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Opgave  

 

 

Resultatmål  

Operationelle mål 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Ministerbetjening Styrelsens bidrag til ministersager har et 

højt fagligt og forvaltningsmæssigt niveau  

Departementet vurderer, at styrelsen leverer et tilfredsstillende fagligt og forvaltningsmæssigt 

niveau i ministersagerne generelt 

Tilfredsstil-

lende  

Tilfredsstil-

lende 

Tilfredsstil-

lende  

Tilfredsstil-

lende   

Myndighedsudøvelse 

 

Styrelsen behandler myndighedssager ret-

tidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgø-

relse 

Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor den aftalte frist 

(sagsbehandlingsfrist 90 dage) 
96 % 96 % 96 % 96 % 

Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor 60 dage  40 % 40 % 40 % 40 % 

Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres inden for 

den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)  
95 % 95 % 95 % 95 % 

Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor 60 

dage  
40 % 40 % 40 % 40 % 

Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den 

aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage) 

 

95 % 95 % 95 % 95 % 

Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger, der afgøres inden for den af-

talte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage) 

 

98 % 98 % 98 % 98 % 

Andel af sager vedr. bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, der afgøres inden for den af-

talte frist på 42 dage.  
95 % 95 % 95 % 95 % 

Antal gennemførte kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer Min. 5 Min. 10 Min. 10 Min. 10 

Borgere med myndighedssager vurderer, 

at styrelsen kommunikerer klart og gen-

nemsigtigt 

 

Andel af styrelsens borgere med myndighedssager mener, at styrelsen kommunikerer klart og 

gennemsigtigt i breve, puljebeskrivelser m.m. 
 70 %  75 % 

Styrelsen skaber større forståelse for kul-

turarven og for de formål, der er bag lo-

vene 

Antallet af forespørgsler vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte reduceres årligt set i forhold 

til antallet af ansøgninger  
    

Antal nyheder på styrelsens hjemmeside og sociale medier, der formidler opgaveløsningen  på 

kulturarvsområdet  
12 12 12 12 

Styrelsen fremmer det strategiske samar-

bejde og dialogen på tværs af biblioteks-

sektoren 

Konkrete mål for 2022-2024 er er udarbejdet 
Mål 

 fastlægges 
   

Tilskudsadministration 

og sekretariatsbetjening 

Styrelsen behandler tilskudssager retti-

digt fra ansøgning til endelig afslutning 

 

Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato. COVID-ord-

ninger medtages ikke i denne indikator 
95 % 95 % 95 % 95 % 

Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 18 måneder efter sagens slutdato. COVID-

ordninger medtages ikke i denne indikator 

 

95 % 95 % 95 % 95 % 

Nye COVID-ordninger deklareres og styrelsen lever op til deklarationen 

 
Gennemført    

Tilskudsmodtagerne vurderer, at styrelsen 

kommunikerer klart og gennemsigtigt 

 

 

Andel af styrelsens tilskudsmodtagere mener, at styrelsen kommunikerer klart og gennemsig-

tigt i breve, puljebeskrivelser m.m. 
 80%  80% 



Side 2 

 

 

Ejendomsvirksomhed Styrelsen reducerer vedligeholdelsesefter-

slæbet 

 

Konkrete mål for reduktion af vedligeholdelsesefterslæbet i 2023-2024 er udarbejdet 

 

Mål 

 fastlægges   

Styrelsen fremmer bæredygtige løsninger i 

ejendomsporteføljen 

Konkrete mål for bæredygtighed i 2022-2024 er udarbejdet Mål 

 fastlægges 

   

Slots- og Kulturstyrelsen understøtter den 

statslige energieffektiviseringsindsats 

Ministeriets energieffektivitetsplan er egnet til Energistyrelsens centrale database  Gennemført   

Der er fulgt op på energiforbruget med institutionerne som del af SLKS’ energiledelse på Kul-

turejendommene 
Opfølgning 

foreligger 

Opfølgning fo-

religger 

Opfølgning fo-

religger 

Opfølgning 

foreligger 

Antal energieffektiviseringsprojekter på de energimærkede SLKS ejendomme er gennemført i 

2024  
Fastsættes i  

2022 
 

Gennem-

ført 

SLKS’s egne 4 oliefyr er udfaset senest i 2024 

   
Gennem-

ført 


