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1. Koncernfælles strategisk ramme  

Skatteministeriets samlede koncern består af ti styrelser og et departement. Derfor er der ud-

viklet en koncernfælles strategisk ramme, som udgør en fælles pejling for koncernen, og som 

samtidigt giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i 

Skatteministeriets koncern, jf. figur 1.   

 

Figur 1. Koncernens strategihierarki  

  
 

 

 

  
 

 

Den koncernfælles strategiske ramme består af fem koncernfælles pejlemærker, der skal fun-

gere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af ressourcer på 

tværs af koncernen.  

 

Foruden de koncernfælles pejlemærker er der udarbejdet strategiske pejlemærker for hver 

styrelse. Styrelsernes pejlemærker er en udmøntning af de koncernfælles pejlemærker og 

danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i mål- og resultatplanen.  

 

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at evaluere, vurdere og prioritere indsatsen 

inden for den enkelte styrelses pejlemærker.  Målene i mål- og resultatplanerne udformes på 

en sådan måde, at der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen 

skal muliggøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prio-

ritering og budgettering mv.  
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2. Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet 

2.1 Indledning  

Mål- og resultatstyring er en udmøntning af driftsstyringen, der i sammenhæng med strategisk 

styring, finansiel styring, porteføljestyring, risikostyring samt styring inden for HR og organise-

ring indgår i styringsmodellen for Skatteministeriet og udgør fundamentet for en solid og gen-

nemsigtig økonomi- og virksomhedsstyring.  

 

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og 

resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, jf. Finansministeriets in-

spirationsmateriale ’Strategisk styring med resultater i fokus’.  

 

I 2020 som i 2019 vil der på tværs af Skatteministeriets koncern fortsat være fokus på, at ker-

neopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udviklingen og transforma-

tionen af Skatteministeriets koncern fortsætter.   

 

Der pågår i Skatteministeriets koncern løbende et arbejde med at konsolidere den samlede 

styringskæde fra bevillinger over aktiviteter og output til effekterne heraf på kort og længere 

sigt. Mål- og resultatplaner for de enkelte styrelser er et centralt element heri. Planerne skal 

bidrage til at styrke grundlaget for de løbende prioriteringer i Skatteministeriets koncern, så 

der er sammenhæng mellem de strategiske pejlemærker og bevillingsanvendelsen. Der arbej-

des løbende på at optimere mål- og resultatstyringen både ift. udviklingen af præcise og dæk-

kende mål for koncernens kerneopgaver og etableringen af den relevante dataunderstøttelse.  
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2.2 Hovedformål  

Motorstyrelsens hovedformål er at sikre  korrekt og effektiv registrering og grundlaget for af-

giftsberegning af alle køretøjer, jf. boks 1.  

 

Boks 1. Motorstyrelsens hovedformål 
 

 
 Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at vær-
difastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Styrelsens 
arbejde bidrager til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark til gavn for både forhand-
lere og bilejere. 
 
Motorstyrelsen tager løbende højde for udviklingen på motorområdet, så afgørelser er korrekte 
og ensartede uanset biltype, ejer- og lejeformer. I styrelsens kontakt med borgere, virksomheder 
og samarbejdspartnere har styrelsen fokus på at levere en god og sammenhængende kundeop-
levelse, der understøttes af digitale løsninger. 
 
Motorstyrelsens medarbejdere følger udviklingen på motorområdet og er løbende i dialog med 
branchen. Motorstyrelsens medarbejdere er specialister med en høj faglighed, som altid tilstræ-
ber at levere grundig sagsbehandling formidlet på en forståelig måde. Både når der vejledes, og 
når der kontrolleres. 
 
Motorstyrelsen tager ansvar, og samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslut-
ninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet skaber Motorstyrelsen funda-
mentet for finansieringen af den offentlige sektor. 
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2.3 Overblik over mål 

Tabel 1. Mål for Motorstyrelsen 2020 
 

 
 

Strategiske pejlemærker # Mål 
Resultatkrav 
 
Målet er nået, når: 

Pejlemærke 1:  
Motorstyrelsen skal sikre, 
at borgere og virksomhe-
der oplever en effektiv, på-
lidelig og kompetent admi-
nistration, mens kernein-
teressenter oplever styrel-
sen som lydhør og samar-
bejdsorienteret. 

1.1 Omdømme 
(koncernfælles)  
Der gennemføres en årlig måling af Motor-
styrelsens omdømme blandt et repræsen-
tativt udsnit af den danske befolkning. 
 

Resultatet af den år-
lige omdømmemåling, 
som foretages i 4. 
kvartal 2020, skal som 
minimum være 3,6 
point. Der måles på en 
skala fra 1-5. 
 

1.2 Kundetilfredshed  
(koncernfælles) 
Der foretages løbende målinger af kunde-
tilfredsheden med vejledning og sagsbe-
handling. 

Resultatet af den lø-
bende måling af til-
fredsheden med Mo-
torstyrelsens vejled-
ningsindsats skal i 
gennemsnit minimum 
være 3,8 point for te-
lefonbetjening og 3,9 
for mailbesvarelser. 
For sagsbehandlings-
området gennemføres 
der i 2020 en nul-
punktsmåling. Der må-
les på en skala fra 1-5. 
 

Pejlemærke 2:  
Motorstyrelsen skal sikre 
korrekt afgiftsberegning 
ved at levere høj kvalitet 
og træfsikkerhed i værdi-
fastsættelsen af køretøjer. 

2.1 Korrekthed i sagsbehandlingen 
Der foretages kvartalsvise målinger af af-
gørelser uden fejl i sagsbehandlingen. 
 

95 pct. udføres uden 
fejl. 

2.2 Træfprocenter ved kontrolindsatser 
 Der foretages kvartalsvise målinger for 
træfprocenten i forbindelse med risikoba-
serede pristjek. Risikobaserede pristjek 
gennemføres for områderne import, ek-
sport og leasing. Der gennemføres ikke ri-
sikobaserede pristjek på leasing genbereg-
ninger, da det grundet den korte periode 
(fire måneder) mellem værdifastsættelse 
og genberegning, er vanskeligt at foretage 
en risikobaseret udsøgning. 
 

Risikobaserede pris-
tjek udføres med en 
træfprocent på 50 pct.  

Pejlemærke 3: 
Motorstyrelsen skal sikre 
høj regelefterlevelse og et 
validt datagrundlag gen-
nem målrettet og integre-
ret vejledning og kontrol. 

3.1 Antal kontrolaktiviteter 
Der foretages kvartalsvise målinger af 
målopfyldelsen for kontrolaktiviteter med 
politisk ophæng samt kvartalsvise målin-
ger af forskellen mellem planlagte og gen-
nemførte kontrolaktiviteter for øvrige om-
råder. 

Der er gennemført 
pristjek af 15 pct. af 
alle køretøjer til ek-
sport i 1. halvår 2020. 
 
Der er gennemført 
pristjek af 10 pct. af 
alle importerede 
brugte køretøjer. Kon-
troltrykket øges fra 2 
til 10 pct. i løbet af 
2020. 
 
Der gennemføres pris-
tjek af 1300 genbereg-
ninger på leasingom-
rådet og 10 efterkon-
trollermed leasingvirk-
somheder.  
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Minimum 90 pct. af de 
planlagte kontrolakti-
viteter på øvrige om-
råder gennemføres. 
 

3.2 Øget regelefterlevelse gennem vejledning 
Der foretages kvartalsvise målinger af for-
skellen mellem planlagte og gennemførte 
vejledningsaktiviteter.  
 

Minimum 90 pct. af de 
planlagte vejlednings-
aktiviteter gennemfø-
res.  

3.3 Fristoverholdelse 
Der foretages en kvartalsvis måling af frist-
overholdelse af interne og lovbestemte fri-
ster. 
 

90 pct. af interne og 
100 pct. af lovbe-
stemte frister overhol-
des. 

Pejlemærke 4:  
Motorstyrelsen skal bygge 
på en kultur præget af fag-
lighed, ansvarlighed, sam-
arbejde og udsyn, hvor 
medarbejdere er kompe-
tente og engagerede, og 
hvor nærværende ledere 
tager fagligt ansvar, sætter 
retning og prioriterer. 

4.1 Vellykket onboarding af nye medarbej-
dere og ledere 
(koncernfælles) 
Styrelsen skal sikre, at alle nye ledere og 
medarbejdere har gennemført koncern-
fælles obligatoriske onboarding moduler, 
således de har tilegnet sig den viden og 
den adfærd, som forventes af medarbej-
dere i Skatteministeriets koncern. 

 Alle nye ledere og 
medarbejdere ansat i 
styrelsen har gennem-
ført koncernfælles ob-
ligatoriske onboarding 
moduler, senest 6 
mdr. efter start.1 

4.2 Høj faglighed i et langsigtet perspektiv  
(koncernfælles) 
Det er målet at sikre, at Motorstyrelsen 
har de rette kompetencer og fastholder 
den nødvendige faglighed til at løse nuvæ-
rende opgaver på et fortsat højt fagligt ni-
veau og er rustet til at håndtere fremtidige 
opgaver, så styrelsen når forretningsmæs-
sige målsætninger i et langsigtet perspek-
tiv.  
 

1. halvår: 
Styrelsen har præsen-
teret et overblik over 
styrelsens kerneopga-
ver og kompetencer, 
samt de faktorer sty-
relsen forventer vil på-
virke løsningen af ker-
neopgaver i et tre til 
femårigt perspektiv.  
 
2. halvår: 
Styrelsen har identifi-
ceret de væsentligste 
fokusområder, der 
skal bidrage til at sikre 
fortsat høj faglighed i 
et langsigtet perspek-
tiv. Endeligt har styrel-
sen beskrevet den for-
ventede effekt heraf. 

4.3 Prognosepræcision 
(koncernfælles) 
Der foretages en måling af den procent-
vise afvigelse mellem faktisk forbrug i peri-
oden og prognosen for budgettet i samme 
periode for den samlede driftsbevilling. 

1) Afvigelsen mellem 
faktisk forbrug og 
prognose for gebyrfi-
nansierede aktiviteter 
ikke overstiger 5 pct. i 
samtlige fire kvartaler 
i finansåret.  
 
2) Afvigelsen mellem 
faktisk forbrug og 
prognose for alminde-
lig virksomhed ikke 
overstiger 5 pct. i 
samtlige fire kvartaler 
i finansåret.  
 
 

 

  

 

                                                                 
1 Der kan være enkelte tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre det obligatoriske onboardingforløb in-

den for den fastsatte tid fx grundet sygdom. Den endelige opgørelse vil bero på en konkret vurdering.  
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De følgende koncernfælles mål afrapporteres ikke i 2020. Resultatkravene for 2021 fastsættes 

med udgangspunktet i målingerne fra 2019.  

 

 Interessenthåndtering 

 Engagerede medarbejdere 

 Styrket ledelse 

 Koncernværdier 

 Intern kommunikation  
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3. Opfølgning på mål  

3.1 Skabelon for afrapportering  

Der vil ske kvartalsvis opfølgning på Motorstyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabel 2 nedenfor. 

 

Tabel 2. Skabelon for afrapportering 
 

 
 

  Mål 

Resultatkrav 
 
Målet er nået, 
når: Opfølgning 

Status sidst År til dato 
Årsag og konse-
kvens 

Handling 

   1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

 [Beskrivelse af målet] 
[Beskrivelse af 
resultatkrav] 

[Resultat for 1. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 2. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 3. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 4. 
kvartal og 2020 
afrapporteres] [rød/gul/grøn] 

[Det samlede re-
sultat år til dato 
afrapporteres] 

[Beskrivelse af 
årsag, hvis sta-
tus er gul/rød 
samt konse-
kvens heraf] 

[Beskrivelse af korri-
gerende handlinger] 
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4. Aftale 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Motorstyrelsen repræsenteret ved direktøren for Motorsty-

relsen og departementet repræsenteret ved departementschefen. Motorstyrelsen har ansvar for 

resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen. 

 

Motorstyrelsen har ansvaret for at koordinere den kvartalsvise opfølgning på målopfyldelsen. Op-

følgningerne drøftes kvartalsvist mellem Motorstyrelsen og departementet. Formålet med de fort-

løbende drøftelser er at sikre, at der iværksættes rettidige korrigerende handlinger, så Motorsty-

relsen kan realisere målene for 2020.  

 

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af 

årets resultater i årsrapporten for 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
København, den  

 

 

 

Jens Otto Størup 

 

 

 

Direktør, Motorstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

København, den 

 

 

 

Jens Brøchner 

 

 

 

Departementschef, Skatteministeriet 
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5.  Bilag  

5.1 Målbeskrivelser 

Tabel 3. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1 
 

 
 

Mål 1.1 Omdømme (koncernfælles) 

Resultatkrav Resultatet af den årlige omdømmemåling som foretages i 4. kvartal 2020, 

skal som minimum være 3,6 point. Der måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse Motorstyrelsen skal nyde bred tillid blandt danskerne. Styrelsen skal opfattes 

som effektiv, pålidelig og kompetent til at løse sin kerneopgave.  

 

Der gennemføres en årlig måling af styrelsens omdømme blandt et repræ-

sentativt udsnit af den danske befolkning. Målingen vil, ud over det generelle 

omdømme, have fokus på danskernes tillid til styrelsen. 

Afrapportering Målet afrapporteres i primo 4. kvartal 2020. 

 
 

Mål 1.2 Kundetilfredshed (koncernfælles) 

Resultatkrav Resultatet af den løbende måling af tilfredsheden med Motorstyrelsens vej-

ledningsindsats skal i gennemsnit minimum være 3,8 point for telefonbetje-

ning og 3,9 for mailbesvarelser. For sagsbehandlingsområdet gennemføres 

der i 2020 en nulpunktsmåling. Der måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse Kunderne skal opleve, at Motorstyrelsen har en effektiv, pålidelig og kompe-

tent administration, hvor de får en korrekt og ensartet behandling og ople-

ver kundeservice af høj kvalitet.  

 

Der foretages løbende målinger af kundetilfredsheden med vejledning og 

sagsbehandling. Målingerne foretages umiddelbart efter, at kontakten med 

styrelsen har fundet sted. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvis. 
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Tabel 4. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2 
 

 
 

Mål 2.1 Korrekthed i sagsbehandlingen 

Resultatkrav Målet er nået, når mindst 95 pct. af stikprøver på sagsbehandlingen er udført 

uden fejl. 

Beskrivelse Korrekthed i sagsbehandlingen måler kvaliteten i sagsbehandlingen på bag-

grund af stikprøver. Stikprøverne måles på sagsbehandlingen vedr. klage-

sagsbehandling, værdifastsættelser, pristjek og andre afgørelser udføres 

uden fejl. Kvalitetssikringen foretages i alle driftsenheder af en udpeget kva-

litetssikringsmedarbejder eller af funktionslederen. Korrekthed måles som 

antallet af fejl i forhold til kontrollerede sager. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

 
 

Mål 2.2 Træfprocenter ved kontrolindsatser 

Resultatkrav Målet er nået, når risikobaserede pristjek udføres med en træfprocent på 50 

pct. 

Beskrivelse Der foretages løbende risikobaserede pristjek for områderne import, eksport 

og leasing. Risikobaserede pristjek af selvanmelderes værdifastsættelser har 

til formål at identificere de tilfælde, hvor der er den største risiko for uover-

ensstemmelser mellem værdifastsættelser foretaget af henholdsvis selvan-

meldere og Motorstyrelsen og dermed sikre en korrekt afgiftsberegning. Der 

gennemføres ikke risikobaserede pristjek på leasing genberegninger, da det 

grundet den korte periode (fire måneder) mellem værdifastsættelse og gen-

beregning, er vanskeligt at foretage en risikobaseret udsøgning. 

 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  
 

 

 
 

 

 

 

Tabel 5. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 3 
 

 
 

Mål 3.1 Antal kontrolaktiviteter 

Resultatkrav Målet er nået, når: 

- Der er gennemført pristjek af 15 pct. af alle køretøjer til eksport i 1. halvår 

2020. 

- Der er gennemført pristjek af 10 pct. af alle importerede brugte køretøjer. 

Kontroltrykket øges fra 2 til 10 pct. i løbet af 2020. 

- Der er gennemført pristjek af 1.300 genberegninger på leasingområdet og 

10 efterkontroller med leasingvirksomheder.  

- Minimum 90 pct. af de planlagte kontrolaktiviteter på øvrige områder er 

gennemført. 
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Beskrivelse Gennemførsel af kontrolaktiviteter er et vigtigt element til at sikre høj regel-

efterlevelse. Derfor er det vigtigt, at der udføres det antal kontrolaktiviteter, 

som planlægges ud fra det fastlagte kontroltryk samt antal sager året før. 

Der måles på forskellen mellem planlagte kontrolaktiviteter i forhold til gen-

nemførte kontrolaktiviteter målrettet virksomheder og køretøjer. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 3.2 Øget regelefterlevelse gennem vejledning 

Resultatkrav Målet er nået, når minimum 90 pct. af de planlagte vejledningsaktiviteter i 

vejledning og kontrolplanen er udført. 

Beskrivelse Motorstyrelsen har udviklet et vejlednings- og kontrolkoncept, som skal sikre 

øget regelefterlevelse inden for Motorstyrelsens fagområder. Vejledningen 

ske igennem øget vejledning på udvalgte kritiske fagområder og segmenter, 

hvor der er identificeret et vejledningsbehov.  

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 3.3 Fristoverholdelse 

Resultatkrav Målet er nået, når 90 pct. af de internt opsatte frister og 100 pct. af de lov-

bestemte frister er overholdt. 

Beskrivelse 90 pct. af de internt opsatte frister (7-90 dage) i sagsbehandlingen på klage-

behandling, værdifastsættelser, eksportområdet, oplysninger til andre, an-

dre afgørelser og remedy-henvendelser skal overholdes. Fristerne er indivi-

duelt fastsat pr. sagsområde. Alle lovbestemte frister, dvs. frister på eksport-

området, skal overholdes, og der fortages en månedsvis opgørelse af over-

holdelsen af de lovbestemte frister som summeres kvartalsvis.  

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 
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Tabel 6. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4 
 

 
 
 

Mål 4.1 Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er nået, når alle nye ledere og medarbejdere har gennemført koncern-

fælles obligatorisk onboarding, senest 6 mdr. efter start. 

Beskrivelse Det skal sikres, at alle nye medarbejdere og ledere har gennemført koncern-

fælles obligatorisk onboarding, således de har tilegnet sig den viden og den 

adfærd, som forventes af medarbejdere i Skatteministeriets koncern. 

 

Der måles på gennemførsel af de til en hver tid aktuelle og besluttede kon-

cernfælles obligatoriske moduler. For nuværende måles på gennemførelsen i 

følgende e-learningmoduler:  

 Informationssikkerhed 

 God adfærd i det offentlige 

 Kodeks VII 

 Datasikkerhed (GDPR) 

 

Såfremt der tilføjes yderligere koncernfælles obligatoriske moduler bl.a. som 

følge af beslutning i FMF (+2), bliver disse tilføjet målingen. Administrations- 

og Servicestyrelsen har ansvaret for, at berørte institutioner orienteres om 

tilføjelser til obligatoriske aktiviteter. 

 

Administrations- og Servicestyrelsen sender månedligt opgørelser til styrel-

sernes direktions-/ledelsessekretariater om deltagelsen i de obligatoriske 

moduler med henblik på, at styrelsen kan sikre lokal opfølgning.  

 

Der kan være yderligere aktiviteter, der er obligatoriske for Skatteforvaltnin-

gen, for enkelte institutioner eller for enkelte medarbejdergrupper. Disse ak-

tiviteter måles der ligeledes på gennemførsel af, men det indgår ikke i regi af 

mål- og resultatplanen. 

Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis på, hvor mange pct. af nye ledere og medarbej-

dere i styrelsen, der har gennemført koncernfælles obligatoriske onboarding 

moduler. Der afrapporteres både samlet på styrelsesniveau samt på delta-

gelsen i de enkelte moduler. 

  

Mål 4.2 Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er nået, når 

1. halvår: 

Styrelsen har præsenteret et overblik over styrelsens kerneopgaver og kom-

petencer, samt de faktorer styrelsen forventer vil påvirke løsningen af kerne-

opgaver i et tre til femårigt perspektiv.  

2. halvår: 

Styrelsen har identificeret de væsentligste fokusområder, der skal bidrage til 

at sikre fortsat høj faglighed i et langsigtet perspektiv. Endeligt har styrelsen 

beskrevet den forventede effekt heraf. 
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Beskrivelse Det er målet at sikre, at Motorstyrelsen har de rette kompetencer og fasthol-

der den nødvendige faglighed til at løse nuværende opgaver på et fortsat 

højt fagligt niveau og er rustet til at håndtere fremtidige opgaver, så styrel-

sen når forretningsmæssige målsætninger i et langsigtet perspektiv.  

Afrapportering Der afrapporteres på målet i forbindelse med afholdelse af halvårsmøder 

med departementet.  

  

Mål 4.3 Prognosepræcision (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er opdelt i 2 delmål. 1) Nettoudgiftsbevillingen på § 09.31.05.20 Ge-

byrfinansierede aktiviteter vedrører gebyrindtægter i forbindelse med an-

modning om eksportgodtgørelse samt direkte og indirekte henførbare om-

kostninger vedrørende udbetaling af eksportgodtgørelse. 2) Nettoudgiftsbe-

villingen på § 09.31.05.10 Almindelig virksomhed vedrører alt øvrigt af Mo-

torstyrelsens drift. 

 

Ad. 1)  Målet på § 09.31.05.20 Gebyrfinansierede aktiviteter er opfyldt, når 

afvigelsen mellem faktisk nettoforbrug og budget ikke overstiger 5 pct. i 

samtlige fire kvartaler i finansåret. Målet er opfyldt med 50 pct., såfremt af-

vigelsen mellem faktisk nettoforbrug og budget ikke overstiger 5 pct. i tre ud 

af fire kvartaler i finansåret. 

 

Ad. 2) Målet på § 03.91.05.10 Almindelig virksomhed er opfyldt, når afvigel-

sen mellem faktisk forbrug og budget ikke overstiger 5 pct. i samtlige fire 

kvartaler i finansåret. Målet er opfyldt med 50 pct., såfremt afvigelsen mel-

lem faktisk forbrug og budget ikke overstiger 5 pct. i tre ud af fire kvartaler i 

finansåret. 

Beskrivelse Prognosepræcision måler den procentvise afvigelse mellem det faktisk for-

brug i perioden og prognosen for budgettet i samme periode for den sam-

lede driftsbevilling, herunder lønudgifter, udgifter til øvrig drift samt indtæg-

ter. Målet opgøres også som led i de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, jf. Vej-

ledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten fra Moderniseringsstyrelsen.  

En væsentlig del af Motorstyrelsens udgifter vedrører registrering og op-

krævning, herunder køb af nummerplader, og udgifter til opkrævning af mo-

torfordringer.  Udgifterne hertil er meget påvirkelige af efterspørgslen efter 

køretøjer, og vil således kunne stige eller falde hvis markedet ændrer sig.  

Afrapportering Resultatet opgøres efter afslutning af 2020. Der gives en kvartalsvis status 

for målopfyldelsen hvert kvartal. Resultatet/status opgøres på baggrund af 

data fra SKS. 
 

   
 

 

 


