
• Færdselsstyrelsen • Transportministeriet 

Mål- og resultatplan 2022 

mellem 

Færdselsstyrelsen 

og 

Transportministeriets departement 



2. 

1 Strategisk målbillede 

1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder 
Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet og byggeri, der 
skaber værdi". Ministeriets mission er at sikre mobilitet og byggeri, der skaber værdi for det danske 
samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer og bygninger, der løser 
samfundets behov på en effektiv, konkurrencedygtig, sikker og miljøvenlig måde. For at realisere 
visionen, har ministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder i nedenstående værdikæde: 

OPFØRELSE: ANVENDELSE: REGULERING: UDVIKLING: 

Mere velfungerende Mere tilgængeligt, Enkel regulering, Vel underbygget 
infrastruktur og punktligt og der understøtter rettidig planlægning 
statsligt byggeri for sammenhængende velfungerende og udvikling, der 
pengene transportsystem og transportmarkeder, understøtter 

flere tilfredse transportsystemer samfundets vækst 
kunder og borgere og trafikafvikling 

EFFEKTIVE ORGANISATIONER: 

Effektive organisationer, der leverer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, samt samarbejder 
med hinanden og vores interessenter 

1.2 FærdselsshJrelsens strategiske gnmdlag 

OUTPUT 
Mobilitet og 
byggeri, 
der skaber værdi 

Færdselsstyrelsen bidrager til at udvikle rammebetingelser, omsætter og sikrer viden og 
information for såvel privat trafikant, erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner. Enhver, der 
er i kontakt med Færdselsstyrelsen, oplever, at når det gælder trafiksikkerhed, mobilitet og grøn 
transport på vejen er Færdselsstyrelsen retningsgivende, ambitiøse og innovative. 

Oplevet legitimitet hos borgere, virksomheder og samarbejdspartnere indgår i Færdselsstyrelsens 
strategi. Gennem høj faglighed og tillidsfulde relationer bidrager Færdselsstyrelsen til at øge 
virksomhedernes evne til på konkurrencedygtig vis at levere produkter og ydelser, der efterlever 
samfundets behov på transportområdet. 

1.3 Færdselsstyrelsens strategiske indsatsområder 2022 

Færdselsstyrelsens vision er: Færdselsstyrelsen - hele vejen til sikker og bæredygtig mobilitet 

Visionen er kernen i Færdselsstyrelsens strategi og er, sammen med ledelsesgrundlaget, det grundlag 
som enhver i Færdselsstyrelsen, såvel medarbejdere som ledere beror deres handlinger og adfærd på. 

De strategiske spor og målsætninger sætter retningen for, hvordan vi opnår visionen og kobler sig 
ligeledes til Mål- og resultatplanen. 

SMARTE mål og handleplaner omsætter på team niveau, hvordan vi løser en given 
opgave/indsats/projekt til understøttelse af vision, strategi og MRP. 
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Strategien består af 7 strategiske spor, som er valgt, således de peger ind i ministeriets 5 strategiske 
indsatsområder. De 7 strategiske spor i 2022 er: 

• S1YRKET MYNDIGHEDSSAMARBE/DE NATIONALT OG INTERNATIONALT 
"Vi insisterer på et samarbejde og går forrest og bidrager med viden, kompetencer og rammevilkår" 

• ØKONOMISK OG STRATEGISK R.4DERUM 
"Vi anvender vores ressourcer så vi løser kerneopgaven med kvalitet, effektivitet og bedst mulig 
effekt" 

• KLIMAVENLIG OMSTILLING OG GRØNNE VALG 
"Færdselsstyrelsen skaber grundlag for oplyste klima- og miljøvalg på transportområdet'' 

• FÆLLES IDENTITET OG VÆRDISÆT 
"Fællesskab og ansvarlighed er drivende for en attraktiv arbejdsplads og høj trivsel 
Færdselsstyrelsen" 

• OPLEVET LEGITIMITET HOS BORGERE, VIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 
"Vi møder verden omkring os fagligt skarpe og i tillidsfulde relationer" 

• FREMTIDENS KOMPETENCER 
"I Færdselsstyrelsen har vi et arbejdsliv hvor alle udnytter sit fulde potentiale" 

• UDNYTTELSE AF TEKNOLOGISKE POTENTIALER 
"Vores kultur er at skabe forbedringer og udvikling gennem digitale og teknologiske løsninger" 
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2 Mål 

2.1 Mål 1 - Kørekort 

Med overførslen af politiets kørekortopgaver til Færdselsstyrelsen er driften og udviklingen af 
kørekortområdet i styrelsen af central betydning. Derfor understøtter målet en effektiv og borgerrettet 
drift af kørekortopgaverne, samtidig med at det driver udviklingen og gennemførslen af 
kørekortområdets langsigtede visioner fremad. 

Der er således behov for både at have øje for den nødvendige konsolideringsproces, der skal 
gennemføres efter ressortoverførslen, og den nødvendige fremdrift i de udviklingsopgaver på 
kørekortområdet, styrelsen og dens interessenter forventer gennemført på kort og lang sigt. 

Milepæle: 

1. Nedbringelse af ventetider på køreprøver samt servicemål: Færdselsstyrelsen har inden 1-2 år 
efter ressortoverdragelsen nedbragt ventetiderne på kørekortområdet. Ved udgangen af 2. 
kvartal 2022 har Færdselsstyrelsen præsenteret en plan for ministeriet for, hvordan dette mål 
skal nås. Samtidig har styrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2022 tilvejebragt et kvalificeret 
datamæssigt grundlag, der kan understøtte en ny beregning af servicemålet. Styrelsen skal på 
den baggrund og inden udgangen af 2. kvartal 2022 levere oplæg til et nyt politisk besluttet 
servicemål. 

2. Sagsbehandlingstid i kørekortadministrationen: Færdselsstyrelsen har ved udgangen af 4. 
kvartal 2022 opsat mål for den forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
kørekortadministrationen. Forud går et analysearbejde af det tilgængelige datagrundlag. 

3. Ny køreuddannelse: Under forudsætning af en politisk beslutning om ny køreuddannelse skal 
styrelsen påbegynde det konkrete arbejde med udarbejdelsen af køreuddannelsen i 2022. Som 
en del heraf, skal styrelsen inden udgangen af 1. kvartal have udarbejdet en overordnet plan 
for arbejdet med indholdet til modulerne i køreuddannelsen, ligesom styrelsen inden 
udgangen af 3. kvartal 2022 skal have igangsat arbejdet med udformningen af en model for 
ledsaget øvelseskørsel samt en godkendelses- og tilsynsmodel for køreuddannelsen. Inden 
udgangen af 4. kvartal 2022 har Færdselsstyrelsen leveret en opdateret og detaljeret proces- og 
implementeringsplan for det udestående arbejde frem mod igangsættelsen af den nye 
køreuddannelse i januar 2024. 

4. Uddannelse og fastholdelse: Færdselsstyrelsen har inden udgangen af 3. kvartal etableret en 
proces og et system, der understøtter og sikrer den rettidige gennemførsel af den lovpligtige 
efteruddannelse af sagkyndige, samt en proces og et strategisk samarbejde med Forsvaret om 
fortløbende uddannelse af styrelsens sagkyndige i kategori A, C, D og E. 

Resultatmålet vægter 15 point. 

2.2 Mål 2 - Klima og grøn omstilling 

Færdselsstyrelsen skal i 2022 sikre at styrelsen fortsat og med høj kvalitet, kan bidrage til at understøtte 
ministeriets arbejde med klimamål og grøn omstilling af vejtransporten. Færdselsstyrelsen skal på 
baggrund af den nyeste viden på området bidrage til at skabe rammerne for, at forbrugere og aktører 
på vejtransportområdet kan træffe klimavenlige valg. 

Milepæle: 
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1. Med henblik på at fremme anvendelsen af alternative og mere CO2-venlige brændstoffer skal 

Færdselsstyrelsen udarbejde en vejledning herom, som primært rettes mod indkøbere og 
operatører af tunge køretøjer. Vejledningen offentliggøres senest 1. juli 2022. 

2. Færdselsstyrelsen skal efter bestilling fra departementet bidrage til departementets arbejde 
med udarbejdelsen af en strategi for udrulning af drivmiddelinfrastruktur til tung vej transport. 
Strategien skal være udarbejdet inden udgangen af 2022. 

3. Færdselsstyrelsen skal med udgangen af 2022 indsamle og udstille data om offentligt 
tilgængelig infrastruktur til transmission af alternative drivmidler, i det omfang det følger af 
AFI-direktivet og AFI-loven. Omfanget af dataindsamlingen afstemmes med departementet. 
Færdselsstyrelsen arbejder for at tilvejebringe midler til brug for indsamling og udstilling af 
data, herunder afsøger muligheden for at få tildelt midler i regi af Digitaliseringsstrategien. 

4. Inden udgangen af 2. kvartal har Færdselsstyrelsen idriftsat ny funktion på styrelsens 
hjemmeside, så borgere og virksomheder kan sammenligne drivmiddelpris og CO2 på 
forskellige biltyper. 

5. Færdselsstyrelsen udarbejder senest med udgangen af 3. kvartal 2022 en evaluering af data fra 
plume chasing. Evalueringen har til formål at belyse omfanget af udbredelsen af højt 
udledende køretøjer, samt fordele de højt udledende køretøjer i de tre kategorier, der er 
defineret på baggrund af NOx projektet. Endvidere har evalueringen til formål at belyse, om 
der skal ske yderligere tiltag i forbindelse med anvendelsen af plume chasing ved vejsidesyn 
af tunge køretøjer. På baggrund af evalueringen afholder Færdselsstyrelsen i 2. halvår af 2022 
en temadag for nationale og internationale samarbejdspartnere om evalueringen af brugen af 
plume chasing. 

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.3 Mål 3 - Oplevet legitimitet 

Færdselsstyrelsen har til opgave at servicere og vejlede borgere og virksomheder - en opgave som 
løses i tværgående samarbejder med flere aktører på færdselsområdet. Det er afgørende for styrelsens 
oplevede legitimitet, at der i det daglige skabes den værdi, som efterspørges fra kunderne, og at 
styrelsen opleves som en troværdig og kompetent samarbejdspartner. Den gode kundeoplevelse og de 
stærke samarbejdsrelationer er et fælles ansvar for hele Færdselsstyrelsen. 

Milepæle: 

1. Der gennemføres i 2. kvartal 2022 en tilfredshedsundersøgelse, der beskriver kundernes 
oplevelse med Færdselsstyrelsens service på telefonen. Der skal være fokus på 
forbedringstiltag, og resultaterne danner grundlag for en ny kundeservicestrategi. 

2. Med udgangen af 3. kvartal 2022 er der udarbejdet en fælles kundestrategi for 
Færdselsstyrelsen, som sætter fokus på udviklingen af den gode kundeoplevelse, 
Færdselsstyrelsens kultur og kompetencer samt kanalerne til den gode og effektive 
kundeservice. 

3. Færdselsstyrelsen skal inden udgangen af 2022 have udarbejdet en model for 
interessenthåndtering, der sætter fokus på interessentinddragelse, vidensdeling og 
udviklingen af gode brancherelationer. 

Resultatmålet vægter S point. 
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2.4 Mål 4- Vejpakken 

Vejpakken blev vedtaget i juli måned 2020 og indebærer betydelige ændringer i forhold til 
markedsadgangen på gods- og busområdet, herunder tilsynet med tilladelsesindehaverne. Det samme 
gælder for virksomhedstilsynet på køre- og hviletidsområdet, der udvides med kontrol af 
arbejdstidsreglerne, samt på området for udstationering af mobile lønmodtagere og i forhold til 
cabotagekørsel. Hovedparten af reglerne på køre- og hviletidsområdet er trådt i kraft i 2020, mens den 
resterende del af Vejpakken skal anvendes og håndhæves fra hhv. februar og maj måned 2022. 

I 2022 udløber endvidere de første fællesskabstilladelser, der er udstedt med 10 år gyldighed, og der 
må således forudses en betydelig stigning i det samlede antal tilladelser, der vil skulle udstedes af 
styrelsen i 2022 under anvendelse af de nye regler i Vejpakken. 

Færdselsstyrelsen skal i løbet af 2022 implementere ændringerne som følge af Vejpakken i styrelsens 
administration af området og samtidig sikre, at kapaciteten kan udvides i forhold til fornyelser af 
eksisterende tilladelser. 

Milepæle: 

1. Færdselsstyrelsen har senest med udgangen af januar 2022 opdateret og suppleret eksisterende 
vejledninger på områderne, der vil være tilgængelige på styrelsens hjemmeside. Vejledning om 
arbejdstidsreglerne skal være tilgængelig inden udgangen af april 2022. Der afholdes 
endvidere løbende dialog- og informationsmøder med Vejtransportbranchen og 
politi/anklagemyndighed i løbet af 1. kvartal 2022, både før og efter reglerne træder i kraft. 

2. Færdselsstyrelsen skal inden for 1. kvartal af 2022 nedbringe sagsbehandlingstiden på området 
for erhvervstilladelser til godskørsel med lastbil og varebil samt buskørsel. Færdselsstyrelsen 
skal inden udgangen af 1. kvartal af 2022 overholde de fastsatte servicemål på 60 dage for 
sagsbehandling af sager på området med 85 pct. Dette niveau af opfyldelsesgrad skal som 
minimum holdes i hele 2022. 

3. Færdselsstyrelsen udvikler i løbet af 1. kvartal 2022 en styringsmodel for udstedelse af 
tilladelser på gods- og busområdet, herunder med estimat af det samlede ressourcebehov, 
således at der vil kunne planlægges for de kapacitetsudvidelser, der (løbende) vil være 
nødvendige over de næste 10 år som følge af den nye opgave med fornyelse af 
fællesskabstilladelserne. 

Resultatmålet vægter 15 point. 

2.5 Mål 5 - Digitalisering 

Færdselsstyrelsen har med udgangen af 2022 gennemført digitaliseringsindsatser indenfor udvalgte 
strategisk vigtige forretningsområder på kørekortområdet samt synsområdet. Aktiviteterne etablerer 
et digitalt fundament for samarbejdet med Færdselsstyrelsens interessenter, som er med til at sikre en 
effektiv, faglig opgavevaretagelse samt en positiv oplevelse for brugere og medarbejdere. 

Milepæle: 

1. Med afsæt i ressortaftalen med Justitsministeriet gennemføres en foranalyse med henblik på 
udbud af et nyt kørekortregister for Danmark. Foranalysen forventes afsluttet i 2. kvartal. På 
baggrund af foranalysen udarbejdes i 2. kvartal en tidsplan for anskaffelse og implementering 
af et nyt kørekortregister. 
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2. For at forbedre brugeroplevelsen, gøre prøveafviklingen mere fleksibel samt effektivisere 
afvikling af teoriprøver anskaffes en digital løsning til understøttelse af køreprøve-området. 
Foranalysen afsluttes inden udgangen af 2. kvartal og udbuddet af løsningen afsluttes senest i 
4. kvartal. 

3. Inden udgangen af 4. kvartal har Færdselsstyrelsen udarbejdet en løsning for en digitaliseret 
lægeattest i forbindelse med ansøgning om kørekort samt en procesplan for implementering af 
en digitalisereret lægeattest i forbindelse med ansøgning om kørekort. 

4. For at imødekomme de lovmæssige krav til synsopgaven etableres et nyt og mere tidssvarende 
samt brugervenligt system end det gældende eSyn. Færdselsstyrelsen har inden udgangen af 
2. kvartal 2022 været i forhandlinger og afsluttet kontraktindgåelse om et nyt synssystem. 

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.6 Mål 6 - Kvalitetsledelse/kvalitet og ensartetlied 

Færdselsstyrelsen vil i 2022 have fokus på at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. Indførelse 
af et kvalitetsledelsessystem vil være et effektivt ledelsesværktøj til understøttelse af 
Færdselsstyrelsens strategi og mål samt optimering og effektivisering af arbejdsprocesser. 

Milepæle: 

1. Færdselsstyrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2022 udarbejde en plan for igangsætning 
og implementering af et kvalitetsledelsessystem. 

2. Færdselsstyrelsen skal inden udgangen af 2. halvår 2022 have gennemført et pilotprojekt om 
udarbejdelse et kvalitetsledelsessystem med udgangspunkt i enkelte afgrænsede områder 
med henblik på at indsamle viden og erfaringer, der kan bidrage til at udvikle et 
kvalitetsledelsessystem på hele Færdselsstyrelsens område. 

3. Færdselsstyrelsen skal i henholdsvis januar og september 2022 sende Transportministeriet en 
oversigt over kommende regulering, som forventes at skulle udarbejdes og sendes i høring 
det kommende halve år, på henholdsvis det køretøjstekniske område og på synsområdet. 

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.7 Mål 7 - Konsolidering af ny FærdselsshJrelse 

Med hjemtagelse af stabsfunktioner som økonomi og HR har Færdselsstyrelsen fokus på at skabe 
rammerne for en sammenhængende styrelse med en økonomi i balance samt gode arbejdsvilkår, der 
gør Færdselsstyrelsen til en attraktiv arbejdsplads. 

Milepæle: 

1. Inden udgangen af 2022 er der etableret BI/ledelsesinformation i Færdselsstyrelsen, som i 
første omgang synliggør økonomien på direktions- og kontorchefniveau. På sigt udbygges 
systemet med aktivitets- og produktivitetstal og danner dermed grundlag for de 
ledelsesmæssige beslutninger om den fremadrettede indsats. 

2. Færdselsstyrelsen vil inden udgangen af 2022 indgå aftale om hjemmearbejde med 
udgangspunkt i retningslinjer fra departementet. Det er et vigtigt parameter for mange allerede 
ansatte og kommende ansatte, at arbejdsvilkårene, herunder mulighederne for hjemmearbejde, 
er fleksible og er medvirkende til at gøre Færdselsstyrelsen til en attraktiv arbejdsplads. 
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Resultatmålet vægter 5 point. 

2.8 Mål 8 - Regelsanering på det køretøjstekniske område 

De danske køretøjstekniske regler er et komplekst område, der favner mange forskellige køretøjstyper 
med lige så mange forskellige interesser og hensyn at varetage. Det køretøjstekniske område trænger 
til en ganske omfattende opdatering, og det er derfor vigtigt, at der findes løsninger, som balancerer 
hensynet til at sikre overensstemmelse med nationale og internationale regler med hensynet til at skabe 
bæredygtige og fleksible løsninger for aktørerne på det køretøjstekniske marked. 

Milepæle: 

1. Færdselsstyrelsen sender forslag til ny ordning for nationale individuelle køretøjer omfattet af 
forordning 2018/858 og nationale individuelle køretøjstyper, som omfattet af tidligere§ 1.f. 
som fremsat i synsloven 2020 til Transportministeriet senest den 1 / 4 og bidrager i 2. kvartal 
2022 til Transportministeriets udarbejdelse af lovforslag med henblik fremsættelse i oktober 
2022. 

2. Færdselsstyrelsen præsenterer senest den 1/6 en model for indsamling af data vedrørende 
nationale individuelle køretøjer i Danmark for Transportministeriet, som fremover vil kunne 
danne grundlag for nye initiativer med henblik på øget færdselssikkerhed 

3. Færdselsstyrelsen skal senest i 3. kvartal 2022 redegøre for hver af de nationale bestemmelser i 
detailforskrifter for køretøjer indretning og udstyr, som differentierer fra tilsvarende EU-regler 
og UNECE-regulativer, og senest i november 2022 præsentere en model for den fremtidige 
regulering for køretøjers indretning og udstyr. 

4. Færdselsstyrelsen skal i henholdsvis januar og september 2022 sende Transportministeriet et 
notat om igangværende og fremtidige arbejde i FN- og EU-regi på det køretøjstekniske område. 
Notatet skal indeholde en status på igangværende arbejde samt en oversigt over kommende 
nye retsakter med angivelse af dansk stillingtagen. 

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.9 Mål 9- Koncernfælles mål vedr. prognosekvalitet 

Færdselsstyrelsens indtægts- og udgiftsprognoser skal i høj grad afspejle de endelige regnskabstal for 
indtægter og udgifter på Færdselsstyrelsens væsentligste konti. Prognoserne ved grundbudget og 
udgiftsopfølgninger for første, andet og tredje kvartal afviger maksimum med de i nedenstående tabel 
anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2022. 

Procentsatserne gælder generelt i Transportministeriet for hhv. drifts- og anlægsbevillinger. De 
nedenstående procentsatser er foreløbige. Departementet vil primo 2022 fastlægge procentsatseme 
endeligt på baggrund af en analyse af regnskabet for 2021. 

GB l!T02 U03 lJ04 

§ 28.22.01. 5 pct. 4 pct. 3 pct. 2 pct. R 
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§ 28.22.03. 4pct. 3pct. 2 pct. R 
(indtægter) 

§ 28.22.03. 5 pct. 4pct. 3 pct. 2 pct. R 
(udgifter) 

Departementet vil i løbet af året korrigere prognoserne for efterfølgende væsentlige ændringer af 
ekstern karakter, der ikke kunne forudses på prognosetidspunktet. Det kan f.eks. være tilførsel af nye 
opgaver ved en tillægsbevilling og en aftalt op- eller nedskalering af aktiviteten af hensyn til 
overholdelse/udnyttelse af driftsudgiftsloftet. 

Målet afrapporteres primo 2023 ved årsregnskabets afslutning. 

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.10 Mål 10- Koncernfælles mål om ministerbetjening 

Færdselsstyrelsen ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af 
besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. I forhold til 
rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis 
mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrunder departementet sin 
vurdering af anvendeligheden over for Færdselsstyrelsen. 

Resultatmålet vægter 10 point. 



3 Underskrift 

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. 

Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål 
i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede. 

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige 
afrapportering foretages i årsrapporten. 

Har direktøren en resultaUønsaftale, danner mål- og resultatplanen også udgangspunkt for 
opgørelse af direktørens resultatløn, idet direktørens resultatløn er betinget af mål- og 
resultatplanens opfyldelsesgrad. Resultatlønnen kan maksimalt udgøre 10 pct. af direktørens løn 
ved fuld målopfyldelse. For årets opnåede resultater uden for mål- og resultatplanen, både internt 
og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen. 

København, den~ / 1'6 2021 Ribe, den 20/ 12 - 2021 

Stefan Søsted 
Direktør 


