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1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen  
Sikkerhedsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet og er fysisk i Esbjerg. Sikkerhedsstyrelsen ska-
ber, tillid og stærke vækstvilkår, som ansvarlig myndighed for teknisk sikkerhed i Danmark. Omdrejnings-
punktet for styrelsens arbejde er markedsovervågning, tilsyn og godkendelser inden for fx el, vvs og forbru-
gerprodukter såsom fyrværkeri og legetøj, der samlet skal sikre forbrugerne og virksomhederne et sikkert 
samfund og en tryg hverdag.  

Markedsovervågningen foregår proaktivt og reaktivt, hvilket betyder, at vi foretager risikobaserede stikprø-
vekontroller af fx elprodukter, legetøj og maskiner for at sikre, at der ikke markedsføres farlige eller ulovlige 
produkter. Tilsyn er kontrol med fx installationer på el- og gasområdet, tobaksvarer og e-cigaretter. Dette 
gøres for at sikre, at det er sikkert og lever op til reglerne. Godkendelser består i, at Sikkerhedsstyrelsen 
vurderer ansøgninger om godkendelser og autorisationer og administrerer registreringer, som sikrer kontrol 
med de brancher, som er underlagt særlige lovkrav af hensyn til den tekniske sikkerhed.  

Sikkerhedsstyrelsen arbejder hele tiden på at udvikle kerneforretningen. Således er vi den foretrukne samar-
bejdspartner inden for sikkerhed. Fx vil Sikkerhedsstyrelsen være den førende, når det gælder metoderne til 
markedsovervågning, ligesom vi ønsker at blive en topmoderne platforms- og databaseret myndighed, der 
bringer data i spil ved at bruge nye teknologier og møde kunderne digitalt på de platforme, hvor de befinder 
sig.  

Grundlæggende har Sikkerhedsstyrelsen et vedvarende fokus på at skabe gode rammer for de virksomhe-
der, der har styr på reglerne. Derfor har Sikkerhedsstyrelsen bl.a. et konstant ønske om at tage nye opgaver 
ind, hvor det giver mening i forhold til kerneforretningen, således både virksomheder og forbrugere hele 
tiden kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden aktivt om sikkerhed, markedsovervågning, 
tilsyn og godkendelser til at fremme stærke vækstvilkår og sikre markeder. I den forbindelse lægger Sikker-
hedsstyrelsen meget stor vægt på samarbejde med borgere, virksomheder og i særdeleshed andre myndig-
heder.  

 

1.2. Mission og vision 

1.2.1. Mission  
 

Erhvervsministeriets mission:  
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår 

Sikkerhedsstyrelsen mission:  
I samarbejde med andre skaber vi dynamiske rammer, så borgere og virksomheder træffer  
sikre valg. 
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Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets mission ved at skabe en topmoderne platforms-og da-
tabaseret myndighed, der bringer data i spil ved at bruge nye teknologier og møde kunder digitalt på plat-
forme, hvor de befinder sig. Herved kan sikkerhed i højere grad indtænkes hos både borgere og virksomhe-
der, hvilket skal fremme stærke vækstvilkår og sikre markeder. 

1.2.2. Vision 
 

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

Sikkerhedsstyrelsens vision:   
Vores ambition er hele tiden at udvikle vores kerneforretning. Vi vil, som den foretrukne  
samarbejdspartner inden for vores virkefelt – sikkerhed – bringe data i spil til gavn for hele  
samfundet. 

 

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets vision ved fortsat at have et stort fokus på at udvikle 
kerneforretningen. Samarbejde både nationalt og internationalt er centralt for Sikkerhedsstyrelsen, da det 
er nødvendigt for at kunne skabe Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed. Derfor vil Sik-
kerhedsstyrelsen positionere sig som den foretrukne samarbejdspartner inden for sikkerhed, hvilket skal 
bidrage til at skabe Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.  

 

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 

1.3.1. Kerneopgaver 
Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for det fællesstatslige Center for Markedsovervågning, hvilket bl.a. effektu-
eres gennem markedsovervågning af både fysisk og internetbaseret salg af produkter i Danmark. Sikker-
hedsstyrelsen er derudover Single Liaison Office (SLO) og dermed koordinerende myndighed for så vidt an-
går den danske indsats i henhold til EU's krav til akkreditering og markedsovervågning.  

Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver falder inden for tre kategorier for markedsovervågning: generel mar-
kedsovervågning, tilsyn og godkendelser.  

Markedsovervågningen indbefatter stikprøvekontrol af produkter og foretages på en række områder om-
fattende e-cigaretter, forbrugerprodukter, fyrværkeri, eksplosiver, gas, maskiner, trykbærende udstyr, me-
trologi, tobak samt transport.  

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for den tekniske sikkerhed i Danmark og udfører tilsynsaktiviteter inden for 
områderne: el, gas, solarier, sundhed, huseftersyn samt visse produktområder.  
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Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisations- og registreringsordninger, som sikrer kontrol 
med de brancher, som er underlagt særlige lovkrav af hensyn til den tekniske sikkerhed. De konkrete områ-
der er: autorisationer, e-cigaretter, elinstallationer og -anlæg, fyrværkeri og eksplosiver, gas, huseftersyn, 
ædelmetal, sundhed, tatovører samt tobak. 

1.3.2. Strategiske målsætninger 
Sikkerhedsstyrelsen har arbejdet det første år med den nye strategi, som blev implementeret ultimo 2020. 
Strategien bygger videre på de gode elementer, der er blevet opbygget over de seneste år. Med den nye 
strategi ønsker Sikkerhedsstyrelsen at styrke ”purpose” i styrelsens strategiske fundament, og sammen 
med andre vil Sikkerhedsstyrelsen gøre det endnu nemmere for virksomheder og borgere at træffe sikre 
valg.  

I denne strategiperiode vil Sikkerhedsstyrelsen fokusere på fire strategiske indsatsområder, og med dem 
som omdrejningspunkt vil vi gennem samarbejder og dataanvendelse udvikle kerneforretningen og styrel-
sens måde at drive forretningen på. De fire strategiske indsatsområder er: Samfundsværdi, Forstå, Forandre 
og Formidle. 

1. Samfundsværdi  
Formålet med Sikkerhedsstyrelsens arbejde er at skabe samfundsværdi, hvilket er, når virksomhe-
der og forbrugere kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen sikrer og opretholder et sikkert sam-
fund og en tryg hverdag. Samfundsværdi er således hovedformålet med strategien, hvor de øvrige 
indsatsområder er midler til opfyldelsen af det overordnende formål.  
 
Vi skaber værdi for samfundet. Ved at dyrke data, tænke eksplorativt og dele vores viden hjælper 
vi vores kunder til at træffe sikre valg. Det drejer sig om at forstå, forandre og formidle. Det er vo-
res vej til at skabe sikkerhed i hverdagen i Danmark.  

 

2. Forstå – Data som driver  
Data skal være en drivkraft for alt, hvad der sker i Sikkerhedsstyrelsen. Med udgangspunkt i eksiste-
rende og fremtidige datagrundlag kan vi opkvalificere vores beslutninger, optimere vores indsatser 
og udvikle kerneforretningen, så der skabes endnu mere værdi.  
 
Vi forstår verden ved at kende data. Vi indsamler, analyserer, behandler, deler og bruger data til 
at drive udvikling, skabe nye produkter, metoder og positiv forandring. Vi skaber værdi gennem 
data.  

3. Forandre – Det eksplorative  
Forudsætningen for at kunne lykkes med at realisere vores vision er, at Sikkerhedsstyrelsen hele 
tiden arbejder og tænker eksplorativt. For at det bliver endnu lettere for borgere og virksomheder 
at træffe sikre valg, skal vi udvikle løsninger og opbygge samarbejder, som ikke er kendte i dag. Der-
for skal der være mod til at eksperimentere i opgaveløsningen.  
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Vi forandrer os med samfundet. Vi møder verden og udfordringer eksplorativt. Det gør os omstil-
lingsparate og agile, så vi kan respondere hurtigt og effektivt. Vi skaber værdi gennem vores evne til 
at forandre os.  

 
4. Formidle – Platforme og digitale økosystemer  

Data skal også stå til rådighed for andre, således det kan bidrage til at forbedre services til gavn for 
alle. Ved at stille data til rådighed kan sikkerhed i højere grad indtænkes hos både borgere og virk-
somheder, såfremt det gøres let og ukompliceret. Derfor er det nødvendigt, at data bliver tilgænge-
lig, hvor brugerne i forvejen agerer. Indsatsområdet er i høj grad med til at understøtte både mis-
sion og visionen, da arbejdet med at udvikle en platform og deltage i økosystemer skal ske i samar-
bejde med andre.  
 
Vi formidler til verden. Vi deler og aktiverer vores viden på platforme, så den bliver tilgængelig for 
alle. For interaktion, udvikling og samarbejde. Vi skaber værdi, når vi formidler. 

 

1.4. Sikkerhedsstyrelsens budget  
 

Nedenstående tabel specificerer budgettet på kerneopgaver jf. FL22+ÆF22. Det bemærkes, at tallene vil 
ændre sig i forbindelse med indarbejdelsen af nye områder. 

Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2022 mio. kr. i alt 

0. Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

39,0 0 -39 

1. Markedsovervågning 101,8 140,8 +39 

I alt 140,8 140,8 0 
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2. Resultatmål for 2022 

2.1. Sikkerhedsstyrelsens resultatmål fordelt på kerneopgaver på fi-
nansloven 

2.1 Policy-mål 

Resultatmål 1  

 En regulatorisk afdækning på gasområdet skal sikre, at nationale reg-
ler og rammer matcher den planlagte nationale indsats, der indebærer 
skalering og modning af innovative teknologier inden for bl.a. det 
grønne område.  
Vægt: 10 pct. Med afsæt i Sikkerhedsstyrelsens analyse af gasområdet gennemført i 2021 skal 

der på kort sigt sikres tilstrækkelig finansiering af SIKs allerede eksisterende op-
gaver på gasområdet, hvilket skal ske via formulering af en ØU-sag med henblik 
på at indspille det til Finanslov 2023.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har derudover iværksat en tværministe-
riel screening af lov i forhold til brintinfrastruktur. Sikkerhedsstyrelsen deltager i 
dette arbejde med henblik på at afdække eventuelle regulatoriske mangler i 
gassikkerhedsloven. Afdækningen vil omfatte en konkret beskrivelse af behovet 
for at ændre lovgivningen både i forhold til transmission, distribution og instal-
lationer samt snitflader til andre ministerområder, fastlæggelse af tilynsomfang 
samt sikring af finansiering – også på lang sigt.  

 

Resultatmål 2 

Forbrugerne skal kunne have tillid til de produkter, som de køber. Til-
synet med bl.a. farlige produkter skal i endnu højere grad være risiko-
baseret og tage udgangspunkt i adfærdsdata på tværs af områder.  
Vægt: 15 pct. Tilsyn.dk 

Sikkerhedsstyrelsen ønsker at lægge grundstenene til et fællesoffentligt digitalt 
samarbejde om udkørende statslige tilsyn, som skal baseres på en helhedsori-
enteret, virksomhedsbaseret tilsynsmodel baseret på data, automatisering og 
avancerede digitale løsninger1.  
 

                                                           

1 Såfremt der ikke opnås finansiering Digitaliseringsstrategien, bortfalder denne del af målet. 
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SIK vil i 2022 have fokus på at indlede samarbejder med andre myndigheder, 
udarbejde projektplan og juridisk tjekliste samt liste mulige services på platfor-
men.  

Bæredyghedskrav til  produkter 
Sikkerhedsstyrelsen arbejder, med udgangspunkt i rammerne af Sustainable 
Products Initiative (SPI), for standardiserede krav til produkter om bæredygtig-
hed og tilsvarende standardiserede krav til virksomhederne, fx i forhold til ind-
beretning af data.  
 
Evaluering af produktloven 
I forbindelse med fremsættelse af produktloven i 2020 blev det foreslået, at der 
skal gennemføres en evaluering af loven efter 2 år. Evalueringen foretages af 
styrelsen med forankring i Sikkerhedsstyrelsens Advisory Board. 
 
I 2021 blev der (gennem et MRP-mål) gennemført en analyse af barrierer for 
håndhævelse af produktloven. Der blev identificeret en række barrierer, hvoraf 
visse kan afskaffes ved at ændre loven. 
På ovenstående baggrund evaluerer vi loven og lægger særlig vægt på håndhæ-
velse.  
 

 

Resultatmål 3  

EU's tilgængelighedsdirektiv minimumsimplementeres i samarbejde 
med berørte brancher uden unødvendige omkostninger for dansk er-
hvervsliv.  
Vægt: 15 
pct. 

SIK vil arbejde for, at Forslag til Lov om Tilgængelighed for produkter og tjenester 
vedtages. SIK er opsamlende myndighed ift. varetagelse af lovens kontrolindsatser, 
men herudover skal der ske en endelig afklaring af eventuel varetagelse af kontrol-
områder for andre myndigheder samt finansieringen hertil. 

Implementering af loven vil give det danske erhvervsliv yderligere forpligtelser, og 
Sikkerhedsstyrelsen vil derfor allerede nu – i samarbejde med relevante interessen-
ter og øvrige kontrolmyndigheder – udforme en plan for implementeringen og sikre 
et vejledningssetup, så lovens bestemmelser implementeres mest smidigt og med 
så få gener som muligt. 
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Resultatmål 4  

Kvaliteten af huseftersynsordningen, herunder kontrollen med til-
standsrapporterne, skal forbedres, så der sikres en velfungerende og 
tidssvarende ordning mhp. at styrke forbrugernes tillid, når de sælger 
og køber fast ejendom. 
Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen vil styrke huseftersynsordningen til gavn for huskøbere og 

hussælgere. Derfor øger SIK antallet af tekniske revisioner og administrative 
kontroller i overensstemmelse med ministerbeslutningen af juni 2021.  

SIK vil i samarbejde med departementet udarbejde en plan for implementering 
og igangsætte konkrete forbedringstiltag for huseftersynsordningen.  

Herudover vil vi med udgangspunkt i hussælgere og -køberes behov undersøge, 
hvorledes og hvilken data opsamlet fra tilstandsrapporter vi kan udstille til gavn 
for forbrugerne, såfremt der er tilslutning til at gå videre med forslaget fra MIN. 

 

Resultatmål 5  

Der arbejdes for at få gennemført Produktsikkerhedsforordningen, som 
sammen med  Digital Services Act og Digital Markets Act skal muliggøre 
bedre kontrol med tech-giganter, forbrugersikkerhed og lige konkur-
rencevilkår. 
Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen arbejder proaktivt for at varetage danske mærkesager ved 

forhandlingerne om Produktsikkerhedsforordningen ved blandt andet non-pa-
pers og samarbejde med ligesindede lande. Der spilles konkrete forslag ind til, 
hvordan online markedspladsers ansvar kan øges, således at de svarer til almin-
delige erhvervsdrivendes. 

Sikkerhedsstyrelsen fortsætter det europæiske projekt SAFE året ud via egenfi-
nansiering. Sikkerhedsstyrelen afdækker styrker og svagheder i den fælles euro-
pæiske markedsovervågning, der skal danne grundlaget for et styrket samar-
bejde og brug af et fælles digitalte værktøj på platformen products.eu (fase 1 og 
2 i EU-projekt)2.  

 

                                                           

2 Denne del af målet bortfalder, såfremt der ikke opnås tilsagn til projektet.  
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2.2. Drifts- og administrationsmål 

Resultatmål 6  

Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs 
af ministeriet for at sikre en effektiv og rimelig sagsbehandlingstid over 
for borgere og virksomheder. 
Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen arbejder med fem sagsbehandlingsområder, som er hen-

holdsvis tilsyn, markedsovervågning, ansøgninger, overtrædelsessager samt 
ulykkessager. Sagsbehandlingstiderne måles vha. journaliseringssystemet 
WorkZone, hvor tiderne for MRP-start og MRP-slut registreres. 

 

Resultatmål 7  

Erhvervsministeriet sikrer implementering af den nationale cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi, herunder gennemførelse af centrale og 
relevante administrative mål på Erhvervsministeriets område. 
Erhvervsministeriet har fortsat højt fokus databeskyttelsesområdet, 
herunder et særligt fokus på risikoafdækning for behandlingsaktivite-
ter. 
Erhvervsministeriet  har endvidere fokus på læringspunkter fra hånd-
teringen af COVID-19. 
Vægt: 10 pct. Delmål kun til internt brug: 

Styrelsen skal til enhver tid have implementeret de 20 tekniske minimumskrav 
samt andre regeringsbeslutninger.  

Endvidere er der fortsat fokus på databeskyttelse, særligt risikoafdækning for 
behandlingsaktiviteter, herunder hvorvidt der specifikt er foretaget vurdering 
af, om der skal være udarbejdet konsekvensanalyse samt udarbejdet handlepla-
ner, hvor konsekvensanalyser skal eller skulle være udarbejdet. 

Endelig opdateres beredskabsplaner og der indarbejdes blandt andet erfarin-
gerne fra håndteringen af COVID-19.  
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Resultatmål 8  

Udarbejdelse af lokale principper til brug for hjemmearbejde.  
Vægt: 10 pct. I overensstemmelse med Medarbejder- og kompetencestyrelsens vejledninger 

og principper om hjemmearbejde, udarbejder styrelsen lokale retningslin-
jer/principper for brug af hjemmearbejde, som afprøves i en tidsbegrænset for-
søgsperiode og evalueres mhp implementering senest med udgangen af 2022. 
Herefter fastlægges lokale principper for hjemmearbejde. 

 

Resultatmål 9  

Erhvervsministeriet skal styrke sit brand som attraktiv arbejdsplads og 
iværksætte indsatser for at tiltrække og fastholde relevante, ansvarlige 
og kompetente medarbejdere. 
Vægt: 10 pct. Som led i arbejdet med at tiltrække og fastholde medarbejdere udarbejder sty-

relsen som minimum to konkrete indsatser, som skal bidrage til at fastholde 
medarbejdere med relevante kompetencer og brande styrelsen som en mo-
derne arbejdsplads, fx ift. digitalisering, bæredygtighed/grøn omstilling og inno-
vative kompetencer. Indsatser kan fx tage afsæt i styrelsens strategi eller i data, 
som kortlægger behov og ønsker til arbejdspladsen fremadrettet. Der skal kon-
kret følges op på indsatsernes effekt. 
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3. Målopgørelsesoversigt  
[Der må som udgangspunkt kun være én aktivitet per resultatmål, og hver aktivitet skal som udgangspunkt have ét målepunkt, der varierer mellem 
delvis opfyldelse og helt opfyldt. Forudsætningen for, at et mål kan være opfyldt, er, at målepunktet under delvist opfyldt også er opnået.]  

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Policy-mål 60   

1 En regulatorisk afdækning af 
gasområdet skal sikre, at na-
tionale regler og rammer 
matcher den planlagte natio-
nale indsats, der indebærer 
skalering og modning af in-
novative teknologier inden 
for bl.a. det grønne område. 

10 Det nødvendige finansieringsbehov til de nuvæ-
rende ansvarsområder på gasområdet afdækkes, 
og i samarbejde med departmentet formuleres 
en sag, som forelægges ministeren med henblik 
på at sikre en balanceret gebyrordning.  

 

Med udgangspunkt i det tværministerielle 
analysearbejde samt EM’s arbejde med at 
modne innovative teknologier, har vi klarlagt 
behovet for fremtidige ændringer af gassikker-
hedsloven. Vi har givet input om SIK’s ønsker 
til fremtidige tilsynsopgaver på gasområdet 
foranlediget af den grønne omstilling og beho-
vet for nye innovative teknologier. I forlæn-
gelse heraf er der udarbejdet oplæg til fremti-
dige finansieringsmodeller til understøttelse af 
disse opgaver.  

2 Forbrugerne skal kunne have 
tillid til de produkter, som de 
køber. Tilsynet med bl.a. far-
lige produkter skal i endnu 
højere grad være risikobase-
ret og tage udgangspunkt i 

15 Tilsyn.dk 
Der indledes samarbejde med minimum 1 sty-
relse om tværgående digitalt samarbejde.  

Tilsyn.dk 
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adfærdsdata på tværs af om-
råder. 

Der skal udarbejdes en projektplan, der skal inde-
holde en juridisk tjekliste, der kan anvendes i 
samarbejde med andre myndigheder3. 
 
Bæredygtighedskrav til produkter 

Sikkerhedsstyrelsen kortlægger fremtidige EU-ini-
tierede bæredygtighedskrav på produktområdet 
med relevans for markedsovervågning i Danmark. 

Evaluering af produktloven 

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en evaluering 
af produktloven og kommer med anbefalinger til 
evt. justeringer af loven.  

SIK identificerer og lister de første mulige ser-
vices rettet mod myndigheder på platformen, 
Tilsyn.dk4.  
 
Bæredygtigshedskrav til produkter 
Sikkerhedsstyrelsen udarbejder et standard-
koncept for markedsovervågning af bæredyg-
tige produktkrav, som kan fungere på tværs af 
direktiver og delegerede retsakter foranledi-
get af SPI. 

SIK introducerer departementet for koncep-
tet, så de er i stand til at spille en aktiv rolle i 
at udbrede standardkonceptet i forbindelse 
med forhandling af politiske mandater særligt 
på det grønne produktområde.   
 
Sikkerhedsstyrelsen indarbejder konceptet i 
arbejdet med nye regler, eksempelvis i forbin-
delse med høringer, der vedrører andre direk-
tiver med snitflader til SIK. 
 

                                                           

3 Såfremt der ikke opnås finansiering Digitaliseringsstrategien, bortfalder denne del af målet. 

4 Såfremt der ikke opnås finansiering Digitaliseringsstrategien, bortfalder denne del af målet.  
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3 EU's tilgængelighedsdirektiv 
minimumsimplementeres i 
samarbejde med berørte 
brancher uden unødvendige 
omkostninger for dansk er-
hvervsliv. 

15 Forslag til Lov om tilgængelighed for produkter 
og tjenester vedtages. 

Der foreligger endelig afklaring af, hvilke kontrol-
opgaver SIK skal varetage, og hvordan de finan-
sieres. 

Der foreligger underskrevene samarbejdsaftaler 
mellem SIK og de myndigheder, SIK skal foretage 
kontrol på vegne af. 

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder en konkret 
plan for implementering af Lov om tilgænge-
lighed for produkter og tjenester, der finder 
anvendelse fra den 28. juni 2025. Dette sker i 
samarbejde med relevante interessenter og 
øvrige kontrolmyndigheder. 

Sikkerhedsstyrelsen etablerer et setup i for-
hold til vejledning af virksomheder. Der fore-
ligger et katalog over de områder, der  skal 
vejledes om og tidsplan for gennemførelsen af 
vejledningsindsatsen frem til 2025. 

4 Kvaliteten af huseftersyns-
ordningen, herunder kon-
trollen med tilstandsrappor-
terne, skal forbedres, så der 
sikres en velfungerende og 
tidssvarende ordning mhp. 
at styrke forbrugernes tillid, 
når de sælger og køber fast 
ejendom. 

10 Sikkerhedsstyrelsen gennemfører 600 tekniske 
revisioner og 2500 administrative kontroller. 

Sammen med departementet udarbejdes en plan 
for forbedringstiltag, hvoraf minimum 50 pct. af 
forbedringstiltagene sættes i gang.  

Der iværksættes konkrete tiltag til udstilling af 
data opsamlet fra tilstandsrapporter til gavn 
for forbrugerne. 

Sammen med departementet udarbejdes en 
plan for forbedringstiltag, hvoraf 100 pct. af 
forbedringstiltagene sættes i gang.   

5 Der arbejdes for at få gen-
nemført Produktsikkerheds-
forordningen, som sammen 
med  Digital Services Act og 

10 Sikkerhedsstyrelsen arbejder proaktivt for at va-
retage danske mærkesager i forhandling af GPSR.  

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder oplæg til en 
række fremtidige finansieringsmodeller for 
SAFE med henblik på at sikre en bæredygtig fi-
nansiering inden for en årrække.  
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Digital Markets Act skal mu-
liggøre bedre kontrol med 
tech-giganter, forbrugersik-
kerhed og lige konkurrence-
vilkår. 

Sikkerhedsstyrelsen leverer kvalificeret materiale 
til rådsgruppemøder. Departementet foretager 
en kvalitativ vurderering af målopfyldelsen. 

 

 

Drift- og adminsitrationsmål 40   

6 Der skal leves op til de fast-
satte mål for sagsbehand-
lingstider på tværs af mini-
steriet for at sikre en effektiv 
og rimelig sagsbehandlings-
tid over for borgere og virk-
somheder. 

10 Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 80 pct. af må-
lene for sagsbehandlingstiderne svarende til gen-
nemsnitligt:  

• Tilsyn: 3,6 dage  
• Markedsovervågning: 16,2 dage  
• Ansøgninger: 1,2 dage 
• Overtrædelsessager: 19,2 dage 
• Ulykkessager: 8,4 dage 

Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 100 pct. af 
målene for sagsbehandlingstiderne svarende 
til gennemsnitligt:  

• Tilsyn: 3 dage  
• Markedsovervågning: 13,5 dage 
• Ansøgninger: 1 dag 
• Overtrædelsessager: 16 dage 
• Ulykkessager: 7 dage 

7 Erhvervsministeriet sikrer 
implementering af den nati-
onale cyber- og informati-
onssikkerhedsstrategi, her-
under gennemførelse af cen-
trale og relevante admini-
strative mål på Erhvervsmini-
steriets område. 

10 Opfyldelseskriterier uddybes ikke af informati-
onssikkerhedsmæssige årsager. 

Opfyldelseskriterier uddybes ikke af informati-
onssikkerhedsmæssige årsager. 
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Erhvervsministeriet har fort-
sat højt fokus databeskyttel-
sesområdet, herunder et 
særligt fokus på risikoafdæk-
ning for behandlingsaktivite-
ter. 

Erhvervsministeriet  har end-
videre fokus på læringspunk-
ter fra håndteringen af CO-
VID-19. 

8 Sikkerhedsstyrelsen udarbej-
der og implementerer lokale 
principper til brug for hjem-
mearbejde i overensstem-
melse med Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsens vej-
ledning og principper om 
hjemmearbejde 

10 I overensstemmelse med Medarbejder- og kom-
petencestyrelsens vejledninger og principper om 
hjemmearbejde, udarbejder Sikkerhedsstyrelsen 
lokale retningslinjer/principper for brug af hjem-
mearbejde. I september gennemføres en midt-
vejsevaluering i chefgruppen og SAU med henblik 
på en endelig evaluering og fastlæggelse af prin-
cipper ved udgangen af 2022.  

 

Evaluering af retningslinjer/principper for 
hjemmearbejde er gennemført og forelagt di-
rektion og SAU. Senest med udgangen af 2022 
er der fastlagt et sæt retningslinjer/principper 
for hjemmearbejde. 

9 Erhvervsministeriet skal 
styrke sit brand som attrak-
tiv arbejdsplads og iværk-
sætte indsatser for at til-

10 Der udarbejdes mimimum to konkrete og direkti-
onsgodkendte aktiviteter, som skal bidrage til at 
fastholde medarbejdere med relevante kompe-

Aktiviteter for fastholdelse og branding af sty-
relsen er gennemført og afrapporteret til di-
rektionen senest med udgangen af 2022, her-
under skal der afrapporteres på den konkrete 
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trække og fastholde rele-
vante, ansvarlige og kompe-
tente medarbejdere. 

tencer og brande styrelsen som en moderne ar-
bejdsplads, herunder en model for opfølgning på-
indsatsernes kortsigtede og langsigtede effekt. 

effekt af indsatsen, fx i form lavere personale-
omsætningstal bl.a. for de pågældende kom-
petencer/medarbejdergrupper 



 

 

 

4. Formalia og påtegning 
 

Formalia skal angive kompetence og ansvarsfordeling i forhold til mål- og resultatplanen. Afsnittet skal have 
en side for sig selv i mål- og resultatplanen og følgende formalia tekst og standardpåtegning skal anvendes:  

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Sikkerhedsstyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen 
træder i kraft den 1. januar og gælder for hele 2022. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets 
rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.  
 

2. Der vil som udgangspunkt ikke være  mulighed for at genforhandle mål i løbet af det respektive år. 
Undtagelsen er, hvis der er sket en betydelig ændring i de forudsætninger, der lå til grund ved fastsæt-
telsen af målet, og som kan påvirke målopfyldelsen betydeligt. Genforhandlingen skal ske i forbindelse 
med halvårsopfølgingen på MRP'erne.   
 

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 Økonomistyrelsens og departe-
mentets vejledninger.  
 

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

 

København den 21-06-2022 

 

 

 

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

Esbjerg den 21-06-2022          

 

 

 

______________________________ 

Direktør Maibrit Brandt 
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