
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målopgørelse for Benchmarkingenheden 2021

Resultatplan 2021

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har for 2021 indgået en resultat-

plan med Indenrigs- og Boligministeriets departement med fem mål. I 2021 blev fem 

ud af fem mål opfyldt, hvilket resulterede i en samlet målopfyldelse på 100 pct. pro-

cent.
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Tabel 1

År 2021 resultatmålsopfyldelse

Resultatmål Målsætning Opnået resultat Målopfyldelse

Mål 1.1 Styrkelse af net-
værksrelationer og den 
løbende dialog med kom-
muner og regioner

Benchmarkingenheden skal 
senest i 3. kvartal af 2021 
udarbejde en strategi for, 
hvordan enheden aktivt vil 
styrke netværksrelationer og 
dialogen med kommuner og 
regioner. Strategien skal 
indeholde mindst 3 konkrete 
forslag til en styrkelse af 
netværksrelationer og 
dialog, som Benchmarkin-
genheden efterfølgende kan 
implementere.

Benchmarkingenheden har 
efter aftale fremsendt 
strategi i 4. kvartal fremfor 3. 
kvartal. Strategien indehol-
der 7 tiltag til styrkelse af 
netværksrelationer. De er: 
Tiltag 1: Etablering af 
kommune-/regionspanel
Tiltag 2: Revitalisering af 
dialog med chefforeninger
Tiltag 3: Obligatorisk dialog i 
idégenereringsprocessen
Tiltag 4: Mere opsøgende ift. 
præsentation af analyser
Tiltag 5: Mere levende 
ageren på sociale medier
Tiltag 6: Den enkelte med-
arbejders udvikling af 
netværk
Tiltag 7: Andre mulige tiltag

Målet er opfyldt.

Mål 1.2 Præmisser for 
Benchmarkingenhedens 
indtægtsdækkede virksom-
hed

Benchmarkingenheden skal 
inden udgangen af 1. kvartal 
af 2021 udfærdige et notat, 
som skitserer præmisserne 
for enhedens indtægtsdæk-
kede virksomhed, der kan 
rammesætte en plan for 
enhedens arbejde med 
indtægtsdækkede aktivite-
ter.

Benchmarkingenheden har 
fremsendt principper for 
indtægtsdækket virksom-
hed.

Målet er opfyldt

Mål 2.1 Bedre budgettering

Delmål 1: Maksimal afvigel-
se mellem budgetteret 
resultat i grundbudgettet og 
realiseret resultat.
Delmål 2: Maksimal afvigel-
se mellem budgetteret 
resultat i udgiftsopfølgning 2 
og realiseret resultat.

Det realiserede resultat 
afviger med 0,2 mio. kr. fra 
grundbudgettet og med 0,0 
mio. kr. fra udgiftsopfølgning 
2, hvorfor målet blev over-
holdt.

Målet er opfyldt

Mål 2.2 Sygefravær

I 2021 skal Benchmarkin-
genheden nedbringe det 
gennemsnitlige sygefravær 
til maksimalt samme niveau 

som statens gennemsnit 
eller have nedbragt det 
gennemsnitlige sygefravær 
med minimum 5 pct. i 
forhold til Benchmarkingen-
hedens gennemsnit for 
2020.

Opgjort efter 3. kvartal 2020 
lå Benchmarkingenhedens 
sygefravær på 3,5 dage pr. 
medarbejder. Det statslige 
gennemsnit lå på 7,6 dage 
pr. medarbejder.

Målet er opfyldt

Mål 2.3 GDPR

Benchmarkingenheden skal 
inden udgangen af 1. kvartal 
2021 oversende en status 
for arbejdet med GDPR på 
særligt kritiske områder til 
departementet. På baggrund 
af den tilsendte status 
aftaler Benchmarkingenhe-
den og departementet en 
opfølgning, som Benchmar-
kingenheden arbejder ud fra 
i resten af 2021 mhp. en 
kortfattet, skriftlig afrapporte-
ring til departement inden 
udgangen af november 
2021.

Benchmarkingenheden har i 
1. kvartal fremsendt status på
arbejdet med GDPR. Herud-
over blev der i starten af 
november sendt en kort 
status på de særlige områ-
der, der ønskes at arbejde 
videre med i 2021.

Målet er opfyldt

Anm.: 

Kilde: Benchmarkingenhedens afrapportering for 2021 til departementet.  
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