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Indledning 

Resultatplanen indgås mellem Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrel-
sen. 

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2022. Visse af planens 
mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldel-
sen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål 
samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karak-
ter er tværgående for institutionerne under ministeriet. 

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og 
analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder 
med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, pro-
duktivitet, økonomi og administration. 
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1. Strategiske mål og kernefaglige mål 

Mål 1.1 Økonomi og administration 

Bolig- og Planstyrelsen er i 2021 etableret administrativt, herunder er en række større 
faglige IT-systemer flyttet eller sikret stabil og fremadrettet drift i eksternt regi. Der er 
som led heri etableret processer for en række administrative forhold, herunder regn-
skab og budget. Der udestår et strategisk review og konsolidering af udvalgte centrale 
processer i styrelsens administration og økonomifunktion. 

Mål 1.1 Økonomi og administration 

Delmål a  
Der udarbejdes et overblik over centrale processer i styrelsens administration, og der gen-
nemføres en vurdering blandt andet af modenhed og holdbarhed i de eksisterende løsnin-
ger og nuværende praksis, som drøftes med departementet inden udgangen af 1. kvartal 
2022.  
 
Delmål b 
Der foreligger en plan for implementering af relevante processer og initiativer inden ud-
gangen af maj 2022. 

Mål 1.2 Ledelse og organisering 

Der er behov for at sikre overensstemmelse mellem ressourcer og kompetencer i ledel-
sesopgaven. Det er i den forbindelse nødvendigt, at styrelsens organisering bedst mu-
ligt understøtter sikker drift i styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver, herunder 
implementering af politiske aftaler mv. 

Mål 1.2 Ledelse og organisation til sikker drift 

Der gennemføres en strategisk analyse af overensstemmelse mellem ledelsesopgaverne 
og ledelsesgruppe samt overvejelser om ledelsesspænd. Ved behov for justeringer, udar-
bejdes der en plan for implementering, som drøftes med departementet inden udgangen af 
2. kvartal 2022. 

Mål 1.3 Juridisk kapacitet 

Styrelsen varetager en række juridiske opgaver som led i betjening af departement og 
minister, herunder udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser mv. Hertil kommer ju-
ridiske opgaver i forbindelse med styrelsens myndighedsopgaver, fx afgørelser, vejled-
ning mv. Der er behov for, at styrelsen har de rette kompetencer til at understøtte en 
sikker opgaveløsning.  

Mål 1.3 Juridisk kapacitet  

Der udarbejdes et overblik over det samlede behov for juridisk kapacitet og kompetence 
samt en handlingsplan for udvikling af juridisk kapacitet og kompetence ved henholdsvis 
efteruddannelse, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Handlingsplanen drøftes 
med departementet inden udgangen af 2. kvartal 2022. 

Mål 1.4 Data og analyse 

For at styrke styrelsens arbejde med hensyn til politiske udspil, redegørelser, opgørel-
ser og udviklingsopgaver mv. skal der opbygges kapacitet og kompetence inden for 
analyse og brug af data på tværs af styrelsen. 
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Mål 1.4 Data og analyse 

Der gennemføres en kortlægning af kapacitet, samarbejdsmuligheder samt behov for analy-
tiske kompetencer på tværs af styrelsen, som drøftes med departementet med udgangen af 
3. kvartal.  

Mål 1.5 Fastholdelse og rekruttering 

Fastholdelse, udvikling og rekruttering af faglige og administrative medarbejdere er 
med til at sikre, at styrelsen har de rette kompetencer til at varetage sine myndigheds- 
og udviklingsopgaver. 

Mål 1.5 Fastholdelse og rekruttering 

Delmål a 
Inden udgangen af 2. kvartal gennemføres en behovsanalyse med hensyn til kompetencer 
og bemanding i administrationscenter og fagkontorer, og på baggrund deraf udarbejdes en 
kompetencestrategi. Strategien drøftes med departementet inden udgangen af oktober. 
 
Delmål b 
Direktionen drøfter og gennemfører konkrete tiltag for at øge synligheden af BPST som 
myndighed og arbejdsplads. Drøftelserne afrapporteres på et direktørmøde i løbet af året. 

Mål 1.6 Risikostyring 

Styrelsens risikostyring bidrager aktivt med identifikation af strategiske udfordringer 
og mål i forhold til sikker drift mv. 

Mål 1.6 Risikostyring 

Der udarbejdes et risikobillede for styrelsens portefølje. Konkrete, højt scorede risici af væ-
sentlig strategisk/administrativ betydning udarbejdes der løsninger på at risikominimere. 
De konkrete risici  kan optages i det efterfølgende års resultatplan som mål med mitige-
rende handlinger. 

Mål 1.7 Godkendelser, puljeadministration mv. samt sagsbehandlingsmål 

Der skal etableres et langsigtet grundlag for monitoreringen af styrelsens administra-
tive sagsbehandling. 

Mål 1.7 Godkendelser, puljeadministration mv. samt sagsbehandlingsmål 

Delmål a 
Der udarbejdes inden udgangen af april et overblik over centrale sagsbehandlingsprocesser 
(for eksempel konsekvenser ved fejl eller forsinkelser, omkostning/tilbagebetaling, tab af 
omdømme mv.).  
 
Delmål b 
Inden udgangen af oktober 2022 udarbejdes der ambitiøse og realistiske sagsbehandlings-
mål for større indsatsområder i 2023 til brug for resultatplanen. Målsætningerne drøftes 
med departementet 

Mål 1.8 Sagsbehandling for LAG/FLAG-ordningen 

LAG/FLAG-ordningen støtter lokalt initiativ og har stor betydning for erhvervsudvik-
ling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne. Styrelsens administration af 
ordningen skal være effektiv, kunde-orienteret og have høj kvalitet. 
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Mål 1.8 Sagsbehandling for LAG/FLAG-ordningen 

Det er målet i 2022, at sagsbehandlingstiden for 90 pct. af udbetalingssagerne og 80 pct. af til-
sagnssagerne er mindre end 60 arbejdsdage ekskl. høringer mv.  
 
Delmål a 

Udbetalingssager, der er behandlet inden 60 arbejdsdage (pct.) 
 2020 2021 2022 2023 

Mål - 80 90 90 

Resultat 27 - - - 

 

Delmål b 

Tilsagnsager, der er behandlet inden 60 arbejdsdage (pct.) 
 2020 2021 2022 2023 

Mål - 20 80 90 

Resultat 7 - - - 
 

Mål 1.9 Rettidighed 

Bolig- og Planstyrelsen er en afgørende spiller i forbindelse med udarbejdelse og im-
plementering af både regeringens ’Tættere på’-udspil, den nationale strategi for bære-
dygtigt byggeri, Grøn Boligaftale o.a., og det er derfor afgørende for ministeriet, at der 
bliver fastholdt fokus på at besvare bestillinger vedr. departementsbetjening rettidigt. 

Mål 1.9 Rettidighed  

I 2022 besvarer Bolig- og Planstyrelsen mindst 90 pct. af bestillinger vedr. depar-
tementsbetjening inden for den aftalte tidsfrist. 

 2021 2022 2023 2024 

Mål 90 pct. 90 pct. 90 pct. 90 pct. 

Resultat     
 

Anm.: Departementsbetjening omfatter bestillinger vedr. styrelsens kerneleverancer til departementet (ministerbetjening, policy-
udvikling og bidrag til øvrige myndighedsopgaver forankret i Afdeling for Bolig og Plan). Bestillinger vedr. administration, 
drift og finansiering mv. fra Afdeling fra Organisation, samt øvrige ad hoc bestillinger fra departementet medregnes ikke. 
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2. Økonomiske mål og administrative mål 

Mål 2.1 Bedre budgettering 

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat for år 2022. 
Målet består af to delmål. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som 
helhed vurderes opfyldt. 

Mål 2.1 Bedre budgettering 

 
Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. 
 
Delmål a 
Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat 

Mio. kr. 2020 2021 2022 

Mål - +/- 3,0 +/- 3,0 

Resultat - - - 
 

 
Delmål b 
Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat 

Mio. kr. 2020 2021 2022 

Mål - +/- 2,5 +/- 2,5  

Resultat - - - 
  

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne. 
Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4.  

Mål 2.2 Nedbringelse af sygefravær 

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er 
ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokus-
punkt.  

Mål 2.2 Nedbringelse af sygefravær 

 
I 2022 skal Bolig- og Planstyrelsen nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt 
samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med 
minimum 5 pct. i forhold til Bolig- og Planstyrelsens gennemsnit for 2021. 

 2020 2021 2022 

Mål - 
Statens gennemsnit/- 5 

pct. 
Statens gennemsnit/- 5 

pct. 

Resultat - - - 
  

Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter 
årets 3. kvartal som et rullende årsgennemsnit af de seneste fire kvartaler for både institutionen og statens gennemsnit. Statens 
gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase 
Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA. 

Mål 2.3 Øget opmærksomhed på rettighedskontroller i IndFak og RejsUd 

Systemerne IndFak og RejsUd indeholder brugerroller, som har særlige privilegier og 
udvidet adgang. Det er institutionernes ansvar at foretage rettighedskontroller i egen 
institution, herunder kontrol af egne privilegerede brugere. 
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Mål 2.3 Øget opmærksomhed på rettighedskontroller i IndFak og RejsUd 
 
I 2022 skal Bolig- og Planstyrelsen kontrollere rettighederne i systemerne IndFak og RejsUd. 
 
Delmål a 
Bolig- og Planstyrelsen skal som minimum foretage rettighedskontrollerne halvårligt og ved-
lægge afrapporteringen heraf i institutionens kvitteringssvar til regnskabserklæringen for juni 
og december. 
 

 Juni 2022 December 2022 

Mål Vedlagt afrapportering Vedlagt afrapportering 

Resultat - - 

 
Delmål b 
Bolig- og Planstyrelsen må maksimalt konstatere 10% fejl med hensyn til kontrollen af privile-
gerede brugere. 
 

 Maksimalt 10% fejl 

Mål <10% fejl 

Resultat - 
 

Anm.: Se vejledningen ”Rettighedskontrol: Administration af brugeradgange i IndFak og RejsUd” fra Økonomistyrelsen. 
Delmål 2 opgøres af departementet i 4. kvartal. 
Kilde: IndFak og RejsUd. 
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Påtegning og opgørelse 

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2022 og er i udgangspunktet gældende til 
kalenderårets afslutning.  

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angi-
vet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert 
kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i 
sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v. 

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af di-
rektørens engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær 
vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyl-
delsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at engangsvederlaget helt bortfalder efter en 
samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.   

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 
pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Her-
ved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet 
af resultatmål. Der er 12 mål i resultatplanen for 2022. 

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2022 opgøres, om de enkelte mål 
blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret 
fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/12. Ikke opfyldte mål tæl-
ler med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen 
af scoren for alle resultatmål. 

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 
2022. 

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsent-
lige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i de-
partementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. 

 

København den 9. december 2021 
 
 

__________________________________________ 
Departementschef Sophus Garfiel 

Indenrigs- og Boligministeriet 
 
 

København den 13. december 2021 
 
 

__________________________________________ 
Direktør Sigmund Lubanski 

Bolig- og Planstyrelsen 


