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1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen  
Sikkerhedsstyrelsen skaber, som ansvarlig myndighed for teknisk sikkerhed i Danmark, tillid og stærke 

vækstvilkår. Omdrejningspunktet for styrelsens arbejde er kontrol og tilsyn inden for el, vvs og forbruger-

produkter såsom fyrværkeri og legetøj.  

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets fokus på at skabe Europas bedste rammer for at ud-

vikle og drive virksomhed, da styrelsen vil være førende, når det gælder metoderne til markedsovervåg-

ning. Markedsovervågningen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj og/eller regelefterlevelsen lav. Det 

betyder, at styrelsen har et vedvarende fokus på at skabe gode rammer for de virksomheder, der har styr 

på reglerne. Både virksomheder og forbrugere kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden om 

sikkerhed, markedsovervågning og erhvervsregulering til at fremme stærke vækstvilkår og sikre markeder.  

1.2. Mission og vision 

1.2.1. Mission  

Erhvervsministeriets mission:  
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. 

Sikkerhedsstyrelsens mission:  
Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige rammevilkår og sikre markeder indenfor sit 

myndighedsområde. 

 

Sikkerhedsstyrelsens mission bidrager direkte til Erhvervsministeriets fokus på at skabe konkurrencedygtige 

og innovative vækstvilkår. Via en effektiv og risikobaseret markedsovervågning i form af tilsyn og kontrol 

med sikkerheden skaber Sikkerhedsstyrelsen sikre markeder til gavn for vores kunder; virksomheder og for-

brugere. Ligeledes skaber den grundlag for politiske tiltag, der kan modernisere og forenkle virksomheder-

nes rammevilkår og medvirker dermed til øget konkurrence såvel nationalt som globalt uden at gå på kom-

promis med sikkerheden. 

1.2.2. Vision 

Erhvervsministeriets vision: 
Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed. 

Sikkerhedsstyrelsens vision:   
Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det bedste 

udgangspunkt for at træffe sikre valg. 
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Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets fokus på at skabe Europas bedste rammer for at ud-

vikle og drive virksomhed, da styrelsen vil være førende, når det gælder metoderne til markedsovervåg-

ning. Markedsovervågningen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj og/eller regelefterlevelsen lav. Det 

betyder, at styrelsen har et vedvarende fokus på at skabe gode rammer for de virksomheder, der har styr 

på reglerne. Dermed skabes bedre vækstvilkår for virksomhederne, som vil opleve, at Danmark er et attrak-

tivt land at udvikle og producere i. Både virksomheder og forbrugere kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrel-

sen bruger sin viden om sikkerhed, markedsovervågning og erhvervsregulering til at fremme stærke vækst-

vilkår og sikre markeder. 

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 

1.3.1. Kerneopgaver 
Sikkerhedstyrelsens kerneopgave er markedsovervåging.  

Sikkerhedsstyrelsen er fællesstatslig Center for Markedsovervågning og udfører tilsyn og andre markeds-

overvågningsaktiviteter med en bred vifte af forbrugerprodukter og professionelle produkter. Sikkerheds-

styrelsen er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven og i forhold til EU's krav til ak-

kreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsovervågning af produkter.  

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer. 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på el-, vvs- og kloak-

installationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrø-

rende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i relation til 

akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens tilstandsrapporter og 

elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige kontroltilsyn. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaret- og tobaksområdet og fører i den forbindelse kontrol 

med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet. 

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at butikker overholder aldersgrænserne for salg af tobak, alkohol, e-

cigaretter og lattergas. For lattergas endvidere kontrol af mængdebegrænsning.  

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med butikker, der har tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, herunder i 

forhold til opbevaring, udleveringsregler, holdbarhed og emballering. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på tatoveringsområdet, samt fører tilsyn med registrerede tatove-

ringssteder. 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer ordningen om import af tin, tantalum, tungsten og guld og fører kontrol 

med, at importører af konfliktmineraler overholder deres forpligtigelser i forhold til ordningen. 

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med mærkning af krystalglas, tekstiler og fodtøj. 
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1.3.2. Strategiske målsætninger 
Sikkerhedsstyrelsens ambition er at være en moderne, serviceorienteret og digital myndighed. En ambition, 

der går hånd i hånd med styrelsens ønske om at tiltrække nye opgaver, som matcher styrelsens nuværende 

kerneydelser, og som derfor vil kunne løses med høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. For at indfri disse 

ambitioner har styrelsen formuleret en 2020‐strategi med fem tværgående strategiske temaer:  

1. Værdi for kunderne 

Vi sætter kunderne først. Kundernes behov skal være det vigtigste omdrejningspunkt, når vi udvikler 

vores services og løsninger.  

At sætte kundens behov så meget i centrum stiller krav til hele organisationens kompetencer.  

Vi skal være bedre til at spørge kunderne, men også sætte vores nuværende viden om deres behov 

hurtigt i brug. Vi skal udvikle vores evner til at samarbejde og skabe netværk. 

Værdi skabes både gennem den daglige servicering af kunderne, men også ved at sætte fokus på 

kunderne i udviklingen af nye services.  

 

2. Digital transformation 

Vi eksekverer på digitale muligheder. Vores løsninger er baseret på kendte og afprøvede teknolo-

gier, som vi tilpasser til vores behov. Løsningerne afprøves og implementeres direkte i driften, så vi 

hurtigt opnår gevinster. 

Der opstår nye roller og opgaver i transformationen. Det kræver kompetenceomstilling af alle ledere 

og medarbejdere i Sikkerhedsstyrelsen. Vi skal arbejde med at finde ud af, hvad det betyder for os 

alle, herunder hvilket ansvar vi selv har for at tilegne os de nye kompetencer. Flere medarbejdere 

skal have større procesforståelse samt flere IT- og datakompetencer. 

 

3. Den eksplorative organisation 

Vi spotter udfordringer og potentialer. Vi finder løsninger, der kan sættes i værk. Vi udfordrer vane-

tænkning og er nysgerrige på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. 

Vi skal have evnen til at lade os inspirere og øve os i at kombinere ny viden med kendte udfordrin-

ger. Det er modet til at teste og udfordre gængse løsninger, fremfor specifikke udviklingsværktøjer, 

der bliver afgørende for at nå målet i denne strategiske ambition. 

 

4. Fælles serviceløsninger 

Vi vil skabe de bedste og billigste offentlige serviceydelser. Det gør vi ved at samarbejde på tværs af 

myndigheder og ressortområder om gode kunderettede løsninger. Vi tilbyder vores spidskompeten-

cer på tilsyns- og markedsovervågningsområdet til dem, der vil samarbejde med os. 

For at nå dette mål skal både ledere og medarbejdere være ambassadører, der aktivt opsøger nye 

samarbejdspartnere, promoverer gode fælles løsninger og indgår samarbejdsaftaler.  

 

5. Strategisk styring og effektiv drift 

Sikkerhedsstyrelsen er en veldrevet myndighed med dokumenteret styr på drifts- og  udviklingsakti-

viteter samt den samlede ressourceanvendelse. Næste strategiske skridt er at bruge vores styrings-

kompetencer til at frigive ressourcer, der kan skabe mere værdi for kunderne.  
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Drifts- og forandringsledelse hænger uløseligt sammen. Krav til faglighed i driftsopgaverne er under 

forandring, og det vil påvirke både ledere og medarbejdere i Sikkerhedsstyrelsen.  

 

1.4. Sikkerhedsstyrelsens budget 
Nedenstående tabel specificerer budgettet på kerneopgaver jf. FL20. Det bemærkes, at tallene vil ændre sig 

i forbindelse med indarbejdelsen af nye områder.  

Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2020 mio. kr. i alt 

0. Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 

31,4 0 31,4 

Markedsovervågning 101,3 -132,7 -31,4 

I alt 132,7 -132,7 0 
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2. Resultatmål for 2020 

2.1. Sikkerhedsstyrelsens resultatmål fordelt på kerneopgaver på fi-

nansloven 

Markedsovervågning Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 

Resultatmål 1a Resultatmål 2 

Resultatmål 1b Resultatmål 3 

Resultatmål 1c Resultatmål 4 

Resultatmål 1d Resultatmål 5a 

Resultatmål 1e Resultatmål 5b 

Resultatmål 1f 

 

2.2 Policy-mål   

Resultatmål 1:  

AP 33 Markedsovervågningen styrkes gennem ny teknologi og kunstig 

intelligens med fokus på at øge produktsikkerheden for forbrugere. 

Sikkerhedsstyrelsen styrker markedsovervågningen for at understøtte samfunds-

kontrakten ved bl.a. at anvende nye digitale løsninger og målrette kontrollen mod 

virksomheder med fx lav regelefterlevelse, hvilket skal gavne virksomheders vækst-

vilkår og forbrugernes sikkerhed.   

Resultatmål 

1a 

Vægt: 11 pct. 

Der skabes fælles serviceløsninger til markedsovervågning af e-handel i form af 

et digitalt værktøj baseret på kunstig intelligens. AI-værktøjet udgør et centralt 

element i vækstplanen for handel og logistik. 

 

Resultatmål 

1b 

Vægt: 11 pct. 

SIK etablerer i forbindelse med udviklingen af AI-værktøjet partnerskaber med 

myndigheder i Danmark. 

AI-værktøjet afprøves derfor i samarbejde med tre danske myndigheder til mar-

kedsovervågning af e-handel, udenfor SIK’s ressortområde, der bidrager til at 

styrke håndhævelsen over for de virksomheder, der bryder reglerne. 
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Resultatmål 

1c 

Vægt: 11 pct. 

SIK’s koncept for virksomhedsbaseret markedsovervågning videreudvikles til en 

generisk tilsynsmodel, der kan anvendes på tværs af lovområder og potentielt 

anvendes af andre myndigheder. Tilsynsmodellen skal skabe incitamenter til re-

gelefterlevelse hos virksomhederne med fokus på effekt. 

 

Resultatmål 

1d 

Vægt: 6 pct. 

Huseftersynsordningen moderniseres, så tilliden til ordningen sikres i endnu hø-

jere grad, og muligheden for at sikre sig økonomisk ved køb og salg af fast ejen-

dom understøttes endnu bedre. Som en del af moderniseringen optimeres kon-

trollen med tilstandsrapporter.  

Der følges op på aktiviteter, der er startet op i 2019, herunder forbedring af po-

intsystemet i forbindelse med kontrol af ordningens bygningssagkyndige samt 

samarbejde med Energistyrelsen om uddannelse af bygningssagkyndige, bedre 

forbrugerunivers og datasamarbejde. 

Der gennemføres en analyse af behovet for en ændret model for godkendelse 

af bygningssagkyndige. 

Kvaliteteskontrollen med tilstandsrapporterne optimeres igennem dataindsam-

ling og machine learning (text mining).  

Resultatmål 

1e 

Vægt: 11 pct. 

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til at minimere omfanget af ulovligt salg af latter-

gas til beruselsesformål ved et differentieret kontrol-setup. 

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en særlig indsats for salg af lattergas:  

 Der udføres kontroller i kiosker, minimarkeder og øvrige detailudsalgs-

steder i samarbejde med Københavns Nærpoliti. 

 Der udføres webkontroller for ulovligt salg af lattergas. 

Resultatmål 

1f 

Vægt: 11 pct. 

SIK’s juridiske afdeling organiseres med henblik på at opnå en agil opgaveløs‐

ning, der højner den juridiske kvalitet i arbejdet. 

Jura indgår i en proces, hvor der arbejdes med workshops og træning af agil op-

gaveløsning med fokus på kvalitet i arbejdet. Parallelt arbejdes der ledelses-

mæssigt med at understøtte den juridiske chef procesmæssigt, mens der iværk-

sættes et medarbejderudviklingsforløb, som har fokus på at sikre, at medarbej-

derne har de rette værktøjer til at arbejde mere selvstændigt og agilt samt tage 

ansvar for opgaveløsningen, således at den juridiske chef ikke bliver flaskehals 

ved sammenfaldende afleveringsfrister. 

Endvidere har styrelsen ansat en ny vicedirektør, der entydigt får ansvaret for at 

sikre kvaliteten af SIK’s lovarbejde. 
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2.3. Drifts- og administrationsmål 

Resultatmål 2:  

AP 39: Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på 

tværs af ministeriet. 

Resultatmål 

2 

Vægt: 10 pct. 

Sikkerhedsstyrelsen vil forbedre og automatisere sagsgange med det formål at 

reducere sagsbehandlingstider. Dette vil bl.a. ske gennem anvendelse af blan-

ketsystemer, automatiske sagsbehandlingsprocesser (bl.a. RPA) og mobility-løs-

ninger, der sikrer strakssagsbehandling.  

Sikkerhedsstyrelsen arbejder med fem sagsbehandlingsområder, herunder til-

syn, markedsovervågning, ansøgninger, overtrædelsessager samt ulykkessager. 

Sagsbehandlingstiderne måles vha. journaliseringssystemet WorkZone, hvor ti-

derne for MRP-start og MRP-slut registreres.   

Resultatmål 3:  

AP 40: Der skal være en fortsat høj compliance inden for informations-

sikkerhed og databeskyttelse. 

Resultatmål 

3 

Vægt: 6 pct. 

Databeskyttelse:  
Styrelserne har udarbejdet risikovurderinger, der konkret tager stilling til risici-
ene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, for alle behandlings-
aktiviteter, som fremgår af styrelsens fortegnelse. 

 
Styrelserne har udarbejdet en risikobaseret plan for og kan dokumentere, hvor-
når samt hvordan der føres tilsyn med alle styrelsens databehandlere, og der er 
ført tilsyn i overensstemmelse hermed. 
 
Informationssikkerhed: 
Styrelserne har implementeret og forankret alle 20 tekniske minimumskrav til 

it-sikkerheden hos statslige myndigheder, der indgår i den nationale cyber- og 

informationssikkerhedsstrategi. 

 

 

 

Resultatmål 4:  

AP 41: Forbruget på eksterne konsulenter skal reduceres ift. 

2017/2018 i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2020 
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Resultatmål 

4 

Vægt: 6 pct. 

Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på tværs af ministerområdet redu-

ceres med samlet 21,5 mio. kr. 

 

Resultatmål 5:  

AP 42: Der arbejdes med nye digitale initiativer og teknologiske løsnin-

ger -  med inddragelse af samarbejdspartnere -  med henblik på at sikre 

en tidssvarende og sammenhængende service. 

Resultatmål 

5a 

Vægt: 6 pct. 

SIK lægger grundstenen til etablering af et Center of excellence inden for data, 

analyse og automatisering, der bidrager til EM’s datastrategi. Dette vil være til 

inspiration for samarbejde og læring på tværs af koncernen. 

Arbejdet skal sikre: 

 Overblik over fremtidig dataarkitektur, overblik over historisk data i 

SIK samt analyse af hvilke data, der kan genoprettes 

 Mulighed for datadeling med andre myndigheder 

 Dataindsamling og dataudstilling, herunder sikring af datakvalitet, da-

tadeling og håndtering af data 

Endvidere vil Sikkerhedsstyrelsen bidrage på tværs af koncernen gennem viden- 

og metodedeling. 

Resultatmål 

5b 

Vægt: 11 pct. 

SIK samarbejder med ERST om at skabe fælles serviceløsninger for virksomhe-

derne, bl.a. ved at etablere én samlet offentlig indgang for virksomhederne til 

at tilgå egne data. 

SIK gennemfører et kundebetjeningsprojekt, der, som led i at være en datadre-

vet myndighed med afsæt i kundernes behov, nytænker vores eksterne dialog, 

så vi ud fra analyser af data vælger det kanalmiks, der er mest effektivt for kun-

derne og mest omkostningseffektivt for styrelsen. 

Som en del af selvbetjeningsløsningen udstilles relevante data for virksomhe-

derne i mitvirk.dk på Erhvervsstyrelsens portal, så virksomhederne oplever en 

samlet offentlig indgang til at tilgå egne data. På tilsvarende vis foretages an-

søgninger og anmeldelser gennem digitale løsninger, så data automatisk stilles 

til rådighed for automatiske løsninger med henblik på strakssagsbehandling. 
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3. Målopgørelsesoversigt  

Nr. Mål Vægt 

i pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Policy-mål 61   

1a Der skabes fælles serviceløsninger 

til markedsovervågning af e-handel 

i form af et digitalt værktøj baseret 

på kunstig intelligens.  

 

11 SIK har udviklet et AI-værktøj til markedsovervågning af 

e-handel. Løsningen kan søge på specifikke produkter på 

nettet og er implementeret og indarbejdet i SIK’s stan‐

dardproces.  

SIK’s AI-værktøj er udvidet med 

en funktion, der udover pro-

duktsøgning kan foretage popu-

lationsbestemmelse af hjem-

mesider. Dette vil være et vig-

tigt datagrundlag for SIK’s frem‐

tidige planlægning af proaktive 

markedsovervågningskampag-

ner.  

1b SIK etablerer i forbindelse med ud-

viklingen af AI-værktøjet partner-

skaber med myndigheder i Dan-

mark. 

11 Der er gennemført et testforløb med mindst tre danske 

myndigheder med det formål at afprøve SIK’s AI-værktøj 

på øvrige myndigheders kontrolopgaver på nettet. 

 

På baggrund af testforløbene 

med øvrige danske myndighe-

der udarbejdes et road-map for 

anvendelsen af AI-værktøjet til 

overvågningsopgaver for øvrige 

myndigheder i Danmark. Dette 

road-map vil opstille forskellige 

muligheder for samarbejde og 
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danne grundlag for fremtidige 

samarbejdsaftaler.  

1c SIK’s koncept for virksomhedsbase-

ret markedsovervågning videreud-

vikles til en generisk tilsynsmodel, 

der kan anvendes på tværs af lov-

områder og potentielt af andre 

myndigheder. Tilsynsmodellen skal 

skabe incitamenter til regelefterle-

velse hos virksomhederne med fo-

kus på effekt. 

11 Sikkerhedsstyrelsen afdækker ved analyse virksomheder-

nes incitamenter til regelefterlevelse.  

Analysen består af dataopsamling ved gennemførelse af  

100 antal virksomhedsbaserede tilsyn.  

Der udarbejdes en kvantitativ analyse af resultaterne af 

de virksomhedsbaserede tilsyn. 

Der gennemføres supplerende 50 virksomhedsbaserede 

tilsyn. 

 

Sikkerhedsstyrelsen afdækker 

ved analyse virksomhedernes 

incitamenter til regelefterle-

velse.  

Analysen består af en kortlæg-

ning af de lovgivningsmæssige 

rammer i den eksisterende lov-

givning, der understøtter virk-

somhedsbaserede tilsyn samt 

en vurdering af, om de er til-

strækkelige.  

Analysen giver anbefalinger til 

et videre arbejde og en gene-

risk model for virksomhedsba-

seret markedsovervågning, 

hvor ikke-ansvarlige virksomhe-

der vil opleve mere overvåg-

ning, vejledning og sanktione-

ring, mens ansvarlige virksom-

heder tilsynsmæssigt kan gå fri.  
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1d Huseftersynsordningen modernise-

res, så tilliden til ordningen sikres i 

endnu højere grad, og muligheden 

for at sikre sig økonomisk ved køb 

og salg af fast ejendom understøt-

tes endnu bedre. 

 

6 Der er udfærdiget en plan for implementering af tiltagene 

for hel opfyldelse. Herudover er det faglige indhold og det 

grundlæggende arbejde for de enkelte tiltag udarbejdet.  

 

 

Pointsystemet for kontrol af 

ordningens bygningssagkyndige 

er revideret og implementeret 

hos de tekniske revisorer og i 

klagenævnet. 

Der er foretaget en analyse af 

mulighederne for at ændre mo-

dellen for godkendelse af byg-

ningssagkyndige.  

Kvalitetskontrollen med til-

standsrapporterne er optime-

ret igennem dataindsamling og 

machine learning (text mining). 

Der er iværksat minimum ét 

konkret tiltag med henblik på 

at optimere SIK’s kontrol med 

de bygningssagkyndige. 

1e Sikkerhedsstyrelsen bidrager til at 

minimere omfanget af ulovligt salg 

af lattergas til beruselsesformål 

ved et differentieret kontrol-setup. 

 

11 Sikkerhedsstyrelsen har opfyldt 90 % af kontrolaktivite-

terne for hel opfyldelse, svarende til: 

 360 kontroller i kiosker, minimarkeder og øvrige 

detailudsalgssteder 

 270 webkontroller for ulovligt salg af lattergas 

 

Sikkerhedsstyrelsen har realise-

ret en differentieret kontrol af 

lattergas ved opfyldelse af: 

 400 kontroller i kiosker, 

minimarkeder og øv-

rige detailudsalgsste-

der 
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  300 webkontroller for 

ulovligt salg af lattergas 

1f SIK’s juridiske afdeling organiseres 

med henblik på at opnå en agil op-

gaveløsning, der højner den juridi-

ske kvalitet i arbejdet. 

 

11 Der gennemføres et træningsforløb i SIK’s juridiske afde‐

ling, der skal understøtte overførsel af mere ansvar for 

opgaveløsningen til den enkelte medarbejder i afdelin-

gen, således at der kan frigives ledelsesmæssig tid til den 

juridiske chef. De interne lovprocesser strømlines desu-

den, så de understøtter kvalitet og samarbejde med de-

partementet, herunder at der udpeges lovansvarlige i jura 

for hvert lovforslag. Der placeres derudover et entydigt 

ansvar i SIK’s direktion for de juridiske opgaver. Dette gø-

res for at højne den juridiske kvalitet i arbejdet, herunder 

både i sagsbehandlingen samt i lovarbejdet. 

Der er afholdt lovteknisk kursus 

med undervisere fra Justitsmi-

nisteriets og Folketingets lov-

tekniske kontor for samtlige ju-

rister. Derudover er der foreta-

get en evaluering af virkningen 

af tiltagene i jura. 

Drifts- og administrationsmål 39   

2 Der skal leves op til de fastsatte 

mål for sagsbehandlingstider på 

tværs af ministeriet. 

10 Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 80 pct. af målene for 

sagsbehandlingstiderne svarende til gennemsnitligt: 

 Tilsyn: 4,8 dage 

 Markedsovervågning: 24 dage 

 Ansøgninger: 1,2 dage 

 Overtrædelsessager: 16,8 dage 

 Ulykkessager: 9,6 dage 

Sikkerhedsstyrelsen har realise-

ret 100 pct. af målene for sags-

behandlingstiderne svarende til 

gennemsnitligt: 

 Tilsyn: 4 dage 

 Markedsovervågning: 20 

dage 

 Ansøgninger: 1 dag 

 Overtrædelsessager: 14 

dage 
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 Ulykkessager: 8 dage 

3 Der skal være en fortsat høj com-

pliance inden for informationssik-

kerhed og databeskyttelse. 

6 80% af behandlingsaktiviteterne i fortegnelsen  er risiko-

vurderet. 

Der er lagt en plan for tilsyn med alle styrelsens databe-

handlere, og planen er fulgt for 80% af styrelsens databe-

handlere. 

Der er taget stilling til alle 20 minimumskrav og 90% er 

implementeret eller foretaget mitigerende handlinger in-

den 1. juli 2020. 

100% af behandlingsaktivite-

terne i fortegnelsen er risiko-

vurderet. 

Der er lagt en plan for tilsyn 

med alle styrelsens databe-

handlere, og planen er fulgt for 

100% af styrelsens databe-

handlere. 

Alle 20 minimumskrav er imple-

menteret. 

4 Forbruget på eksterne konsulenter 

skal reduceres ift. 2017/2018 i 

overensstemmelse med finanslovs-

aftalen for 2020 

6 NA Styrelsen bidrager til, at konsu-

lentforbruget på tværs af mini-

sterområdet reduceres med 

samlet 21,5 mio. kr. 

5a SIK lægger grundstenen til etable-

ring af et Center of excellence in-

den for data, analyse og automati-

sering, der bidrager til EM’s data‐

strategi. Dette vil være til inspira-

tion for samarbejde og læring på 

tværs af koncernen. 

6 Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en modenhedsvurde-
ring af historisk data fra WorkZone. Vurderingen er årsba-
seret og tager afsæt i styrelsens afdelinger.  
 

Sikkerhedsstyrelsen har en god-

kendt aktivitetsplan for databe-

rigelse af historisk data klar til 

implementering i driften med 

udgangen af 3. kvartal 2020. 
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5b SIK samarbejder med ERST om at 

skabe fælles serviceløsninger for 

virksomhederne, bl.a. ved at etab-

lere én samlet offentlig indgang for 

virksomhederne til at tilgå egne 

data. 

11 Relevant data for autoriserede virksomheder er udstillet 

på virk.dk. Dette indbefatter data over, hvem der er fag-

ligt ansvarlig i virksomheden, og hvornår virksomhedens 

KLS skal godkendes. Aktivitet sker i samarbejde med 

ERST.  

Ud over data for autoriserede 

virksomheder udstiller SIK data 

på mindst ét område. Der er 

desuden lavet en afdækning af 

samt plan for kommende områ-

der. 

  



 

 

 

4. Formalia og påtegning 

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Sikkerhedsstyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen 
træder i kraft den 15. april og gælder for resten af 2020. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets 
rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 
 

2. På tidspunktet for indgåelsen af mål- og resultatplanen drøftes og gennemføres en række initiativer i 
relation til COVID-19-pandemien på tværs af ministerområdet. Såfremt Sikkerhedsstyrelsen skal løse 
nye opgaver i relation hertil, kan mål- og resultatplanen justeres.   
 

3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Mini-
steren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, 
budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er 
skaffet hjemmel til fravigelse.  
 

4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement 
og styrelse.  
 

5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resul-
tatstyring i staten.   
 

6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder 
herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatpla-
nen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og de-
partementets vejledninger.  
 

7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt 
eventuel genforhandling.  
 

8. Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for at genforhandle mål i løbet af det respektive år. Und-
tagelsen er, hvis der er sket en betydelig ændring i de forudsætninger, der lå til grund ved fastsættelsen 
af målet, og som kan påvirke målopfyldelsen betydeligt. Derudover henvises til pkt.2.  

 

 

 

København den 25. maj 2020 

 

 

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

Esbjerg den 26. maj 2020         

 

 

______________________________ 

Direktør Lone Saaby 

 


