for borgere og virksomheder 

2.3. Administrationsmål 

Resultatmål 3 Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere 

AP 37. Der arbejdes for at tiltrække og fastholde medarbejdere med relevante kompetencer, herunder skal poten-

tialet for alternative ansættelsesmuligheder afdækkes. 

Vægt: 11 pct. Styrelsens kompetencesammensætning gennemgås med henblik på at afdække, om styrelsen har 

den rette sammensætning af medarbejdere samt for at sikre, at styrelsen har dygtige medarbej-

dere, der kan varetage nøgleopgaver.  
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3. Målopgørelsesoversigt  
Nr. Mål Vægt i 

pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Driftsmål 89   

1a Nævnenes Hus leverer en 

særlig indsats for nedbrin-

gelse afbeholdningen af æl-

dre sager i Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet samt Plan-

klagenævnet. 

26  Der udarbejdes og igangsættes en 

handlingsplan for nedbringelse af sags-

beholdningen inden for Miljø- og Føde-

vareklagenævnet og Planklagenævnet. 

Beholdningen af sager modtaget før 1. 

juli 2018 nedbringes til maksimalt 1.375 

sager inden udgangen af 2019. 

1b De årsopgjorte sagsbehand-

lingstider for 2019 for næv-

nene i Nævnenes Hus lever 

op til de målsatte sagsbe-

handlingstider oplistet i bilag 

1 til mål- og resultatplanen.  

13 Nævnenes Hus overholder de fastsatte 

mål for sagsbehandlingstider oplistet i 

bilag 1 i Miljø- og Fødevareklagenæv-

net, Planklagenævnet, Forbrugerklage-

nævnet samt yderligere mindst for 10 

andre målsatte sagsbehandlingstider. 

Nævnenes Hus overholder de fastsatte 

mål for sagsbehandlingstider i mindst 

16 ud af de 19 mål oplistet i bilag 1. 

1c Nævnenes Hus overholder 

pr. den 31.12.2019 målene 

for nævnenes sagsbehold-

ningsalder oplistet i bilag 2 til 

mål- og resultatplanen.  

13 Nævnenes Hus overholder 12 af de 

fastsatte mål for sagsbeholdningernes 

alder oplistet i bilag 2.  

Nævnenes Hus overholder de fastsatte 

mål for nævenenes gennemsnitlige 

sagsbeholdningsalder i minimum 16 ud 

af de 18 af de oplistede mål i bilag 2. 
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1d Nævnenes Hus vil fortsætte 

arbejdet med digitalisering 

af klagesagsbehandlingen i 

styrelsen og automatisere 

sagsbehandlingen på nogle 

områder ved  hjælp af Ma-

chine Learning. 

 

5 Når Nævnenes Hus i 1. halvår 2019 har 

fået leveret  løsning fra KMD på bag-

grund af gennemført pilotprojekt, tages 

løsningen i brug i sagsbehandlingen 

inden for plan- og miljøområdet. 

Kriterierne for delvist opfyldt gør sig 

gældende.  

Nævnenes Hus udarbejder inden ud-

gangen af 2019 en  evaluering af ibrug-

tagning af Machine Learning i sagsbe-

handlingen inden for plan- og miljøom-

rådet. Såfremt evalueringen viser po-

tentiale for videre udbredelse, udarbej-

des der også en businesscase for yderli-

gere udbredelse. 

1e Der gennemføres en række 

af identificerede effektivise-

ringstiltag med henblik på 

yderligere at øge produktivi-

teten i styrelsen. 

11 Nævnenes Hus øger produktiviteten i 

styrelsen med mindst 1 % ved at gen-

nemføre en række af identificerede 

effektiviseringstiltag. Baseline for brut-

toproduktiviteten på husniveau og 

teamniveau opgøres og oversendes til 

Departementet. 

Nævnenes Hus øger produktiviteten i 

styrelsen med 1,9 % eller mere ved at 

gennemføre en række af identificerede 

effektiviseringstiltag. 

1f Nævnenes Hus udvikler et 

servicemålingssystem, som 

kan måle på den service, 

som styrelsen leverer til om-

verdenen. 

5 Nævnenes Hus udvikler i 1. halvår 2019 

et servicemålingssystem, som kan måle 

på den service styrelsen leverer.  

Kriterierne for delvist opfyldt gør sig 

gældende. Desuden etablerer Nævne-

nes Hus i 2019 et fast brugerfora med 

relevante interessenter.  

1g Nævnenes Hus etablerer en 

juridisk enhed, som vil vare-

11 Nævnenes Hus etablerer i 2019 en juri-

disk enhed, som skal håndtere diverse 

Kriterierne for delvist opfyldt gør sig 

gældende. 
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tage diverse tværgående 

juridiske opgaver i styrelsen.  

tværgående juridiske opgaver i styrel-

sen. Enheden skal bl.a. håndtere ud-

pegningsprocesser, generelle forvalt-

ningsretlige spørgsmål, stå for juridisk 

sparring, udarbejde lovforslag og be-

handle aktindsigtssager. 

Nævnenes Hus kortlægger kompeten-

cebehov i forbindelse med varetagelse 

af aktindsigtsopgaven og udarbejder 

sagsbehandlingsvejledning samt para-

digmer. Inden udgangen af 2019 be-

handler enheden minimum 90 pct. af 

alle anmodninger om aktindsigt i næv-

nenes sager og klagesager vedrørende 

aktindsigt. 

2 Der følges op på fund præ-
senteret i rapporten udar-
bejdet over benchmarkingen 
gennemført i Nævnenes Hus 
i 2018, samt videreudvikles 
på det nyetablerede net-
værk. Nævnenes Hus udar-
bejder også  en analyse på 
tværs af en række danske 
nævn med fokus på at un-
derstøtte styrelsens mission 
om, at sekretariatsbetjene 
uafhængige nævn, så der 
kan træffes afgørelser med 
høj kvalitet inden for kortest 
mulig tid til gavn for borgere 
og virksomheder. 

5 Nævnenes Hus vurderer, om der kan 

gennemføres hensigtsmæssige tiltag på 

baggrund af inspirationsbesøgene i det 

nyetablerede netværk med andre klage-

instanser og domstole i Norden. Næv-

nenes Hus udarbejder i den sammen-

hæng en komparativ analyse i det fagli-

ge netværk i forhold til lovmæssige- og 

administrative rammer.  

Nævnenes Hus begynder udvidelse af 

det nyetablerede netværk på europæisk 

plan med forventning om, at det kan 

bidrage til udvikling og faglig sparring i 

styrelsen. 

 

Kriterierne for delvist opfyldt gør sig 

gældende. Nævnenes Hus udarbejder 

derudover en analyse på tværs af en 

række danske nævn. Analysen skal bl.a. 

fokusere på hensigtsmæssige organisa-

toriske set-ups, regulering af nævnene, 

procesregler, retningslinjer samt hen-

sigtsmæssige strukturer i forhold til 

sekretariat og nævn. Nævnenes Hus 

afholder også en konference i det ny-

etablerede netværk indenfor områder-

ne miljø og plan. 
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Administrationsmål 11   

3 Styrelsens kompetencesam-

mensætning gennemgås 

med henblik på at afdække 

om styrelsen har den rette 

sammensætning af medar-

bejdere, samt for at sikre at 

styrelsen har dygtige medar-

bejdere, der kan varetage 

nøgle-opgaver. 

11 Nævnenes Hus kortlægger kompeten-

cesammensætning og dimensionering i 

styrelsen og baseret på styrelsens kom-

petencestrategi samt erfaringer fra 

2017 og 2018 udarbejdes en politik for 

rekruttering og fastholdelse i styrelsen.  

 

Kriterierne for delvist opfyldt gør sig 

gældende. På baggrund af politikken 

iværksættes tiltag med henblik på at 

sikre succession på nøglefunktioner og 

optimal dimensionering i styrelsen. 
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4. Formalia og påtegning 
 

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Nævnenes Hus og Erhvervministeriets departement. Mål- og resul-

tatplanen træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder for hele 2019. Mål- og resultatplanen er en del af 

ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 

2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrelsen 

ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås.  

3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministe-

ren 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. 

4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke et almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og 

styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.    

5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultat-

styring i staten.  

6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder herom 

og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rap-

porteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets 

vejledninger. 

7. Nævnenes Hus’ direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen 

samt eventuel genforhandling. 

 

 

 

København, den 30. april 2019               

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

Viborg, den 26. april 2019          

 

____________________________ 

Direktør Christian Lützen 

 


