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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 Byggeloven.
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
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.

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 klageinstans 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 2020 mio. kr. i alt

0. Generelle fællesomkostninger

35,0

-2,9

32,1

1. Sekretariatsbetjening af en
række selvstændige nævn

104,6

-8,6

96,0

I alt

139,6

-11,5

128,1

2. Resultatmål for 2020
På baggrund af det strategiske målbillede er følgende resultatsmål opstillet for Nævnenes Hus. Resultatsmålene er opdelt i driftsmål og administrationsmål.

2.1. Nævnenes Hus’ resultatmål fordelt på kerneopgaver på
finansloven
Driftsmål

Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration

Resultatmål 1

Resultatmål 2

2.2 Driftsmål
Resultatmål 1: Kompetent, innovativ og ansvarlig myndighed
1a

Vægt:
22,5

Nævnenes Hus leverer en særlig indsats for nedbringelse af beholdningen af ældre sager i Miljøog Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet samt Byggeklageenheden.

1b

Vægt:

Nævnenes Hus leverer en særlig indsats for at afvikle beholdningen pr. ultimo 2019 af klagesager
vedrørende sol- og vindprojekter modtaget før 1. januar 2020.

5
1c

Vægt:
17,5

De årsopgjorte sagsbehandlingstider for 2020 for nævnene i Nævnenes Hus lever op til de målsatte sagsbehandlingstider oplistet i bilag 1 til mål- og resultatplanen.

1d

Vægt:
17,5

Nævnenes Hus overholder pr. den 31.12.2020 målene for nævnenes sagsbeholdningsalder oplistet i bilag 1 til mål- og resultatplanen.

1e

Vægt: 5

Udvikling af et nyt styringssystem.

1f

Vægt:
10

Der gennemføres effektiviseringstiltag med henblik på produktivitetsforbedringer i styrelsen. Effektiviseringstiltagene tager udgangspunkt i budgetanalysen fra 2018.

1g

Vægt:
10

Der arbejdes med nye digitale initiativer og teknologiske løsninger - med inddragelse af samarbejdspartnere - med henblik på at sikre at styrelsen leverer en tidssvarende og sammenhængende service.

1h

Vægt: 5

Der skal være en fortsat høj compliance inden for informationssikkerhed og databeskyttelse.

1i

Vægt: 5

Forbruget på eksterne konsulenter skal reduceres ift. 2017/2018 i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2020.

2.3. Administrationsmål
Resultatmål 2: Tidssvarende regulering og service samt omstillingsparate medarbejdere
2

Vægt:
2,5

Nævnenes Hus sikrer en mangfoldig medarbejdersammensætning og tager socialt ansvar.
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3. Målopgørelsesoversigt
Nr.

Mål

Vægt i
pct.

Driftsmål

97,5

1a

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

22,5

1b

Nævnenes Hus leverer en
særlig indsats for at afvikle
beholdningen pr. ultimo
2019 af klagesager vedrørende sol- og vindprojekter
modtaget før 1. januar 2020.

5

1c

De årsopgjorte sagsbehandlingstider for 2019 for nævnene i Nævnenes Hus lever
op til de målsatte sagsbehandlingstider oplistet i bilag
1 til mål- og resultatplanen.

17,5

1d

Nævnenes Hus overholder
17,5
pr. den 31.12.2019 målene
for nævnenes sagsbeholdningsalder oplistet i bilag 1 til
mål- og resultatplanen.

Kriterier for delvist opfyldt

Kriterier for helt opfyldt

Beholdningen af sager modtaget før 1. juli 2018 i Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet nedbringes til
maksimalt 675 sager inden udgangen af året. Beholdningen af
sager overtaget fra Statsforvaltningen til behandling i Byggeklageenheden (sager fra før 1. januar 2019) er ved årets udgang
nedbragt til maksimalt 77 sager.

Beholdningen af sager modtaget
før 1. juli 2018 i Planklagenævnet
samt Miljø- og Fødevareklagenævnet nedbringes til maksimalt
600 sager inden udgangen af
året. Beholdningen af sager overtaget fra Statsforvaltningen til behandling i Byggeklageenheden
(sager fra før 1. januar 2019) er
ved årets udgang nedbragt til
maksimalt 77 sager.
Nævnenes Hus har ved udgangen
af 2020 nedbragt beholdningen
af klagesager vedrørende sol- og
vindprojekter modtaget før 1. januar 2020 til maksimalt 74 sager.

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

Nævnenes Hus overholder de
fastsatte mål for maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider
i 85 pct. eller mere af de opgjorte
mål oplistet i bilag 1.

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 nævenenes gennemsnitlige maksimale sagsbeholdningsalder i 85 pct. eller
mere af de opgjorte mål i bilag 1.

6

1e

Udvikling af et nyt styringssy- 5
stem for styrelsen.

Nævnenes Hus udvikler en model for, hvorledes der kan fastsættes mål for styrelsens produktion under iagtagelse af de
givne bevillingsmæssige rammer. Der fremsendes et forslag
til modellen til departementets
endelige godkendelse senest
den 15. november 2020.

Kriterier for delvist opfyldt gør sig
gældende. Under antagelse af, at
modellen godkendes, anvendes
den i forbindelse med fastsættelsen af mål for styrelsens produktion i 2021 til brug for mål- og resultatplan for 2021.

1f

Der gennemføres en række
effektiviseringstiltag med
henblik på yderligere at øge
produktiviteten i styrelsen.
Effektiviseringstiltagene tager udgangspunkt i budgetanalysen fra 2018.

10

Nævnenes Hus øger produktiviteten i styrelsen med mindst 2
% ved at gennemføre en række
identificerede effektiviseringstiltag.

Nævnenes Hus øger produktiviteten i styrelsen med 2,2 % eller
mere ved at gennemføre identificerede effektiviseringstiltag.

1g

Der arbejdes med nye digitale initiativer og teknologiske løsninger - med inddragelse af samarbejdspartnere
- med henblik på at styrelsen
leverer en tidssvarende og
sammenhængende service.

10

Nævnenes Hus gennemfører et
omfattende udviklingsprojekt
med henblik på at styrelsens nuværende klageportal udvides til
at kunne understøtte forbrugerområdet (som forudsat i systemporteføljehandlingsplan og
budgetanalyse af Nævnenes
Hus). Der indsendes en statusnotat til DEP inden 1. oktober
2020.

Kriterier for delvist opfyldt gør sig
gældende. Nævnenes Hus understøtter digital sagsmodtagelse i
minimum yderligere to
nævn/sagsområder på baggrund
af en cost-benefit analyse af, hvor
en digital sagsmodtagelse vil give
størst værdi.
Gebyrprocesser på Forbrugerområdet digitaliseres.

Nævnenes Hus overfører i sammenhæng hermed forbrugerområdet til styrelsens ESDH-system og herunder konventerer
sager. Der indsendes en statusnotat til DEP inden 1. oktober
2020.
1h

Der skal være en fortsat høj
compliance inden for informationssikkerhed og databeskyttelse.

5

80% af behandlingsaktiviteterne
i styrelsens fortegnelse er risikovurderet.
Der er lagt en plan for tilsyn
med alle styrelsens databehandlere, og planen er fulgt for
7

100% af behandlingsaktiviteterne
i fortegnelsen er risikovurderet.
Der er lagt en plan for tilsyn med
alle styrelsens databehandlere,
og planen er fulgt for 100% af styrelsens databehandlere.

80% af styrelsens databehandlere.
Der er taget stilling til alle 20
minimumskrav til it-sikkerheden
hos statslige myndigheder, der
indgår i den nationale cyber- og
informationssikkerhedsstrategi,
og 90% er implementeret eller
foretaget mitigerende handlinger inden 1. juli 2020.
1i

Forbruget på eksterne konsulenter skal reduceres ift.
2017/2018 i overensstemmelse med finanslovsaftalen
for 2020.

5

Administrationsmål

2,5

2

2,5

Nævnenes Hus sikrer en
mangfoldig medarbejdersammensætning og tager socialt ansvar.

Alle 20 minimumskrav er implementeret.

Nævnenes Hus bidrager til, at
konsulentforbruget på tværs af
ministerområdet reduceres med
samlet 21,5 mio. kr.

Nævnenes Hus tager imod erhvervspraktikanter, bidrager til
Viborg Kommunes indsats for
unge borgere på kanten af arbejdsmarkedet og har medarbejdere ansat på flekstidordninger.

8

Nævnens Hus udarbejder en CSRpolitik for styrelsen, politikken
oversendes til departementet inden 1. oktober 2020. Politikken
omhandler bl.a. arbejdstagerrettigheder, antikorruption samt
miljø- og klimapåvirkning.

4. Formalia og påtegning
1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Nævnenes Hus og departementet. Mål- og resultatplanen træder i
kraft den 15. april og gælder for resten af 2020.
2. På tidspunktet for indgåelsen af mål- og resultatplanen drøftes og gennemføres en række initiativer i relation til COVID-19-pandemien på tværs af ministerområdet. Såfremt Nævnenes Hus skal løse nye opgaver i
relation hertil, kan mål- og resultatplanen justeres.
3. 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.
4. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budgetog bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel
til fravigelse.
5. 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.
6. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultatstyring i staten.
7. 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 rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger.
8. Nævnenes Hus’ direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen
samt eventuel genforhandling. Derudover henvises til pkt. 2.

København, den 25. juni 2019

Viborg, den 25. juni 2020

_____________________________

____________________________

Departementschef Michael Dithmer

Direktør Christian Lützen
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