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Redegørelse vedrørende statsrevisorernes beretning nr. 1/2006 om 

sagsbehandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministe-

riet og Transport- og Energiministeriet 

 

I anledning af statsrevisorernes beretning nr. 1/2006 om sagsbehandlings-

tider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og 

Energiministeriet samt i ledsagende statsrevisorbemærkninger af d. 11. 

oktober 2006 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, stk. 2 i lov 

om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen i nævnene 

Statsrevisorerne kritiserer sagsbehandlingen i de 6 nævn omfattet af be-

retningen. Sagsbehandlingen bør således tilrettelægges væsentlig bedre i 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker og i Erhvervsankenævnet, men 

kan også tilrettelægges bedre i de øvrige 4 nævn. Statsrevisorernes kritik 

og anbefalinger tager såvel jeg som nævnene til efterretning.  

 

Ankenævnene vil på baggrund af beretningen revurdere tilrettelæggelsen 

af deres sagsbehandling. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har al-

lerede udarbejdet en intern politik for håndhævelse af frister og rykker-

procedurer i forhold til såvel sagens parter og for nævnsmedlemmernes 

voteringer som for udarbejdelse af den endelige kendelse. 

 

Effektivisering af området 

Økonomi- og Erhvervsministeriets nævn er kendetegnet ved at være me-

get små. Som det også fremgår af beretningen, beskæftiger ingen af næv-

nene mere end 2 årsværk i deres sekretariater og deres årlige antal sager 

spænder fra 6 til 51. Nævnenes ringe størrelse gør at sagsbehandlingen let 

påvirkes af tunge enkeltsager, personaleudskiftninger osv. 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har derfor allerede sammenlagt tre 

mindre nævn på søfartsområdet, og har igennem nogen tid arbejdet med 

at analysere mulighederne for et nærmere samarbejde mellem de af mini-

steriets egne nævn, der behandler erhvervsmæssige klager. Dette arbejde 

har resulteret i et forslag om at undersøge mulighederne for at lade et 

samarbejde omfatte andre ministeriers klagenævn, som også behandler 

erhvervsmæssige klager. 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet tog i september 2006 initiativet til at 

påbegynde en tværministeriel undersøgelse af grundlaget for et nærmere 

samarbejde mellem de erhvervsrettede nævn på Transport- og Energimi-

nisteriets, Videnskabsministeriets, Miljøministeriets og Økonomi- og Er-

hvervsministeriets områder. 

 

Et tættere samarbejde vil blandt andet kunne styrke kvaliteten af sekreta-

riatsbetjeningen for dermed at opnå kortere sagsbehandlingstider, effekti-

visere ressourceforbruget, skabe synergieffekter samt tiltrække og fast-

holde kvalificeret arbejdskraft, da mulighederne for at arbejde med mere 

varierende og nye arbejdsopgaver forøges. 

 

Mål for sagsbehandlingstider og opfølgning herpå 

Økonomi- og Erhvervsministeriet havde en resultatkontrakt med Energi-

klagenævnet om bl.a. sagsbehandlingstider, da energiområdet var under 

ministeriets ressort. Ministeriet har imidlertid ikke fundet det hensigts-

mæssigt at udarbejde resultatkontrakter mellem de øvrige nævn og depar-

tementet på grund af nævnenes ringe størrelse. De administrative om-

kostninger til udarbejdelse, forhandling og løbende opfølgning på kon-

trakterne kunne risikere at overstige de ressourcer, der anvendes på sags-

behandling i nævnssekretariatet.  

 

Såfremt der etableres et tværministerielt sekretariat for nævnene på 

Transport- og Energiministeriets, Videnskabsministeriets og Økonomi- 

og Erhvervsministeriets områder vil det imidlertid være oplagt at udar-

bejde en resultatkontrakt for nævnssekretariatet, der inkluderer mål for 

sagsbehandlingstiderne. 

 

Uanset udfaldet af undersøgelsen om sammenlægning af nævnssekreta-

riaterne vil Økonomi- og Erhvervsministeriet fortsat arbejde på at effekti-

visere arbejdsgangene i nævnene. Der vil blive opstillet mål for sagsbe-

handlingstiderne, som departementet løbende vil modtage afrapportering 

på.  

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 

1264 København K. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bendt Bendtsen 

 

 

 

  


