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Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 

18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige ar-

bejdspladser har givet anledning til. 

 

Indledningsvist noterer jeg med tilfredshed, at Statsrevisorerne finder det 

tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde, herunder også Erhvervsmini-

steriets, med at udflytte de statslige arbejdspladser samlet set har været 

varetaget hensigtsmæssigt. Jeg tager i det hele de fremsatte bemærkninger 

i beretningen til efterretning. 

 

Jeg bemærker, at undersøgelsen er særlig i den henseende, at flere af de 

udflyttede nævn til Nævnenes Hus, bl.a. Natur- og Miljøklagenævnet, 

hørte under andre ministerområder i størstedelen af den periode, som 

danner udgangspunkt for undersøgelsen. Samtidigt vedrører beretningen 

en afsluttet aktivitet, men Erhvervsministeriet vil inddrage beretningens 

resultater og konklusioner i det videre arbejde med Bedre Balance II. 

 
Jeg ønsker at adressere et enkelt forhold i beretningen, hvor Rigsrevisio-

nen bemærker, at nævnene under Erhvervsministeriet i 2016 og Nævne-

nes Hus i 2017 kun delvist fulgte op i forhold til produktionsmålene, jf. 

pkt. 61-61 i beretningen. 

 

Erhvervsministeriet gennemførte i 2016 en tværgående risikovurdering af 

de nævn, der skulle overgå til Nævnenes Hus. Risikovurderingen pegede 

på kritiske områder, og der blev formuleret produktionsmål for de vigtig-

ste tværgående områder, som styrelsen fulgte op på i 2017. De af Rigsre-

visionen omtalte produktionsmål var opstillet inden beslutningen om den 

endelige etablering af Nævnenes Hus, og dermed inden der kunne foreta-

ges en tværgående vurdering af nævnene. Den delvise opfølgning på pro-

duktionsmålene i 2017 skyldes derfor også det helt særlige forhold for 

Nævnenes Hus, at der var tale om en helt nyetableret styrelse fra 1. januar 

2017 sammensat af forskellige institutioner fra flere ministerområder. Fo-

kus i 2017 har således overordnet været lagt på at komme succesfuldt fra 



 

 

 

 

 

 

 

2/2 

start med de organisatoriske udfordringer, det var at samle 14 forskellige 

nævn til en ny styrelse. 

 

Nævnenes Hus har imidlertid efterfølgende haft fokus på at implementere 

en fælles driftsmodel på alle organisatoriske niveauer, bl.a. med daglige 

styringsmøder, hvor der følges op på kapaciteten og realiseringen af mål. 

Nævnenes Hus har endvidere implementeret et fælles ESDH-system, der 

erstatter de gamle systemer som styrelsen overtog fra de forskellige nævn. 

Begge dele bidrager til, at Nævnenes Hus nu i sit andet leveår vurderes 

som en effektiv styrelse med strategisk fokus på produktionsmålene. 

 

Jeg vurderer derfor, at ministeriet har taget hånd om de forhold, som 

Rigsrevisionen nævner i sin beretning vedrørende Nævnenes Hus.   

 

Ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående redegørelse til rigsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Rasmus Jarlov 


