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1. Skatteministeriets kon-
cernfælles strategiske 
ramme 
Skatteministeriets samlede koncern består af 10 styrelser og et departement. Der er 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 målsty-

ring i Skatteministeriets koncern, jf. figur 1.   

 

 
Figur 1. Koncernfælles strategisk ramme 
 

 

Kilde: Skatteministeriet 

 

I den koncernfælles strategiske ramme indgår fire koncernfælles pejlemærker, der skal 

fungere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktivite-

ter og ressourcer på tværs af koncernen.  
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Foruden de koncernfælles pejlemærker er der for hver styrelse udarbejdet en styrelsesvi-

sion og fastlagt en række strategiske pejlemærker, der er en udmøntning af de koncern-

fælles pejlemærker, og danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i 

mål- og resultatplanen.  

 

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at opgøre, 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. Op-

følgningen skal muliggøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af 

en justeret prioritering og budgettering mv. med henblik på at sikre målopfyldelsen.   



Mål- og resultatplan 

 

Side 5 

2. Mål- og resultatstyring i 
Skatteministeriet 

2.1 Indledning 

Mål- og resultatstyring er en udmøntning af hhv. strategisk styring og driftsstyring, der i 

sammenhæng med finansiel styring, porteføljestyring, risikostyring samt styring inden for 

HR og organisering indgår i styringsmodellen for Skatteministeriet og udgør fundamentet 

for en solid og gennemsigtig økonomi- og virksomhedsstyring.  

 

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

og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, jf. Finansministeri-

ets inspirationsmateriale ’Strategisk styring med resultater i fokus’.  

 

I 2022 vil der på tværs af Skatteministeriets koncern fortsat være fokus på, at kerneopga-

verne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i 

Skatteministeriets koncern fortsætter.   

 

Der foregår i Skatteministeriets koncern løbende et arbejde med at udvikle og 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, og bør desuden ses i sammenhæng med aktivitets- og ressourceplanerne for de en-

kelte styrelser. Planerne skal bidrage til at styrke grundlaget for de løbende prioriteringer i 

Skatteministeriets koncern, så der er sammenhæng mellem de strategiske pejlemærker, 

aktiviteterne i styrelserne og bevillingsanvendelsen. Der arbejdes løbende på at optimere 

mål- og resultatstyringen, både ift. udviklingen af præcise og dækkende mål for koncer-

nens kerneopgaver og etableringen af den relevante dataunderstøttelse.  
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2.2 Styrelsens vision 

Skattestyrelsens vision er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og 

afgifter til tiden.  

 

 Skattestyrelsens grundfortælling  
 

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den 

opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effek-

tive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.  

  

Skattestyrelsen har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores 

myndighedsrolle. Borgere og virksomheder skal opleve en ordentlig, pålidelig og fremtidssikret skatteadministra-

tion. Vores arbejde bygger på effektive processer og sikre systemer. Vi arbejder målrettet på løsninger, hvor rele-

vant data indberettes automatisk, så det er enkelt for borgere og virksomheder at få overblik over og håndtere 

deres skatteforhold.  

  

Skattestyrelsens afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetence-

niveau hos styrelsens medarbejdere og ledere kernen i styrelsens arbejde.  

  

Skattestyrelsen er lydhør og forholder sig aktivt til omverdenen og samfundsudviklingen. Det gør Skattestyrelsen, 

fordi et bredt nationalt og internationalt udsyn er en forudsætning for, at styrelsen kan løse sin myndighedsop-

gave på en tidssvarende og professionel måde.  

  

Skattestyrelsen tager ansvar for, og samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen 

med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Skattestyrelsen fundamentet for finansieringen af den of-

fentlige sektor. 

 

 

 

2.3 Mål for Skattestyrelsen i 2022 

For hvert mål er der anført, hvorvidt målet er et koncernfælles mål eller vedrører hhv. ud-

viklingsaktiviteter eller driftsaktiviteter. 
 

 

Pejlemærke 1:  

Skattestyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent ad-

ministration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

1.1 Koncern-

fælles 

Omdømme  Resultatet af omdømmemålingen, skal som minimum være 3,2 point. Det må-

les på en skala fra 1-5. 

1.2 Koncern-

fælles 

Kundetilfredshed  Resultatet af den løbende måling af tilfredsheden med Skattestyrelsens vej-

ledningsindsats skal i gennemsnit minimum være 4,0 for telefonvejledning, 

3,8 for mailbesvarelser og 3,5 for sagsbehandlingsområdet. Der måles på en 

skala fra 1-5.  

1.3 Drift Lavere ventetid på telefoni Minimum 75 pct. af opkaldene, som er optaget i telefonkøen, har en maksi-

mal ventetid på 15 minutter. 

1.4 Drift Afsluttede sager Minimum 115.000 sager er afsluttet. 
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Pejlemærke 2:  

Skattestyrelsen skal sikre korrekte afregninger af skatter og afgifter, høj regelefterlevelse samt mål-

rettet bekæmpelse af svindel 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

2.1 Drift Oplevet regelefterlevelse 

og opdagelsesrisiko 

Oplevet regelefterlevelse og opdagelsesrisiko blandt borgere og virksomheder 

skal være minimum 3,8 point ud af 5 point.  
 

    

 

 

 

Pejlemærke 3:  

Skattestyrelsen skal prioritere kerneopgaven ud fra risiko og væsentlighed og arbejde for enkle og 

effektive løsninger i alle faser af skatteafregningen 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

3.1 Drift Øget antal straffesager Minimum 6.800 straffesager er afsluttet. 

3.2 Udvikling Afdækning af regelforenk-

lingspotentiale i Skatte-

styrelsens projekter 

Styrelsen har afdækket konkrete regelforenklingspotentialer, der udmøntes i 

to regelforenklingsprodukter. Det kan være automatiseringer, der præsenteres 

for departementet, eller SKAT-lovforslag, som forelægges departementet til vi-

dere behandling. 

    
 

 

 

 

Pejlemærke 4:  

Skattestyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige 

kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling 

 

Det ovenstående koncernfælles pejlemærke 4 understøttes af Skattestyrelsen styrelsesspecifikke pejlemærke om faglig kultur. 

Skattestyrelsens styrelsesspecifikke pejlemærke indgår i Skattestyrelsens Strategi 2025. Det styrelsesspecifikke pejlemærke er: 

Skattestyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompe-

tente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer. 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

4.1 Koncern-

fælles 

Høj faglighed i opgaveløs-

ningen 

Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersø-

gelsen (MTU), der indikerer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, i gen-

nemsnit er minimum 4,3 point. Der måles på en skala fra 1-5. Såfremt resul-

tatkravet ikke indfries, skal der udarbejdes en plan for opfølgning. 
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Pejlemærke 5:  

Skattestyrelsen skal sikre, at skattearternes hovedprocesser fungerer effektivt og med en klar an-

svarsfordeling, herunder til de øvrige styrelser i forvaltningen 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

5.1 Drift Høj betalingsrettidighed Borgere og virksomheder betaler minimum 92 pct af alle skatter og afgifter til 

tiden. 

    

 

 

 

Pejlemærke 6:  

Skattestyrelsen skal afklare forretningsmæssige behov og udfordringer i forbindelse med udvikling 

og udskiftning af forvaltningens it-systemer og processer, så der kan skabes bæredygtige og frem-

tidsparate løsninger 

 

Nr. Type Mål Målet er nået, når: 

6.1 

 

 

 

 

Udvikling Detaljeret it-udviklings-

planer for to afgrænsede 

forretningsområder/do-

mæner 

Inden udgangen af 4.kvartal 2022 har departementet modtaget detaljerede 

it-udviklingsplaner for to afgrænsede forretningsområder i skattevæsenets 

fremtidige domænelandskab.  
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3. Opfølgning på mål  

3.1 Skabelon for afrapportering 

Der vil ske en kvartalsvis opfølgning på Skattestyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt 

i skabelonen i tabellen nedenfor. 

 

 

Skabelon for opfølgning og afrapportering   

 

Nr. Mål Resultat-

krav 

1. – 4. 

kvartal 

Status 

sidst År til dato 

Årsag/ 

konsekvens 

Handling 

1.1 [Beskri-

velse af 

målet] 

[Beskri-

velse af 

resultat-

krav] 

[Resultat 

for 1. 

kvartal 

afrap-

porteres] 

[rød/gul

/ 

grøn] 

[Det samlede resultat 

år til dato afrapporte-

res] 

[Beskrivelse af årsag, 

hvis status er gul/rød 

samt konsekvens 

heraf] 

[Beskrivelse af evt. 

korrigerende hand-

linger og prioriterin-

ger] 

1.2        

1.3        
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4. Aftale 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Skattestyrelsen direktør og departementschefen. 

Skattestyrelsen har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen. 

 

Skattestyrelsen har ansvaret for at udarbejde den kvartalsvise opfølgning på målopfyldel-

sen. Opfølgningerne drøftes mellem Skattestyrelsen og departementet. Formålet med op-

følgninger og drøftelser er at sikre, at der iværksættes rettidige korrigerende handlinger, 

så Skattestyrelsen kan realisere målene for 2022.  

 

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

ningen af årets resultater i årsrapporten for 2022. 

 

 

 

 

Roskilde, den 22-12-21 

 

 
 

Direktør, Skattestyrelsen  

 

 

 

 

 

København, den 5. januar 2022 

 

 

 

Jens Brøchner 

 

 

 

Departementschef, Skatteministeriet 
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5. Bilag 

5.1 Målbeskrivelser 

5.1.1 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1 

 

Mål 1.1 

Omdømme  

 

Resultatkrav Resultatet af omdømmemålingen, skal som minimum være 3,2 point. Det måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse  Styrelsen skal nyde bred tillid blandt danskerne. Styrelsen skal opfattes som effektiv, pålidelig og kom-

petent til at løse sin kerneopgave. Der gennemføres en årlig måling af styrelsens omdømme blandt et 

repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Målingen vil, udover det generelle omdømme, have 

fokus på danskernes tillid til styrelsen. Målingen gennemføres i 3. kvartal 2022. 

Type af mål  Koncernfælles, effektmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres i 4. kvartal, når resultaterne for omdømmemålingen foreligger. 
 

 

 

Mål 1.2 

Kundetilfredshed  

 

Resultatkrav Resultatet af den løbende måling af tilfredsheden med Skattestyrelsens vejledningsindsats skal i gen-

nemsnit minimum være 4,0 for telefonvejledning, 3,8 for mailbesvarelser og 3,5 for sagsbehandlings-

området. Der måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse  Kunderne skal opleve, at styrelsen har en effektiv, pålidelig og kompetent administration, hvor de får 

en korrekt og ensartet behandling og oplever kundeservice af høj kvalitet.  

Der foretages løbende målinger af kundetilfredsheden. Målingerne foretages umiddelbart efter, at 

kontakten med styrelsen har fundet sted. 

Type af mål  Koncernfælles, effektmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres i 4. kvartal. 
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Mål 1.3 

Lavere ventetid på telefoni 

 

Resultatkrav Minimum 75 pct. af opkaldene, som er optaget i telefonkøen, har en maksimal ventetid på 15 minutter. 

Beskrivelse  Styrelsen skal understøtte, at borgere og virksomheder oplever en kompetent administration, og her 

spiller vejledningsindsatsen via telefoni en central rolle. Målet omhandler et øget fokus på, at en væ-

sentlig andel af de telefonopkald, der optages i telefonkøen, har en maksimal ventetid på 15 minutter. 

Målet opgøres på årsbasis i januar året efter, hvilket betyder, at der kan være måneder, hvor andelen 

af besvarede kald er under måltallet, så længe årsgennemsnittet er på eller over måltallet. Opkald til 

borgerområdet i marts og april er ikke omfattet af målopfyldelsen som følge af årsopgørelsesperio-

den. 

Type af mål  Driftsaktivitet, kvalitetsmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres kvartalsvist. 
 

 

 

 

Mål 1.4 

Afsluttede sager 

 

Resultatkrav Minimum 115.000 sager er afsluttet.  

Beskrivelse  Styrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent admini-

stration. For at opnå dette er det væsentligt, at styrelsen afslutter sagerne, som er initieret på bag-

grund af henvendelser fra borgere og virksomheder.   

Type af mål  Driftsaktivitet, outputmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres kvartalsvist. 
 

 

5.1.2 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2 

 

Mål 2.1 

Oplevet regelefterlevelse og opdagelsesrisiko 

 

Resultatkrav Oplevet regelefterlevelse og opdagelsesrisiko blandt borgere og virksomheder skal være minimum 

3,8 point ud af 5 point. 

Beskrivelse  Styrelsen skal understøtte en høj regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder. Oplevet regelef-

terlevelse og opdagelsesrisiko måles ved en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt borgere 

og virksomheder, som skal vurdere deres egen regelefterlevelse og/eller oplevelsen af andres regel-

efterlevelse. Derudover måles på den oplevede opdagelsesrisiko.  

Type af mål  Driftsaktivitet, effektmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres i 4 kvartal.    
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5.1.3 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 3 

 

Mål 3.1 

Øget antal straffesager  

 

Resultatkrav Minimum 6.800 straffesager er afsluttet. 

Beskrivelse  Styrelsen skal understøtte, at kerneopgaven løses ud fra et risiko- og væsentlighedsperspektiv. Der 

skal være et øget antal afsluttede straffesager. Alt andet lige vil antallet af straffesager stige som følge 

af en øget kontrolindsats. Antallet af afsluttede straffesager vil således vise en af de afledte effekter af 

de politiske aftaler om kontroletaperne. 

Type af mål  Driftsaktivitet, outputmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres kvartalsvist. 
 

 

 

 

 

 

Mål 3.2 

Afdækning af regelforenklingspotentiale i Skattestyrelsens projekter 

 

Resultatkrav Styrelsen afdækker i 2022 konkrete regelforenklingspotentialer, der udmøntes i to regelforenklings-

produkter. Det kan være automatiseringer, der præsenteres for departementet, eller konkrete SKAT-

lovforslag, som forelægges departementet til videre behandling. 

Beskrivelse  Styrelsen skal arbejde for enkle og effektive løsninger i alle faser af skatteafregningen. Arbejdet med 

regelforenkling er centralt for arbejdet med enkle og effektive løsninger. Der skal derfor etableres en 

proces for tidlig og systematisk afdækning af regelforenklingspotentialet i Skattestyrelsens projekter. 

Projekterne udvælges af Skattestyrelsens direktion. Processen etableres med henblik på at blive ud-

møntet i konkrete forenklinger, herunder automatiseringer, som kan spille ind i SKAT-lovforslag til de-

partementet. 

Type af mål  Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål  

Afrapportering   Målet afrapporteres halvårligt. 
 

5.1.4 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4 

 

Mål 4.1 

Høj faglighed 

 

Resultatkrav Det aggregerede resultat af tre spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), der indike-

rer niveauet af faglighed i opgaveløsningen, i gennemsnit er minimum 4,3 point. Der måles på en skala 

fra 1-5. Såfremt resultatkravet ikke indfries, skal der udarbejdes en plan for opfølgning. 

Beskrivelse  Faglighed er er kernen i alt, hvad Skatteministeriet gør, og er en af forudsætningerne for indfrielse af 

koncernens vision. Styrelsen skal på baggrund heraf sikre en kontinuerlig høj faglighed i 
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opgaveløsningen på tværs af alle opgaveområder i styrelsen, således at den høje faglighed på tværs 

af Skatteministeriets koncern fastholdes og videreføres. 

Type af mål  Koncernfælles, kvalitetsmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres ved udgangen af 1. halvår af 2022, hvor resultaterne fra MTU foreligger. Såfremt 

resultatkravet ikke indfries, skal planer for opfølgning afrapporteres inden udgangen af 2. halvår 

2022. 
 

 

5.1.5 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 5 

 

Mål 5.1 

Høj betalingsrettidighed 

  

Resultatkrav Borgere og virksomheder betaler minimum 92 pct, af alle skatter og afgifter til tiden.  

Beskrivelse  Styrelsen skal understøtte, at skattearternes hovedprocesser fungerer effektivt med en klar ansvars-

fordeling til øvrige styrelser. Effektive hovedprocesser understøtter, at betalinger kan gennemføres ret-

tidigt. Målet beregnes som det samlede beløb af skatter og afgifter, der betales inden sidste rettidige 

betalingsdato ift. det samlede beløb, der skal betales. Der ses alene på ordinære angivelser, efterangi-

velser og foreløbige fastsættelser, hvorfor renter, gebyrer etc. ikke indgår. 

Type af mål  Driftsaktivitet, effektmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres kvartalsvist. 
 

5.1.6 Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 6 

 

Mål 6.1 

Detaljeret roadmap it-udviklingsplaner for to afgrænsede forretningsområder/domæner 

 

Resultatkrav Inden udgangen af 4. kvartal 2022 har departementet modtaget detaljerede it-udviklingsplaner for to 

afgrænsede forretningsområder i skattevæsenets fremtidige domænelandskab. 

Beskrivelse  Styrelsen skal afklare forretningsmæssige behov ifm. fremtidsparate løsninger. Her står skattevæsenet 

overfor en gennemgribende modernisering af områdets it-systemer. Den forestående modernisering 

stiller krav til skattevæsenets evne til at prioritere og rammesætte it-udviklingsaktiviteter med afsæt i 

de forretningsmæssige behov. Skattestyrelsen skal derfor etablere et samlet, tværgående og konsoli-

deret overblik over ønsker, behov og risici indenfor it-udvikling på tværs af henholdsvis forretningen og 

it-porteføljen, der kan fungere som beslutningsoplæg for prioritering af ressourcer og kapacitet på 

kort og lang sigt på baggrund af overvejelser om risiko og væsentlighed.  

Type af mål  Udviklingsaktivitet, aktivitetsmål 

Afrapportering   Målet afrapporteres kvartalsvist. 
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