
Februar 2022

Layout: Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
Ribe 6760
Tlf. 7221 8899
www.fstyr.dk

te Færdselsstyrelsen

Februar 2022

1

Årsra port 2021 

Februar 2022 

Layout: Færdselsstyrelsen 
Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
Ribe 6760 
Tit. 7221 8899 
www.fstyr.dk 

Færdselsstyrelsen 

Februar 2022 

1 



for, Færdselsstyrelsen

Indholdsfortegnelse
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Telefon: 7221 8899
E-mail: infoQfstyr.dk
Web: www.fstyr.dk

1. Påtegning af det samlede regnskab ........-...se22220ee0000e000000000en000nene00nnnennnnnArnen er 3
2. Beretning.…......-ssessersser0000000000s000sn00sn00nn0nennns0nne0nn0nn00nn0eeennaenn0ennennnennnensnennnnnrer 4
2.1 Præsentation af virksomhedenere 4

2.2. Ledelsesberetning.….…......reerereererrerrerrerrrrrr reriSe 4

2.3. Kerneopgaver og FESSOUIMCErerererer 7

2.4. Målrapportering...........4reereerrerrer ererer 7

2.5. Forventninger til det kommendeår... 11

3. Regnskab .........2222220220000nee0e00e00nnnene ne ne ne nennn enn nnn ennen Henne neHHe Ane 0 He 0nnHnnHnn0Hn 12
3.1 Anvendt regnskabspraksiseeeer 12

3.2 Resultatopgørelse mv. .........reererrereereernereererrneeeer ere eeere 12

3.3. Balancen.…......rereereereereereerrereeeereernereeeeeeeereer eeerr 13

3.4. Egenkapitalforklaring ..........ees0e000r00ere0ner eee ener ere renen e lean nel alene fee renereer 14

3.5. Likviditet og låneramme...ere 15

SI6NOpfølgningipållgnsumslotEr 15

SYÆABevilingsregnskabetr 15

4. Bilag ..seeeoeses0000000000000n00000nn0n00000nnsnennnunnnnnnnnnnDnnnnunessununEEuEEnEEnEEnUnnEn00000enennenneer 17

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...….........+e1erere0errererrerneeere renerne 17

Færd setsstyre lse n 

Indholdsfortegnelse 
Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Telefon: 7221 8899 

E-mail: info@fstyr.dk 
Web: www.fstyr.dk 

1. Påtegning af det samlede regnskab ...................................................... ... .......... 3 

2. Beretning ........................... . ................. .. . ......................... ............................ 4 

2.1 Præsentation af virksomheden . . . .. ... . . . . . . . .... . . . .. ... .. .. ...... .. ..... .......... ... ........ ...... . .. 4 

2.2. Ledelsesberetning ................... ...... ...... . . . . . . . . ... ..... .. ... . . .. ............. .. . .. . ... .. .. .. ... .. 4 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer .. .... . ... . . . . . . . . . . ......................................... .... . ....... ... 7 

2.4. Mål rapportering ................. .. ... . . . . ........ .. ...... ... ...................... . ..... . .... . .. .. .... . . ... 7 

2.5. Forventninger til det kommende år ........... ... . . . .... . .................. . . . .................... . ... 11 

3. Regnskab ........................................................................ .......................... 12 

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......... . . . ..... . .... . . . . ............................... ... ............... .. 12 

3.2 Resultatopgørelse mv ... . . ... ... ............ . ..... ....... . .... . . . ........................ . . . ............ 12 

3.3. Balancen . .............................. . . ....... . . . . ....... . . . . . ................................... . ...... 13 

3.4. Egenkapitalforklaring ..... . ....... . ... . .. ... . .. .. . . . .. . . . . . . ............ . . . . . . . . . . ......... . .... ... ... .. 14 

3.5. Likviditet og låneramme ............... ... . . . . . . . . ..... . ...... .. . . ................................. . . .. . 15 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft ........... .. . .. ... . .. .. . . . .. . . . ............. . ... . .. .... . . . .................. 15 

3.7. Bevill ingsregnskabet .................. . . . .. .. . ... . . .... . ............. . . . . . ...... . . ... . ... .. . . .. .. .. .. .. . 15 

4. Bilag ... . ..................................................................................................... 17 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ..... . . . . . . ..... .. ... . . .. . ....................... . . .. .. . ... .... . 17 



1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Færdselsstyrelsen (CVR: 40850031) er
ansvarlig for:
$ 28.22.01 Færdselsstyrelsen
$ 28.22.02 Administrative bødeforlæg syn/godkendelse af køretøjer
$ 28.22.03 Statslig parkeringskontrol
$ 28.22.04 Administrative bøder ved tilsyn
$ 28.22.05 Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver
$ 28.22.06 Afgift på køreprøver

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med be-
villingskontrollen for 2021.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapportener rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende,

2. atde dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis, og

3. at derer etableret forretningsgange, dersikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning
af de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af årsrapporten.

København, den OM 3 Zo £ T Ribe, den 10. marts 2022

cob Heinsen Stefan Søsted
Departementschef Direktør
Transportministeriet Færdselsstyrelsen
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2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Færdselsstyrelsen arbejder med
mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på landets veje. Færdselsstyrelsens vision er ”Hele
vejen til sikker og bæredygtig mobilitet”. Det betyder, at Færdselsstyrelsen arbejder for høj sik-
kerhed i vejtransporten, samtidigt med at der søges grønne løsninger, der bidrager til en bære-
dygtig omstilling af vejtransporten i Danmark. Visionen er central i Færdselsstyrelsens arbejde og
sætter en retning for alle projekter og initiativeri styrelsen.

Som et centralt element i visionen arbejder Færdselsstyrelsen for en klimavenlig omstilling. Dette
gøres ved at søge grønne løsninger, som kan bevæge den danske transportsektor i en mere bæ-
redygtig retning. Færdselsstyrelsens oprettelse af et klimasekretariat sikrer en bæredygtig og
grøn dagsorden i samtlige af Færdselsstyrelsens projekter og aktiviteter. Derudover har styrelsen
skabt en kultur, hvor man søgerat skabe forbedringer og udvikling gennem digitale og teknologi-
ske løsninger. Det betyder, at man følger den teknologiske udvikling, hvorved processer og sy-
stemer løbende optimeres. Samtidig er digitalisering i fokus, hvor ambitionen erat effektivisere
styrelsens systemer til gavn for borgeren.

Færdselsstyrelsen overtog den 1. oktober 2021 ansvaret for opgaver inden for kørekortområdet,
herunder selve prøveafvikling og dermed godkendelse af fremtidens bilister. Opgaven er essen-
tiel for arbejdet med at øge trafiksikkerheden på de danske veje og dermed realiseringen af
Færdselsstyrelsens vision om sikker mobilitet. Opgaven har mere end 3-doblet antallet af ansatte
i Færdselsstyrelsen og har medført en større og mere kompleks økonomi, hvor næsten 80 % af
styrelsens økonomi er gebyrfinansieret.

Væsentligt for visionen er, at Færdselsstyrelsen har høj legitimitet blandt borgere, virksomheder
og samarbejdspartnere. Det sikres ved, at Færdselsstyrelsen leverer en kompetent og helstøbt
service, når borgere, virksomheder eller samarbejdspartnere henvender sig. Derudover søges
der konstant ny viden og kompetenceudvikling for at sikre styrelsens position som en vidende og
indsigtsfuld myndighed.

Som et led i visionen har Færdselsstyrelsen fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads med høj
trivsel og mulighed for udvikling. I Færdselsstyrelsen er mening, handlekraft, læring og fælles-
skab helt centrale værdier. Det kommer til udtryk ved en fælles identitet, hvor fællesskab og an-
svarlighed eri fokus. Derudover er der fokus på udvikling af den enkelte medarbejder, så detbli-
ver muligt for alle at udnytte deres fulde potentiale.

2.2. Ledelsesberetning
I det følgende er deri punktform oplistet en række resultater, som Færdselsstyrelsen har skabti
det forløbne år, og som er medtil at udvikle den sikre og bæredygtige mobilitet:

Eksterne resultater
oe Overtagelse af ressortansvaret for opgaver på takograf- og kørekortområdet hvorefter

kørekortsområdet er samlet ved Færdselsstyrelsen.
e Gennemført målrettet og effektiv indsats mod lastbilers udledning af sundhedsfarlige

gasser ved anvendelse af nyt plume chasing-udstyr på Færdselsstyrelsens tilsynsbiler.
e Øget kvalitet af vejsidesyn gennem implementering og brug af bremseprøvestand.
eo Etablering af interessentforum med branchen på klimaområdet, der blandt andet bidrager

med viden til arbejdet med strategi for infrastruktur til den tunge transport.
e Understøttet, at forsyningen af varer kunne fortsætte upåvirket under nedlukning af lan-

det som følge af COVID-19, ved at diverse førerkort og beviser blev forlænget.
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Understøttet både nedlukning og genåbningen af køreuddannelses- og køreprøveområ-
det under COVID-19.
Bidraget til den skærpede indsats mod vanvidskørsel ved at ændre reglerne om inddra-
gelse af kørekort.
Overtaget opgaven med afholdelse af kørelærerprøver.
Tilslutning til ProDrivenet — et håndhævelsesnetværk, som udveksler oplysninger af ud-
stedte og tilbagetrukne kvalifikationsbeviser med andre EU-lande.
Udarbejdet overordnet faseplan for arbejdet med en ny køreuddannelse.

Interne resultater
Etablering af enheder rundt om i landet, hvorfra der kan afholdes teoretiske og praktiske
prøver samt uddannet prøvesagkyndige, som erstatning for polititjenestemænd.
Etablering af stabsfunktionerne IT, HR og økonomi.
Opnået hjemmelsgrundlagtil at udføre vejsidesyn af motorcykler.
Etablering af interessentforum med branchen på klimaområdet.
Bidraget til implementering og gennemførelseaf tiltag under Vejpakken, herunder bidrag
til udarbejdelse af ændringeraf færdselsloven, godskørselsloven og buskørselsloven.
Gennemført NOx-projekt, hvor Færdselsstyrelsen har opnået en førende position og bi-
draget med viden til arbejdet i både FN og EU.
Gennemført analyser om vægt og dimensioner samt duo-2.
Opstartet tilsyn med lønvilkår for at kontrollere lønvilkår for chauffører fra udenlandske
virksomheder, der kører i Danmark.
Evalueringaf blå blink-ordningen i forbindelse med vejsidesyn.
Gennemført analyse af muligheden forat etablere faste kontrolsteder til vejsidesyn, som
led i en styrket tungvognskontrol.
Dialog med arbejdsmarkedets parter om hvordan Færdselsstyrelsen mest effektivt kan
bidrage til sikring af ordentlige lønvilkår i vejtransporten.
Bidraget til udformningen af registeret for Udenlandsk Transportkørsel i Danmark ved Er-
hvervsstyrelsen (lønvilkår).
Lavet pamfletter om lønvilkår til chaufførerne i gods- og transportbranchen.
Udarbejdet vejledningsmateriale om lønvilkår til hjemmesiden og politiet.
lgangsætning af normal og jævn drift på tilladelsesområdet for taxi.
Ændringer af taxibekendtgørelsen, som følge af evalueringen af taxiloven.

Hovedtal for årets økonomiske resultater er sammenfattet i tabel 1 nedenfor:

Tabel1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal
(mio. kr.) 2020 2021|2022-FL-tal
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter -135,8 -254,2 347,1
Ordinære driftsomkostninger 109,3 253,3 346,6
Resultat af ordinær drift -26,5 -0,8 0,5
Resultat før finansielle poster 6,6 -0,8 0,5
Årets resultat 6,7 -0,5 0,0

Balance
Anlægsaktiveri alt (materielle og immaterielle) 5,5 3,6
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 14,3 22,3
Egenkapital 64,7 65,2
Langfristet gæld 2,6 3,9 4,1
Kortfristet gæld 119,3 45,3
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Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen 36,3 % 55,3 % 63,1 %
Bevillingsandel 616%|57,7 % 15,9 %

Personaleoplysninger
Antal årsværk 136 246 465
Årsværkpris (1.000kr.) 505 559 569

Færdselsstyrelsen kommer ud af 2021 med et mindre overskud på 0,5 mio. kr. svarende til en
overskudsgrad på 0,2 %. Overskuddet kan specificeres som følger:

e Det bevillingsfinansierede område merforbrug på 18,7 mio.kr.
e Det gebyrfinansierede område merforbrug på 7,7 mio. kr.
e Ressortoverdragelsen af kørekort og takograf mindreforbrug på 26,9 mio.kr.

Der har gennem en årrække været ubalance i Færdselsstyrelsens økonomi på det bevillingsfi-
nansierede område. Ubalancen har tidligere været finansieret af styrelsens opsparing. Opsparin-
gen er imidlertid ved at være opbrugt, og derfor skal der frem mod finansloven for 2023 findes en
permanent løsning, som bringer Færdselsstyrelsens økonomi tilbage i balance.

Også på de gebyrfinansierede områderer der et merforbrug, som primært kan henføres til chauf-
førkort, hvor gebyret gennem flere år ikke har været tilstrækkeligt stort til at dække omkostninger
forbundet med ordningen.

Sammenfattende må det konkluderes, at Færdselsstyrelsen udelukkende kommer ud af året med
et overskud som følge af mindreforbruget på ressortoverdragelsen af kørekort og takograf. Over-
skuddet opstår som følge af en éngangsindtægt i form af bevillingen på 70,2 mio.kr.til overtagel-
sen af opgaven, som ikke er fuldt udnyttet. Overskuddet videreføres som en del af Færdselssty-
relsens opsparing.

Færdselsstyrelsen har udnyttet ca. 55 % af lånerammen, hvilket dog skal ses i sammenhæng
med en beskeden låneramme på 6,5 mio. kr. Lånerammen skal fremadrettet øges som følge af
overtagelsen af ansvaret for styrelsens IT-investeringer.

Det samlede gennemsnitlige antal årsværk for 2021 er 246, hvilket er en kraftig stigning i forhold
til året før, som følge af overtagelse af kørekortopgavenpr. 1. oktober 2021. Den gennemsnitlige
pris pr. årsværk er steget fra 505.000 til 559.000 kr. på grund af ændret medarbejdersammen-
sætning.

I tabel 2 er virksomhedens hovedkonti fordelt på drift og administrerede ordninger:

Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

(Mio. kr.) Bevilling Overført over-
(FL + TB) Regnskab skud ultimo

Drift Udgifter 248,5 253,7 0,0
Indtægter -101,8 -107,5 0,0

Administrerede|Udgifter 0,0 0,0 0,0
ordninger Indtægter -40,6 -34,4 0,0
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med en beskeden låneramme på 6,5 mio. kr. Lånerammen skal fremadrettet øges som følge af 
overtagelsen af ansvaret for styrelsens IT-investeringer. 

Det samlede gennemsnitlige antal årsværk for 2021 er 246, hvilket er en kraftig stigning i forhold 
til året før, som følge af overtagelse af kørekortopgaven pr. 1. oktober 2021 . Den gennemsnitlige 
pris pr. årsværk er steget fra 505.000 til 559.000 kr. på grund af ændret medarbejdersammen
sætning. 

I tabel 2 er virksomhedens hovedkonti fordelt på drift og administrerede ordninger: 

Tabel2 
Virksomhedens hovedkonti 

(Mio. kr.) Bevilling Overført over-
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lndtæqter -101,8 -107,5 0,0 
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2.3. Kerneopgaver og ressourcer
Nedenstående tabel 3 viser Færdselsstyrelsens ressourcer fordelt på styrelsens hovedopgaver
opdelt i henholdsvis bevillings- og gebyrfinansierede områder. Tabellen er en yderligere specifi-
kation af årets overskud.

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Opgave Bevilling Øvrige ind- Omkostninger|Andelaf årets
(mio. kr.) (FL + TB) tægter overskud
Bevillingsfinansieret -77,4 96,1 18,7
område
Bilsyn -38,9 37,4 -1,5
Opgaver på vejområ- -15,0 23,9 8,9
det
Kørekort -69,3 -50,6 90,3 -29,7
Takograf -2,8 5,9 3,0
lalt -146,7 -107,4 253,6 -0,5

2.4. Målrapportering
Nedenstående tabeller indeholder afrapporteringen af alle resultatmål, der indgår i Færdselssty-
relsens mål- og resultatplan for 2021. Mål- og resultatplanen er indgået mellem Færdselsstyrel-
sen og Transportministeriets departement. Færdselsstyrelsens mål- og resultatplan for 2021 in-
deholder i alt ti mål, hvoraf fem mål vurderes fuldt opfyldt. Mål 2 om nye regler for godkendelse af
køretøjer er undtagetfra årets resultatopfyldelse. Målet er derfor ikke tildelt en grad af målopfyl-
delse og indgår ikke i den samlede vurdering af Færdselsstyrelsens målopfyldelse.

Tabel 4
Årets resultatopfyldelse

Mål 1- Bidrag til klima og grøn om- Grad af
stilling på vejtransport området målopfyldelse
Mål: Konsolidering af klimasekretaria-
tet med henblik på at bidrage til kli-
mamål og grøn omstilling på vejtrans-
portområdet.

Bemærkning

Milepæl1: Bidrage til implementerin-
gen af bestemmelser i AFI-direktivet.

Milepælen er gennemført

Milepæl 2: Udbygning af information
om drivmidler på hjemmeside.

Milepælen er gennemført

Målet kunne ikke gennemføres in-
den udgangen af 2021

Milepæl 3: Ny funktion på hjemme-
side med sammenligning af drivmid-
delpris og CO2 på forskellige biltyper.

Milepæl 4: Beskrivelse af klimasekre-
tariatets opgaver og funktion, herunder
formidling af viden.

Milepælen er gennemført

Milepæl 5: Etablering af interessentfo- Milepælen er gennemført
rum med branchen.
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Grad af Bemærkning 
målo f ldelse 

Milepælen er gennemført 

Milepælen er gennemført 

Målet kunne ikke gennemføres in
den udgangen af 2021 

Milepælen er gennemført 

Milepælen er gennemført 



Grad af
målopfyldelse

Mål 2- Nye regler for godkendelse af
køretøjer

Bemærkning

Mål: Udstedelse af regler for godken-
delse af køretøjer.

Målet kunne ikke gennemføresi2021 grundet udsættelseaflov-
forslag til 2022

Milepæl 1: Udarbejdelse af en over-
sigt over behovet for ændringer på
Skatteministeriets område

Milepælen er gennemført

Milepæl 2: Identifikation af køretøjs-
tekniske krav på færdselslovens om-
råde.

Målet er delvist gennemført grundet
udsættelseaf lovforslag til 2022

Milepæl 3: Relevante regler for god-
kendelse af køretøjer skal drøftes med
branchen.

Milepælen er gennemført

Milepæl 4: Udarbejdelse af bidrag til
lovudkast om ændring af lov om god-
kendelse og syn af køretøjer.

Milepælen er gennemført

Milepæl 5: Konsekvensrettelser af tek-
niske bekendtgørelser, som påvirkes
af nye godkendelsesordninger.

Målet kunne ikke gennemføresi2021 grundet udsættelseaf lov-
forslag til 2022

Grad af
målopfyldelse

Mål 3- Effektive sagsprocesser

Mål: Effektive sagsprocesser og høj
kvalitet i sagsbehandlingen med ud-
gangspunkt i servicemål.

Milepæl1: Definition af servicemål for
alle sagsbehandlingsområder.

Milepæl 2: Kortlægning og beskri-
velse af de enkelte sagsprocesser.

Milepæl 3: Implementering af sags-
processerne og smartpost i WorkZone.

Milepæl 4: Overholdelse af fastlagte
servicemål.

Bemærkning

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Ikke alle dele af sagsprocessen er
blevet implementeret i WorkZone

Milepælen er gennemført

Grad af
målopfyldelse

Mål 4- Ny køreuddannelse

Mål: Udarbejdelse af oplæg til en ny
køreuddannelse.

Milepæl 1: Understøtning af den nød-
vendige revision af køreuddannelsen.

Milepæl 2: Udarbejdelse af projekt-
plan for implementeringen af ny køre-
uddannelse.
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Bemærkning

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Mål 2- Nye regler for godkendelse af Grad af Bemærkning 
køretøjer målopfyldelse 
Mål: Udstedelse af regler for godken- Målet kunne ikke gennemføres i 
delse af køretøjer. 2021 grundet udsættelse af lov-

forslag til 2022 
Milepæl 1: Udarbejdelse af en over- Milepælen er gennemført 
sigt over behovet for ændringer på 
Skatteministeriets område 

Milepæl 2: Identifikation af køretøjs- Målet er delvist gennemført grundet 
tekniske krav på færdselslovens om-
råde. • 

udsættelse af lovforslag til 2022 

Milepæl 3: Relevante regler for god- Milepælen er gennemført 
kendelse af køretøjer skal drøftes med 
branchen. 

Milepæl 4: Udarbejdelse af bidrag til Milepælen er gennemført 
lovudkast om ændring af lov om god-
kendelse og syn af køretøjer. 

Milepæl 5: Konsekvensrettelser af tek- Målet kunne ikke gennemføres i 
niske bekendtgørelser, som påvirkes 2021 grundet udsættelse af lov-
af nye godkendelsesordninger. forslag til 2022 

Mål 3- Effektive sagsprocesser Grad af Bemærkning 
målopfyldelse 

Mål: Effektive sagsprocesser og høj 
kvalitet i sagsbehandlingen med ud-
gangspunkt i servicemål. 

Milepæl 1: Definition af servicemål for Milepælen er gennemført 
alle sagsbehandlingsområder. 

Milepæl 2: Kortlægning og beskri- Milepælen er gennemført 
velse af de enkelte sagsprocesser. 

Milepæl 3: Implementering af sags- Ikke alle dele af sagsprocessen er 
processerne og smartpost i WorkZone. blevet implementeret i WorkZone 

Milepæl 4: Overholdelse af fastlagte Milepælen er gennemført 
servicemål. 

Mål 4- Ny køreuddannelse Grad af Bemærkning 
målopfyldelse 

Mål: Udarbejdelse af oplæg til en ny 
køreuddannelse. 

Milepæl 1: Understøtning af den nød- Milepælen er gennemført 
vendige revision af køreuddannelsen. 

Milepæl 2: Udarbejdelse af projekt- Milepælen er gennemført 
plan for implementeringen af ny køre-
uddannelse. 
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Mål 5- Etablering af tilsyn med løn-|Grad afvilkår målopfyldelse
Mål: Sikring af ordnede forhold inden
for vejtransportområdet.

Bemærkning

Milepæl1: Udvikling af beregningsmo-
del for fastlæggelse af det samlede år-
lige målkrav for tilsyn med udenland-
ske transportvirksomheders lønvilkår.

Omorganisering af Rigspolitiet og
den nye vejpakke betyderat arbej-
detvil strækkesig ind i 2022

Milepæl 2: Iværksættelseaf tilsyn
med udenlandske transportvirksomhe-
ders overholdelse af aflønningskravet.

Tilsyn er iværksat, men det er ikke
lykkes at kommeop pået kontrol-
tryk på 10 %

Milepæl3: lgangsætning af tilsyn med
efterlevelse af overenskomstforhold for
transportvirksomheder, der operereri
henhold til en dansk gods- eller bustil-
ladelse, som er udstedt før 1. januar
2021.

Milepælen er gennemført

Milepæl 4: Beskrivelse af en IT-under-
støttet risikobaseret tilsynsmodel for
transportvirksomheder, der operereri
henhold til en dansk gods- eller bustil-
ladelse.

Milepælen er gennemført

Grad af
målopfyldelse

Mål 6- Implementering af Vejpakken Bemærkning

Mål: Bidrage med implementering og
gennemførelsen af Vejpakken.

Milepæl1: Bidrage til de nødvendige
tilpasninger af lovgivningen.

Milepælen er gennemført

Milepæl 2: Implementering og gen-
nemførelse af de nødvendige ændrin-
ger af bekendtgørelser samt styrelsens
praksis.

IT-systemeti forhold til køre- og
hviletid er endnu ikke færdigudviklet
og arbejdstid overgår førsttil Færd-
selsstyrelsen i maj 2022

Mål 7- En nytænkt og styrket tung- Grad af
vognskontrol målopfyldelse
Mål: En nytænkt og styrket tungvogns-
kontrol via etablering af kontrolsteder.

Bemærkning

Milepæl 1: Analyse af potentialerne
ved etablering af kontrolpladser og en
interessetilkendegivelse fra relevante
myndigheder.

Milepælen er gennemført

Milepæl 2: Udarbejdelse af en model
og beslutningsoplæg for etablering af
kontrolpladser.

Milepælen er gennemført
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interessetilkendegivelse fra relevante 
myndigheder. 
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kontrolpladser. 
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Mål 8- Overtagelse af ressortområ-
derfra politiet
Mål: Stabil og effektiv overtagelse af
kørekortområdet, køreprøveafviklingen
og takografkortområdet.

Milepæl 1: Bistand til udarbejdelse af
lovforslag og bekendtgørelse, der sik-
rer hjemmel til den tiltænkte finansie-
ringsmodel for overførslenaf ressort-
områderne.

Milepæl2: Etablering af en uddan-
nelse af prøvesagkyndige og gennem-
førelse af uddannelsen af prøvesag-
kyndige.

Milepæl 3: Rådighed overet digitalt
planlægningssystem, der kan admini-
strere styrelsens prøvesagkyndige på
tværsaf landet.

Milepæl4: Adgang til lokaler, hvorfra
der kan afholdes teoretiske og prakti-
ske køreprøver.

Milepæl5: Etablering af løsning for
overtagelse af opgaven med udste-
delse og administration af kørekort.

Milepæl6: lgangsætning af udviklin-
genaf et nyt kørekortregister.

Grad af
målopfyldelse

Bemærkning

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Mål 9- Høj kvalitet i minister- og de-
partementsbetjening
Mål: Høj kvalitet i minister- og departe-
mentsbetjening.

Milepæl 1: Mindst 95 pct. af besvarel-
serne er rettidige, og mindst 95 pct. af
besvarelserne bliver skønnet anvende-
lige.

Milepæl 2: Implementering og gen-
nemførelse af de nødvendige ændrin-
ger af bekendtgørelser samt styrelsens
praksis.

Grad af
målopfyldelse

Bemærkning

Milepælen er gennemført

Milepælen er gennemført

Mål 10- En grøn indsats

Mål: Det videre arbejde med reduktion
af CO2 og fastlæggelse af målemeto-
der.
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Grad af
målopfyldelse

Bemærkning

Mål 8- Overtagelse af ressortområ- Grad af Bemærkning 
der fra politiet målopfyldelse 
Mål: Stabil og effektiv overtagelse af 
kørekortområdet, køreprøveafviklingen 
og takografkortområdet. 
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lovforslag og bekendtgørelse, der sik-
rer hjemmel til den tiltænkte finansie-
ringsmodel for overførslen af ressort-
områderne. 

Milepæl 2: Etablering af en uddan- Milepælen er gennemført 
nelse af prøvesagkyndige og gennem-
førelse af uddannelsen af prøvesag-
kyndige. 

Milepæl 3: Rådighed over et digitalt Milepælen er gennemført 
planlægningssystem, der kan admini-
strere styrelsens prøvesagkyndige på 
tværs af landet. 

Milepæl 4: Adgang til lokaler, hvorfra Milepælen er gennemført 
der kan afholdes teoretiske og prakti-
ske køreprøver. 

Milepæl 5: Etablering af løsning for Milepælen er gennemført 
overtagelse af opgaven med udste-
delse og administration af kørekort. 

Milepæl 6: Igangsætning af udviklin- Milepælen er gennemført 
gen af et nyt kørekortregister. 

Mål 9- Høj kvalitet i minister- og de- Grad af Bemærkning 
partementsbetieninq målopfyldelse 
Mål: Høj kvalitet i minister- og departe-
mentsbetjening. 

Milepæl 1: Mindst 95 pct. af besvare!- Milepælen er gennemført 
serne er rettidige, og mindst 95 pct. af 
besvarelserne bliver skønnet anvende-
lige. 

Milepæl 2: Implementering og gen- Milepælen er gennemført 
nemførelse af de nødvendige ændrin-
ger af bekendtgørelser samt styrelsens 
praksis. 

Mål 10- En grøn indsats Grad af Bemærkning 
mål opfyldelse 

Mål: Det videre arbejde med reduktion 
af C02 og fastlæggelse af målemeto-
der. 
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Milepæl 1: Gennemførelse af et eller
flere nye tiltag, som vil medføre en do-
kumenterbar reduktion af CO2.

Milepælen er gennemført

Milepæl 2: Deltagelse og bidragtil
projektarbejdet med udarbejdelse af
en metodetil måling af ministerområ-
dets CO2-udslip.

Milepælen er gennemført

2.5. Forventningertil det kommende år
Færdselsstyrelsen hari løbet af 2021 arbejdet med en professionalisering af organisationen med
opbygning af en ny og bredere direktion, egne stabe og et robust setupi forhold til håndteringen
af styrelsens faglige opgaver. Det er forventningen, at der hermed er skabt et solidt fundament
for realiseringen af Færdselsstyrelsens ambitiøse visioner.

Færdselsstyrelsen har i 2021 fortaget en vellykket overtagelse af ansvaret for administration og
udstedelse af kørekort samt håndtering af køreuddannelsen og takografområdet. I 2022 er for-
ventningen, at den positive udvikling på kørekort og takografområdet fortsætter, hvor det centrale
fokus er at reducere den overleverede sagsbunke på kørekortområdet. Herudover er ambitionen
at sikre en generel udvikling af kørekort- og takografområdet, bl.a. gennem digital opgaveløsning.

Ledelsesmæssigt skal der i de kommende år være fokus på en sund udvikling af Færdselsstyrel-
sens økonomi gennem strategiske prioriteringsprocesser, løbende ressourceoptimeringer samt et
mere uddelegeret budgetansvar. Målet er en økonomii balance, hvor der skabes mest mulig
værdi for borgere og virksomheder inden for de økonomiske rammer.

I nedenstående tabel er regnskab 2021 sammenholdt med grundbudgettet for det kommende år:
Tabel 5
Forventninger til det kommende år

Regnskab|Grundbudget2021 2022
Bevilling og øvrige indtægter -254,2 -345,5
Udgifter 253,7 399,7
Resultat -0,5 54,2

Som det fremgåraf tabellen, forventes deret stort underskud i 2022. Årsagerne hertil er:

På det bevillingsfinansierede område er der en ubalance på 18,6 mio. kr., som hænger sammen
med den ubalance, der har været gennem flere år, og som også kan sesi regnskabet for 2021.
Ubalancener opstået ved overtagelsen af nye opgaver, hvorder ikke er fulgt den fornødne finan-
siering med.

På det gebyrfinansierede områdeer der et merforbrug på 35,6 mio. kr. Den væsentligste årsag
hertil er kørekort med et merforbrug på 31,4 mio. kr. En del af forklaringen herpåer,at der skal
afdrages 23,4 mio. kr. på det bevillingslån, som styrelsen haroptagettil overtagelse af kørekort-
opgaven. Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med indtægterne i kørekort-
budgettet, eftersom Færdselsstyrelsen kun har haft opgaveni kort tid. Færdselsstyrelsen har der-
for ikke haft muligheden for at oparbejde et solidt datagrundlag for området.
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Milepæl 1: Gennemførelse af et eller Milepælen er gennemført 
flere nye tiltag, som vil medføre en do-
kumenterbar reduktion af CO2. 

Milepæl 2: Deltagelse og bidrag til Milepælen er gennemført 
projektarbejdet med udarbejdelse af 
en metode til måling af ministerområ-
dets CO2-udslip. 
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3. Regnskab
3.1 Anvendt regnskabspraksis
Færdselsstyrelsens regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 om
statens regnskabsvæsen m.v. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning
www.oes.dk/oekonomi/oeav/).

Færdselsstyrelsens regnskab indeholder en udgift til forventede tab på debitorer. Denne poster
opgjort skønsmæssigt på baggrund af styrelsens erfaringsbaserede forventninger. Det forven-
tede tab på debitorer er bogført på konto 2294 med en modpost på aktivsiden som en reduktion
af styrelsens tilgodehavender.

Færdselsstyrelsen registrerer alle udgifter på FL-formål. Styrelsen registrerer dog ikke al løn til
medarbejdere over lønramme 37 på fælles formål (Generel ledelse, Administration og Hjælpe-
funktioner), idet en del af det bogføres som udadrettede FL-formål. Afvigelsen skyldes den store
grad af brugerfinansiering, hvor styrelsen vurderer det væsentligt, at de forskellige områder bliver
belastet med de omkostninger, som rettelig tilhører området, herunder også faglig ledelse i direk-
tionen.

3.2 Resultatopgørelse mv.
I det følgende eropstillet resultatopgørelsen for 2021:

Tabel 6
Resultatopgørelse

(mio. kr.) 2020 2021 2022
Note|Ordinære driftsindtægter

Bevilling -83,6 -146,7 -55,2
Salg af varer og tjenesteydelser

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0
Internt statsligt salg af varer og tjenester 0,0 0,0

Tilskud til egen drift 0,0 0,0
3-5 Gebyrer -52,2 -107,4 -291,9

Ordinære driftsindtægter i alt -135,8 -254,2 -347,1

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre 0,0 0,0
Forbrugsomkostninger
Husleje 2,5 5,6

Forbrugsomkostninger i alt 2,5 5,6 0,0
Personaleomkostninger

Lønninger 59,3 120,8 264,8
Pension 9,7 17,6
Lønrefusion -1,3 -2,1
Andre personaleomkostninger 1,0 1,2

Personaleomkostninger i alt 68,7 137,4 264,8
Af- og nedskrivninger 0,9 1,1 19,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser 1,2 2,4
Andre ordinære driftsomkostninger 36,0 106,8 62,8

Ordinære driftsomkostningeri alt 109,3 253,3 346,6

Resultat af ordinærdrift -26,5 -0,8 0,5

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter -0,1 0,0
Andre driftsomkostninger 33,1 0,1

Resultat før finansielle poster 6,6 -0,8 0,0

Finansielle poster
Finansielle indtægter 0,0 0,0
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2020 2021 2022 

-83,6 -146,7 -55,2 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

-52,2 -107,4 -291,9 
-135,8 -254,2 -347,1 

0,0 0,0 

2,5 5,6 
2,5 5,6 0,0 

59,3 120,8 264,8 
9,7 17,6 

-1,3 -2, 1 
1,0 1,2 

68,7 137,4 264,8 
0,9 1, 1 19,0 
1,2 2,4 

36,0 106,8 62,8 
109,3 253,3 346,6 

-26,5 -0,8 0,5 
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33,1 0, 1 
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Finansielle omkostninger 0,2 0,3 0,5
Resultat før ekstraordinære poster 6,7 -0,5 0,0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0

Årets resultat 6,7 -0,5 0,0

Hovedfortællingen om årets resultat er som skrevet tidligere, at der er en række ubalanceri
Færdselsstyrelsens økonomi, som skal håndteres fremadrettet. Når styrelsen alligevel kommer
ud med etlille overskud, hænger det udelukkende sammen med,at bevillingen til ressortoverdra-
gelsen ikke er udnyttet fuldt ud.

Styrelsens indtægter beståraf bevilling og gebyrer. Bevillingen i 2021 er ekstraordinær stor som
følge af ressortoverdragelsen. Gebyrindtægterne er mere end fordoblet i forhold til tidligere som
følge af nye indtægter vedr. kørekort og takograf.

På omkostningssiden er den væsentligste post personaleomkostninger i form af lønninger. En
post som vil yderligere forøges fra 2022 medet fuldt år med kørekortsopgaven. Under posten øv-
rige driftsomkostningerer derbl.a. registreret køb af informationskampagner hos Rådetfor Sikker
Trafik med 22 mio. kr. Herudover er der omkostninger for betaling til Trafikstyrelsen for stabsun-
derstøttelse for perioden, hvor Færdselsstyrelsen ikke havde selvstændige stabe.

Resultatdisponering
I nedenstående tabel er resultatdisponeringen af årets resultat opstillet:

Tabel 7
Resultatdisponering af årets overskud

(mio. kr.)
Disponeret til bortfald 0,0
Disponerettil udbytte til statskassen 0,0
Disponeret til overført overskud 0,5

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Færdselsstyrelsen hari 2021 ikke haft større tilbageførelser af hensættelser, som har haft væ-
sentlige resultatpåvirkninger.

3.3. Balancen
Færdselsstyrelsen har ved udgangenaf 2021 aktiver og passiver for i alt 143,5 mio. kr., hvilket er
et fald på 46 mio.kr.i forhold til sidste års balance. Hovedforklaringen herpå eret fald i Færd-
selsstyrelsens likvide beholdninger, som modsvaresaf etfald i den kortfristede gæld. Faldeti li-

kviditeten kan forklares med, at Færdselsstyrelsen fejlagtigt i regnskabsåret for 2020 fik udbetalt
bevillingen fra både Trafikstyrelsen og fra Finansministeriet — altså dobbelt. Likviditeten ultimo
2020 er således unormal høj.

Som det fremgår af balancen, består aktivsiden primært af likvide beholdninger og kun i begræn-
set omfang materielle og finansielle anlægsaktiver. Passivsiden er domineret af Færdselsstyrel-
sen egenkapital, hensatte forpligtelser og kortfristet gæld.

Opmærksomheden henledes på, at Færdselsstyrelsens egenkapital kan komme under pres, så-
fremt der ikke findes en permanent løsning på, hvordan økonomien bringesi balance. Der er
igangsat et arbejde, hvor der i samarbejde med departementet skal peges på modeller, som kan
bringes ind i de kommende finanslovsforhandlinger.
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Tabel 8
Balancen

Note|Aktiver 2020|2021 Note|Passiver 2020 2021
Anlægsaktiver Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 3,1 3,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0
Erhv. koncessioner, patenter m.v. 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0
Immaterielle anlægsaktiveri alt 0,0 0,0 Bortfald 0,0 0,0

2 Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0
Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Overført overskud 61,6 62,1
Infrastruktur 0,0 0,0|Egenkapital i alt 64,7 65,2
Transportmateriel 2,4 3,1 Hensatte forpligtelser 2,7 28,9
Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfr. gældsposter
Inventar og IT-udstyr 0,0 0,5 FF4 Langfristet gæld 2,6 3,9
lgangv. arbejder for egen regning 0,0 0,0 Donationer 0,0 0,0
Materielle anlægsaktiveri alt 24 3,6 Prioritetsgæld 0,0 0,0
Finansielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld 0,0 0,0
Statsforskrivning 3,1 3,1 Langfristet gældi alt 2,6 3,9
Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Kortfr. gældsposter
Finansielle anlægsaktiveri alt 3,1 3,1 Lev. varer og tj.ydelser 105,6 31,7
Anlægsaktiver i alt 5,5 6,7 Anden kortfristet gæld 1,9 7,2
Omsætningsaktiver Skyldige feriepenge 0,5 12,2
Varebeholdninger 0,0 0,0 Igangværende arbejder 0,0 0,0
Tilgodehavender 14,3 22,3 for fremmed regning
Værdipapirer 0,0 0,0 Periodeafgrænsning 5,4 -5,9
Likvide beholdninger Indefrosne feriepenge 6,0 0,0
FF5 Uforrentet konto 67,1|169,4 Kortfristet gæld i alt 119,3 45,3
FF7 Finansieringskonto 102,5 -55,0 Gæld i alt 121,8 49,2
Andre likvider 0,0 0,0
Likvide beholdninger i alt 169,6|114,3Omsætningsaktiveri alt 183,8|136,6 i
Aktiveri alt 189,3|143,3 Passiver i alt 189,3 143,3

3.4. Egenkapitalforklaring
Tabel9 viser udviklingen i Færdselsstyrelsens egenkapital:

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

(mio. kr.) 2020 2021
Reguleret egenkapital primo -3,1 -3,1
+ Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0
Reguleret egenkapital ultimo -3,1 -3,1
Opskrivninger primo 0,0 0,0
+ Ændring i opskrivninger 0,0 0,0
Opskrivninger 0,0 0,0
Reserveret egenkapital primo 0,0 -68,4
+ Ændring i reserveret egenkapital -68,4 0,0
Reserveret egenkapital ultimo -68,4 -68,4
Overført overskud primo 0,0 6,7
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0
+ Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0
+ Overført af årets resultat 6,7 -0,5
- Bortfald 0,0 0,0
- Udbytte til staten 0,0 0,0
Overført overskud ultimo 6,7 6,3
Egenkapital ultimo -64,7 -65,2
Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8) -64,7 -65,2

Som det fremgår af tabellen, er egenkapitalen marginalt forbedreti forhold til sidste år som følgeaf over-
skuddet i 2021.
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Tabels 
Balancen 

Note Aktiver 
Anlægsaktiver 

1 Immaterielle anlægsaktiver 
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Erhv. koncessioner, patenter m.v. 
Immaterielle anlægsaktiver i alt 

2 Materielle anlægsaktiver 
Grunde, arealer og bygninger 
Infrastruktur 
T ransportmateriel 
Produktionsanlæg og maskiner 
Inventar og IT-udstyr 
laanav. arbejder for eaen reanina 
Materielle anlægsaktiver i alt 
Finansielle anlægsaktiver 
Statsforskrivning 
Øvrige finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver i alt 
AnlæQsaktiver i alt 
Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger 
Tilgodehavender 
Værdipapirer 
Likvide beholdninger 
FF5 Uforrentet konto 
FF7 Finansieringskonto 
Andre likvider 
Likvide beholdninger i alt 
Omsætningsaktiver i alt 
Aktiver i alt 

3.4. Egenkapitalforklaring 

2020 2021 Note 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,4 3,1 
0,0 0,0 
0,0 0,5 
0,0 0,0 
2,4 3,6 

3,1 3,1 
0,0 0,0 
3,1 3,1 
5,5 6,7 

0,0 0,0 
14,3 22,3 
0,0 0,0 

67,1 169,4 
102,5 -55,0 

0,0 0,0 
169,6 114,3 
183,8 136 6 
189,3 143,3 

Tabel 9 viser udviklingen i Færdselsstyrelsens egenkapital: 

Tabel9 
Egenkapitalforklaring 

(mio. kr.) 
Reguleret egenkapital primo 
+ Ændring i reguleret egenkapital 
Reguleret egenkapital ultimo 
Opskrivninger primo 
+ Ændrinq i ooskrivninqer 
Opskrivnincier 
Reserveret egenkapital primo 
+ Ændring i reserveret egenkapital 
Reserveret egenkapital ultimo 
Overført overskud primo 
+ Primoregulering/flytningmellem bogføringskredse 
+ Regulering af det overførte overskud 
+ Overført af årets resultat 
• Bortfald 
- Udbytte til staten 
Overført overskud ultimo 
Egenkapital ultimo 
Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8) 

Passiver 2020 
Egenkapital 
Reguleret egenkapital 3,1 
Opskrivninger 0,0 
Reserveret egenkapital 0,0 
Bortfald 0,0 
Udbytte til staten 0,0 
Overført overskud 61,6 
EQenkapital i alt 64,7 
Hensatte forpliQtelser 2,7 
Langfr. gældsposter 
FF4 Langfristet gæld 2,6 
Donationer 0,0 
Prioritetsgæld 0,0 
Anden lanafristet aæld 0,0 
LanQfristet Qæld i alt 2,6 
Kortfr. gældsposter 
Lev. varer og tj. ydelser 105,6 
Anden kortfristet gæld 1,9 
Skyldige feriepenge 0,5 
Igangværende arbejder 0,0 
for fremmed regning 
Periodeafgrænsning 5,4 
Indefrosne feriepenae 6,0 
Kortfristet gæld i alt 119 3 
Gæld i alt 121,8 

-
Passiver I alt 189,3 

2020 2021 
-3, 1 -3, 1 
0,0 0,0 

-3,1 -3,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -68,4 

-68,4 0,0 
-68,4 -68,4 

0,0 6,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
6,7 -0,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
6,7 6,3 

-64,7 -65,2 
-64,7 -65,2 

Som det fremgår af tabellen, er egenkapitalen marginalt forbedret i forhold til sidste år som følge af over
skuddet i 2021 . 
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31,7 
7,2 

12,2 
0,0 

-5,9 
0,0 

45,3 
49,2 

143,3 



3.5. Likviditet og låneramme
Færdselsstyrelsen har i 2021 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 55,3 pct., jf. tabel 10:

Tabel 10
Udnyttelse af låneramme

(mio. kr.) 2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3,6
Låneramme 6,5
Udnyttelsesgrad i pct. 55,3

Styrelsens træk på lånerammen er værdien af anlægsaktiverne. Ultimo 2021 er værdienaf styrel-
sens anlæg 3,6 mio. kr. Til sammenligning er styrelsens langfristede gæld på 3,9 mio. kr. For-
skellen mellem den langfristede gæld og de lånefinansierede anlægsaktiver er nettoeffekten af
afgange og tilgange i styrelsens anlægsmasse siden den seneste likviditetsflytning.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 11 viser Færdselsstyrelsens lønsumsloft samt forbrug i 2021:

Tabel 11

Opfølgning på lønsumsloft

(mio.kr.)
Lønsumsloft FL 58,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 129,6
Lønforbrug under lønsumsloft 137,4
Difference -7,8
Akk. opsparing ultimo forrrige år 4,3
Akk. opsparing ultimo indeværende år -3,5

Tallene stemmer ikke med SKS, idet ultimosaldoen sidste år er opgjort forkert.

Som det fremgåraf tabellen, overskrider Færdselsstyrelsen lønsumsloftet med 7,8 mio.kr.i det
forgangneår, hvilket betyder,at styrelsen får et negativt uudnyttet lønsumsloft på 3,5 mio.kr.

2021 har været prægetaf stor usikkerhed om styrelsens lønsum som følge af overtagelsen af kø-
rekortopgaven. Ved overtagelsen er antallet af medarbejdere mere end 3-doblet, og det har der-
for været vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling og i hvilken takt, medarbejderne blev
ansat. Trafikstyrelsen har på vegne af Færdselsstyrelsen haft den løbende styring af overhol-
delse af lønsumsloftet. På trods af en tæt dialog mellem departement, Trafikstyrelse og Færd-
selsstyrelse samt lån af lønsumsloft er det imidlertid ikke lykkes at undgå, at styrelsen ultimo
2021 har et negativt uudnyttet lønsumsloft. Særligt har den faktiske hensættelse til feriepenge
været væsentligt større end forventet.

3.7. Bevillingsregnskabet
Den efterfølgende tabel 12 viser bevillingsregnskabet for Færdselsstyrelsens omkostningsbase-
rede hovedkonti.
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Tabel 12
Bevillingsregnskab

Hoved- Navn Bevil- (mio.kr.) Bevilling Regnskab|Afvigelse|Viderefø-
konto lingstype res

Ultimo
Drift
28.22.01 Færdsels-|Drifts- Udgifter 1194 157,6 -38,2 0,0

styrelsen bevilling Indtægter -42,0 -54,1 12,1 0,0
28.22.05 Gebyr- og Drifts- Udgifter 129,1 96,1 33,0 0,0

afgiftsfin. bevilling Indtægter -59,8 -53,4 -6,4 0,0
Administrerede ordninger
28.22.02 Adm. bø- Anden Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

deforlæg bevilling Indtægter -30,4 -25,6 -4,8 0,0
28.22.03 Stat. Anden Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

p-kontrol bevilling Indtægter -0,5 -1,8 1,3 0,0
28.22.04 Adm. bø- Anden Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

der tilsyn bevilling Indtægter -0,2 0,0 -0,2 0,0
28.22.06 Afgift kø- Anden Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

reprøver bevilling Indtægter -9,5 7,1 -24 0,0

For de omkostningsbaserede bevillinger er der et mindre overskud på 0,5 mio. kr. Der henvises
til tidligere kommentarer om årsagerne hertil.

For de udgiftsbaserede bevillinger er der en merudgift på i alt 7,7 mio. kr. mere end forventet i
grundbudgettet. Bøderog afgifter er traditionelt vanskelige af budgetlægge og vil ofte afvige på
regnskabstidspunktet. Afgiften vedr. køreprøver vedrører den del af prøvebetalingen, som skal
videresendes til Politiet. Indtægten har i 2021 været påvirket af en stor del forudbetalinger før
Færdselsstyrelsens overtagelse af opgaven og forhøjelse af køreprøvegebyret til følge. Forudbe-
talingerne skyldtes umiddelbart forhøjelsen af kørekortgebyret pr. 1. oktober 2021, hvorfor køre-
prøvetagere benyttede muligheden forat betale for køreprøven inden da og dermed opnå en be-
sparelse, i forhold til hvis de havde ventet medatbetale til efter 1. oktober 2021.
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4. Bilag
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1

Immaterielle anlægsaktiver
(mio. kr.) Færdiggjorte Erhvervede lalt

udviklingspro-|koncessioner,jekter patenter, li-
censer mv.

Kostpris 0,0 0,0 0,0
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0
Tilgang 0,0 0,0 0,0
Afgang 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.20 0,0 0,0 0,0
Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2020 0,0 0,0 0,0
Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0
Årets- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

(mio. kr.) Udviklings-
projekter un-
der opførelse

Primo saldopr. 1. januar 2021 0,0
Tilgang 0,0
Nedskrivninger 0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 - 0,0

Færdselsstyrelsen har ingen immaterielle aktiver, idet de IT-systemer som anvendesaf Færd-
selsstyrelsen i 2021 drives og ejes af Trafikstyrelsen.

Note 2
Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.) ro 3 3 R: = 5 =
s5| s|88| 8)| 8]ER o ze 2 FEad E 32 o 2$j2 Ej eg Ej 8

9 € 2 3 ea
al i FF = 3
8 | 8 É

8 3 e| &
o <8 =

Kostpris 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2
Primokorr. og flytning ml. bogf.kredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilgang 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 2,4
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 7,0 0,6 7,6
Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 -3,9 -0,1 -4,0
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akkumulerede af- og nedskrivningerpr. 0,0 0,0 0,0 -3,9 -0,1 -4,0
31.12.2021
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 3,1 0,5 3,6

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,1 -1,1
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,1 -1,1
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(mio. kr.) Igangværende arbej-
der for egen regning

Primo saldo pr. 1. januar 2021 0,0
Tilgang 0,0
Nedskrivninger 0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 0,0

Nedenfor fremgår Færdselsstyrelsens gebyr og afgiftsregnskab, hvorde årlige resultater præsen-
teres, samt opsparingen ultimo 2021

Note 3
Resultat for gebyrfinansieret syn og omsyn

(mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 Opsparing
ultimo 2021

Syn og omsyn — indtægt -33,0 -34,1 -37,8 -38,9

Syn og omsyn — omkost- 23,4 25,5 33,4 39,5
ning

Syn og omsyn — resultat -9,6 -8,6 -4,4 0,6 43,6

Antal syn og omsyni mio. 1,65 1,70 1,82 1,85

Note 4
Afgifter vedr. vognmandstilladelser

(mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 Opsparing
ultimo 2021

Indtægt -2,0 -1,9 -1,7 -3,5

Omkostning 3,8 4,3 4,3 4,4

Resultat 1,8 2,4 2,6 0,9 -1,4

Note 5
Gebyrer vedr. udstedelser på vejområdet

(mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 Opsparing
ultimo 2021

Indtægt -7,1 -26,3 -12,6 -11,5

Omkostning 13,6 26,4 19,6 18,6

Resultat 6,5 0,1 7,0 7,1 -13,4
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Nedenfor fremgår Færdselsstyrelsens IT-udgifter. Hertil skal det dog bemærkesat Trafiksty-
relsen har afholdt en andel af IT-udgifterne idet Færdselsstyrelsens IT-funktion er etableretiløbet af 2021 og indtil da har været varetaget af Trafikstyrelsen.

Note 6
IT-omkostninger

Sammensætning Mio.kr.
Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedlige- 1 3,4
hold/-udvikling),
It-systemdrift 2 ; 1,4

It-vedligehold 3 2,6

It-udviklingsomkostninger ekskl. Af-og nedskrivninger 3a 2,3

Udviklingsomkostinger af- og nedskrivninger for IT, der er 3b 0,0
aktiveret
It-udviklingsomkostningeri alt 3a+3b 3 2,3

Udgifter til it-varer til forbrug 4 1,9

lalt nr. 1+2+3+4 11,6

Side 19 (20)

Nedenfor fremgår Færdselsstyrelsens IT-udgifter. Hertil skal det dog bemærkes at Trafiksty
relsen har afholdt en andel af IT-udgifterne idet Færdselsstyrelsens IT-funktion er etableret i 
løbet af 2021 og indtil da har været varetaget af Trafikstyrelsen. 
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