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Indledning 

Resultatplanen indgås mellem Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement og Socialsty-
relsen.  
 
Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2023. Visse af planens mål 
har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsæt-
ningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål i overensstemmelse 
med styrelsens strategi og kerneopgaver samt økonomiske og administrative mål. Målene af 
økonomisk og administrativ karakter er i udgangspunktet tværgående for institutionerne på 
ministerområdet, men fastlægges under hensyntagen til konkrete administrative fokusområ-
der. 
 
Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analy-
ser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt 
fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og 
administration. 
  



 
 

Socialstyrelsen som institution 

Vision  
Socialstyrelsen kvalificerer den sociale indsats i kommuner, regioner og sociale tilbud, så der 
skabes målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Det gør vi 
med afsæt i aktuelt bedste viden og i tæt samspil med andre statslige aktører, kommuner, re-
gioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde. Vi gør 
viden til gavn. 

Kerneopgaver 
Vi styrker vidensgrundlaget 
Socialstyrelsen styrker vidensgrundlaget på det sociale område ved at tilvejebringe ny viden 
om centrale udfordringer og effektive, helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere og 
mennesker med handicap. 
 
Vi formidler viden og anbefalinger 
Socialstyrelsen skaber gennemsigtighed og overblik over udviklingen på socialområdet, og 
hvad der virker i den sociale indsats. Samtidig formidler Socialstyrelsen klare retningsgivende 
anbefalinger til en indsats af høj kvalitet. 
 
Vi understøtter forandring i praksis 
Socialstyrelsen understøtter, at den aktuelt bedste viden og gældende lovgivning omsættes 
effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud gennem et fokus på varige, 
organisatoriske forandringer. 
 
Vi varetager lovbundne opgaver og myndighedsopgaver 
Socialstyrelsen løser en række opgaver af væsentlig samfundsmæssig karakter, herunder 
også opgaver fastsat i lovgivning. 

Principper for arbejdet 
#1 Vi indgår i alliancer, når det understøtter forandring. 
#2 Vi arbejder med afsæt i drivkræfter og barrierer for forandring. 
#3 Vi understøtter forandring med afsæt i data. 
#4 Vi bidrager til forandring der, hvor behovet er størst. 
#5 Vi forankrer forandringer organisatorisk og ledelsesmæssigt. 
#6 Vi formidler aktivt viden bredt og lettilgængeligt og kommunikerer klart, hvad der virker. 
#7 Vi sætter retning, når vi løser lovbundne opgaver og myndighedsopgaver. 
#8 Vi tilrettelægger sikker intern administration, der understøtter forretningen.  



 
 

1. Strategiske mål og kernefaglige 
mål 

Mål 1.1 – Systematisk opfølgning på rådgivningsforløb 

En systematisk opfølgning på Socialstyrelsens rådgivning skal sikre overblik over, hvilke 
kommuner, regioner mv., der modtager rådgivning samt kvaliteten heraf. Rådgivningsforlø-
bene bidrager til, at aktuelt bedste viden og gældende lovgivning omsættes effektivt til prak-
sis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud, jf. kerneopgave 3 og princip 5 i Socialsty-
relsens strategi. 
 
Parallelt med gennemførsel af rådgivningsforløb udvikles der et koncept for, hvordan direk-
tørniveauet i kommunerne kan inddrages i højere grad fremover og kan være med til at sikre 
ledelsesmæssig forankring af de sociale indsatser. På den måde skabes øget kendskab og 
interesse i hele ledelsesstrengen i kommunen, hvilket spiller en væsentlig rolle i implemente-
ringsøjemed, jf. princip 5 i Socialstyrelsens strategi. 
 

 
Mål 1.1 
Kvalitet af rådgivningsydelser 

    Tabel a 
Antal modtagere af rådgivningsforløb fra Socialstyrelsen* (kommuner, regioner mv.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - 130 69 - - - 

Resultat - 122*** - - - - 
 

 

    Tabel b 
Andel modtagere, der vurderer, at rådgivningsforløbet bidrager til forandring** (angives i pct.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål 71 72 73 74 75 76 

Resultat 94 - - - - - 
 

* Målet opgøres efter antallet af afsluttede rådgivningsforløb. Betegnelsen ’rådgivningsforløb’ omfatter alle forløb 
ekskl. VISO-forløb, hvor hovedsigtet for Socialstyrelsen er at udbrede aktuelt bedste viden på et afgrænset område, 
og hvor Socialstyrelsen leverer rådgivningsforløb til kommuner, regioner og sociale tilbud med det formål at styrke 
kommunens, regionens eller tilbuddets praksis på det sociale område. 
** Tabel b opgøres på baggrund af spørgeskema, hvor der indgår et spørgsmål om, i hvor høj grad rådgivningsforlø-
bet bidrager til forandring.  Opgørelsen baserer sig på svar fra de modtagere af rådgivningsforløb, der har udfyldt 



 
 

Socialstyrelsens spørgeskema. 
*** Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 4. kvartal 

        Delmål c 
Socialstyrelsen skal udarbejde et koncept for systematisk inddragelse af kommunernes direktørni-
veau i styrelsens arbejde med rådgivningsforløb. Konceptet fremsendes til departementet inden 
udgangen af oktober 2023. Styrelsen skal ligeledes i denne afrapportering fremsende et bud på et 
resultatmål herom i resultatplanen for 2024. 

 

 

Mål 1.2 – Overvågning af vidensudbredelse 

I 2021 udarbejdede Socialstyrelsen et koncept for overvågning af udfordringsbilledet i kom-
munerne på det sociale område, som er registerbaseret og sammentænkt med styrelsens ek-
sisterende koncept for overvågning af vidensudbredende aktiviteter og opfølgning på kvalite-
ten heraf.  
 
I forlængelse af dette arbejde har Socialstyrelsen i 2022 arbejdet på en programplan for ud-
vikling af rammer og it-understøttelse af ”Én indgang til viden”, samt et koncept for monitore-
ring af Socialstyrelsens implementeringsindsats. 
 
I 2023 skal Socialstyrelsen således sikre, at vidensplatformen ”Én indgang til viden” lanceres, 
og at den direktionsgodkendte programplan herfor vedr. målgruppe, indhold og formidlings-
form eksekveres rettidigt. Styrelsen skal ligeledes sikre, at konceptet for monitorering af Soci-
alstyrelsens indsats færdiggøres og implementeres. Arbejdet understøtter forandring med af-
sæt i data og at viden formidles bredt og lettilgængeligt, jf. princip 3 og princip 6 i Socialsty-
relsens strategi. 
 
I 2024 forventes det, at der kan opstilles mål om brugertilfredshed for brugerne af platformen.  
 

Mål 1.2 Overvågning af vidensudbredelse i 2023  
 
a) Socialstyrelsen lancerer den nye digitale vidensplatform, Én indgang til viden inden udgan-
gen af 3. kvartal og sikrer, at den dertilhørende programplan vedr. konkrete målgrupper, ind-
hold og formidlingsform eksekveres rettidigt. Styrelsen fremsender status på arbejdet hermed 
i forbindelse med 1. og 2. kvartals opfølgning på resultatplanen til departementet.  
 
b) Socialstyrelsen skal udvikle og implementere et koncept for monitorering af Socialstyrel-
sens indsats, som skal dække både et internt og et eksternt behov. Lancering sker på porta-
len Én Indgang til viden, som er under udvikling. Konceptet skal være implementeret og of-
fentliggjort ved udgangen af 3. kvartal 2023. 
Konceptet skal bestå af: 
- Overblik over bredde og kvalitet af både indsatsudvikling og udbredelse. 
- Centrale nøgletal om indsatser, målgrupper og udviklingen over tid, udstillet 
i en databank struktur, fx viden om målgruppestørrelse. 
- Centrale nøgletal om tilbuddene, kapaciteten herpå og udvikling over tid, 
udstillet i en databank struktur. 



 
 

- Overblik over ressourceforbruget i Socialstyrelsen fordelt på konkrete indsatser 
(udstilles internt i Socialstyrelsen til anvendelse for intern styring). (Kun konceptudvikling i 
2023). 
c) Socialstyrelsen skal inden udgangen af 4. kvartal udarbejde en plan for udrulning af 2. ver-
sion af Én indgang til viden, dvs. tidspunkt for og omfang af eventuelle revisioner og yderli-
gere indhold på portalen. 
d) Socialstyrelsen udarbejder inden udgangen af 3. kvartal 2023 et færdigt koncept for måling 
af brugeranvendelse og -tilfredshed i forhold til portalen Én indgang til viden.  
 
Undersøgelsen kombinerer kvantitative data om bl.a. brugernes konkrete brug af sitet med 
kvalitative data, herunder fokusgruppeinterview med inddragelse af Socialstyrelsens kommu-
nepanel med henblik på at sikre anvendeligheden for en af platformens primære målgrupper.   
 
Konceptet for brugerundersøgelsen implementeres inden udgangen af 1. kvartal 2024 med 
henblik på at etablere en baseline. Der følges op inden udgangen af 3. kvartal 2024 for at 
vurdere udviklingen, og der afrapporteres samlet senest ved udgangen af 4. kvartals opfølg-
ning på resultatplanen for 2024. Brugerundersøgelsen gentages året efter for at sikre fokus 
på kvalitetsudvikling.   

 

Mål 1.3 – Kvalitet af VISOs rådgivning  

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivningsydelser 
på det sociale område og på specialundervisningsområdet, jf. kerneopgave 4 og princip 7 i 
Socialstyrelsens strategi. Formålet er at bidrage til, at den specialiserede viden kommer ud til 
de steder, hvor behovet opstår og derigennem styrke den socialfaglige kvalitet af kommuner-
nes sagsbehandling.  
 
Der måles årligt på kommunernes tilfredshed med VISOs rådgivning samt på, i hvilken grad 
kommunerne vurderer, at VISOs rådgivning bidrager til at skabe den ønskede forandring. 
 

 
Mål 1.3 
Kvaliteten af VISO rådgivning* 

    Tabel a 
Andel kommuner, der er tilfredse med rådgivningen (angives i pct.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål 91 91 91 91 91 91 

Resultat 93 93** - - - - 
 

    Tabel b 
Andel kommuner, der vurderer, at rådgivningsforløbet bidrager til den ønskede forandring 
(angives i pct.)  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 



 
 

Mål 82 82 82 82 82 82 

Resultat 88 84 - - - - 
 

*Målet opgøres i tabel a på baggrund af Socialstyrelsens tilfredshedsundersøgelse udsendt til kommunale fagpersoner 

efterafslutning af rådgivningsforløb i VISO. Tabel b opgøres på baggrund af Socialstyrelsens årlige Kommunesurvey, 

hvor der indgår et spørgsmål om, i hvor høj grad rådgivningsforløbet bidrager til forandring. 

** Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 3. kvartal. 

 
 

 

Mål 1.4 – Kvalitet i sagsbehandlingen  

Socialstyrelsen skal bidrage til, at kvaliteten i den kommunale sagsbehandling styrkes, jf. ker-
neopgave 3 og princip 4 og 5 i Socialstyrelsens strategi. Det gør Socialstyrelsen blandt andet 
gennem Task Force på området for udsatte børn og unge og Task Force på handicapområ-
det. De to Task Forces tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres 
sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. 
 

 
Mål 1.4 
Kvalitet i sagsbehandlingen ved endt Task Force-forløb* 

    Tabel a 
Andel forløb, hvor der sker en forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen (pct.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål 85 85 85 85 85 
 85 

Resultat 83 100** - - - - 
 

* Socialstyrelsen følger op på målet ved stikprøver af sager i forbindelse med forløbene. 
** Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 3. kvartal. 
 

 

Mål 1.5 – Effektiv tilskudsforvaltning 

Socialstyrelsen skal udmønte ansøgningspuljer rettidigt og fastholde sagsbehandlingstiden 
for behandling af tilskudsmodtagernes regnskaber, jf. kerneopgave 4 og princip 7 og 8 i Soci-
alstyrelsens strategi 
 



 
 

Mål 1.5 Effektiv tilskudsforvaltning  
 
a) Socialstyrelsen udmønter alle ansøgningspuljer rettidigt* inden for finansåret, herunder puljer der ved-
tages på aktstykker. 
 
b) Socialstyrelsen sikrer, at 90 procent af hhv. regnskaberne for de regnskabspligtige tilskud og de ind-
sendte statusrapporter behandles inden for 155 dage. 
 
c) Socialstyrelsen designer og gennemfører en måling af brugertilfredsheden af tilskudsområdet i 2023. 
Designet samt resultaterne af den gennemførte måling fremsendes til departementet senest ved udgan-
gen af november måned.  

 

*Opgørelse af rettidig udmøntning sker ved, at udmøntningen sker i henhold til de politiske aftaler. 

Mål 1.6 – Implementering af SØM i kommunerne  

Socialstyrelsen har i 2022 arbejdet med at effektuere den ministergodkendte handlingsplan, 
som er et led i den ministergodkendte strategi for SØM (Den Socialøkonomiske Investerings-
model). I 2023 skal styrelsen arbejde med at videreudvikle og forankre modellen i kommu-
nerne samt implementere de aktiviteter, som fastlægges i SØM’s styregruppe, jf. kerneop-
gave 1 og 2 og princip 4, 5 og 6 i Socialstyrelsens strategi. 
 
Det videre arbejde med SØM i 2023 skal bidrage til, at modellen er kommunernes foretrukne 
redskab til at foretage vurderinger af det økonomiske potentiale ved sociale indsatser, at 
kommunernes ønsker og behov afspejles i videreudviklingen af modellen, og at modellen og 
SØM-enheden understøtter kommunernes arbejde med sociale investeringer. Styregruppen 
for SØM vurderer med udgangen af 2023, hvorvidt nedenstående mål er opfyldt. 
 
 

Mål 1.6 Implementeringen af SØM  
a) Aktivitetsplanen for SØM i 2023 er implementeret og de dertilhørende aktivitetsmål er opfyldt ved ud-
gangen af 2023. 
 
b) SØM videreudvikles i 2023, så modellens justeringer og opdateringer afspejler kommunernes efter-
spørgsel, ønsker og behov. 
 
c) Flere kommuner anvender SØM i 2023 sammenlignet med 2022. 

 
 
 
 

             
      

               
  

              

 
 



 
 

Mål 1.7 – Effektiv implementering   

Socialstyrelsen skal som implementeringsaktør understøtte, at den aktuelt bedste viden og 
gældende lovgivning omsættes effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale 
tilbud gennem et fokus på varige, organisatoriske forandringer. En forudsætning for at lykkes 
som implementeringsaktør er, at Socialstyrelsen har solidt kendskab til de væsentlige struktu-
relle, teknologiske, faglige og kulturelle drivkræfter og barrierer for forandring på det sociale 
område jf. princip 2 og 5 i Socialstyrelsens strategi. 
 
Derfor skal Socialstyrelsen i 2023 arbejde med at udbrede brugen af drivkrafts- og barriere-
analyser i regi af Strategien for Udvikling af Sociale Indsatser (SUSI).  
 

Mål 1.7 Effektiv implementering  
 
a) Socialstyrelsen skal gennemføre drivkrafts- og barriereanalyser på minimum tre konkrete indsatser 
med afsæt i SUSI, som aftales i fællesskab med departementet. Socialstyrelsen afrapporterer en kort 
status på arbejdet ved afrapportering på resultatplanen efter 2. kvartal.   

 

Mål 1.8 – Kvalitet af auditfunktionens understøttende ak-
tiviteter ift. socialtilsynet  

Auditfunktionen er en særlig enhed i Socialstyrelsen, der blev etableret i 2014 samtidigt med 
de fem kommunale socialtilsyn. Auditfunktionen har til opgave løbende at følge og under-
støtte socialtilsynene i deres arbejde med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med kva-
liteten af tilbud og plejefamilier, jf. kerneopgave 4 og princip 7 i Socialstyrelsens strategi. Med 
Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud 
fra april 2021, som bl.a. blev udmøntet med lov nr. 2620 af 28/12/2021 blev Auditfunktionens 
rolle og beføjelser over for de fem socialtilsyn styrket. Målet vedrører understøttende aktivite-
ter, som primært er målrettet tilsynskonsulenter, udviklingskonsulenter og deres nærmeste 
faglige ledere i socialtilsynene. 
  

 
Mål 1.8 Kvaliteten af Auditfunktionens understøttende aktiviteter ift. socialtilsynet 

    Delmål a 

Andel af de fem socialtilsyn (kommuner), der vurderer at have fået fagligt udbytte af Audit-
funktionens understøttende aktiviteter (angives i pct.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - 80 80 80 80 80 

Resultat - 89,6* - -   



 
 

 
* Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 2. kvartal 

    Delmål b 

Andel af de fem socialtilsyn (kommuner), der vurderer, at Auditfunktionens understøttende 
aktiviteter bidrager til videndeling på tværs af socialtilsynene (angives i pct.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - 80 80 80 80 80 

Resultat - 90* - - - - 

 
* Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 2. kvartal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

2. Økonomiske og administrative 
mål 

Mål 2.1 – God budgettering  

Socialstyrelsen skal sikre en effektiv økonomistyring ved at overholde de fastsatte tærskel-
værdier for styrelsens maksimale afvigelse mellem budgetteret resultat og det realiserede re-
sultat, jf. princip 8 i Socialstyrelsens strategi. Siden 2022 har målet ligeledes omfattet styrel-
sens reservationsbevillinger. 
 

 
Mål 2.1 Bedre budgettering 

Målet opgøres som afvigelsen mellem det budgetterede og realiseret resultat. Det bemærkes, at Socialstyrel-
sen skal opfylde hhv. mindst ét af nedenstående delmål a) og b) for driftsbevillingen og mindst ét af nedenstå-
ende delmål c) og d) for reservationsbevillingerne for at målet som helhed vurderes udfyldt. 
 

    Delmål a - driftsbevilling 
Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat på 2 pct. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - +/- 2 pct.  +/- 2 pct.  +/- 2. pct.  +/- 2 pct. +/- 2 pct. 

Mål opfyldt - - - - - - 
 

    Delmål b - driftsbevilling 
Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat på 1 pct. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål . +/- 1 pct.  +/- 1 pct.  +/- 1 pct. +/- 1 pct. +/- 1 pct. 

Mål opfyldt . - - - -  
 

    Delmål c - reservationsbevillinger 
    Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat på 10 pct. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - +/- 10 pct. +/- 10 pct. +/- 10 pct. +/- 10 pct. +/- 10 pct. 

Mål opfyldt - -4,6 pct*. - - -  

* Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 3. kvartal 

    Delmål d - reservationsbevillinger 



 
 

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat på 5 pct. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål - +/- 5 pct. +/- 5 pct. +/- 5 pct. +/- 5 pct. +/- 5 pct. 

Mål opfyldt - -1,9*- - - - - 

* Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 3. kvartal 
  

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2,3 og 4 samt tillægsbevilling. 

Mål 2.2 – Sygefravær  

Sygefravær påvirker Socialstyrelsens effektivitet og omkostningsniveau, samtidig med at sy-
gefraværet udgør en indikator for medarbejdernes trivsel. Socialstyrelsen skal derfor arbejde 
målrettet med at nedbringe styrelsens samlede sygefravær.  
 

 
Mål 2.2 Mål om sygefravær 
I 2023 skal Socialstyrelsen have et gennemsnitligt sygefravær på maksimalt samme niveau som statens 
gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Socialsty-
relsens gennemsnit for 2022. 

    Tabel a  
    Sygefravær (antal dage) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mål Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Statens gn.- 
snit/- 5 pct. 

Resultat 8,2 gns. 
dage/-  

10,3* gns. 
dage/-18 

pct. 
- - - - 

 

* Foreløbigt resultat opgjort ved udgangen af 1. kvartal 
Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefra-
vær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årsgennemsnit af de seneste fire kvartaler for både Social-
styrelsens og statens gennemsnit.  
Kilde: Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens 
Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA. 

 

Mål 2.3 – Informationssikkerhed 

Socialstyrelsen skal i 2023 arbejde med at fastholde den tilfredsstillende modenhed i ISO-
27001 modenhedsmålingerne.  
Ydermere skal Socialstyrelsen arbejde med at efterleve de krav som Center for Cybersikker-
hed stiller til offentlige myndigheder samt forventninger til compliance ift. EU-direktivet, NIS2. 
Socialstyrelsen har med henblik på at sikre compliance i regi af Center for Cybersikkerheds 
krav vurderet det hensigtsmæssigt at indlede arbejdet med adgangskontrol og rettighedssty-
ring. 
 



 
 

Indfrielsen af resultatmålet vil ligeledes bidrage til efterlevelse af tiltagsområdet ”Styr bruger-
konti og rettigheder” i vejledningen ”Cyberforsvar der virker”. 
 

Mål 2.3 Dokumentation og kontrol af rettigheder 
 
a) Socialstyrelsen fastholder i 2023 et minimumsmodenhedsniveau på 4 i ISO-27001 mo-
denhedsmålingerne. 
 
b) Socialstyrelsen skal senest ved udgangen af 3. kvartal 2023 have etableret et overblik, 
der viser, hvilke rettigheder myndighedens ansatte og eksterne konsulenter har fået tildelt 
via Statens It’s system til brugerrettighedsstyring (Active Directory). Overblikket skal doku-
mentere anvendelsen af alle sikkerhedsgrupper*, der giver adgang til styrelsens systemer 
og data. Styrelsen skal herudover udarbejde en liste over it-systemer, hvor rettighedstilde-
lingen sker uden for Statens It’s Active Directory, og hvor styrelsen finder det nødvendigt at 
kontrollere rettighederne regelmæssigt. 
 
c) Inden udgangen af 4. kvartal i 2023 skal styrelsen have vurderet, hvilke rettigheder der 
skal føres kontrol med, ligesom procedurer for kontrol af rettigheder skal være etableret. 
 
*En sikkerhedsgruppe er et objekt, der kan indeholde brugere. Brugere i sikkerhedsgruppen får automatisk til-

delt den adgang, som sikkerhedsgruppen giver adgang til. Det kan fx være adgang til en fagapplikation. 

 
 

 
 

Mål 2.4 –Bæredygtighed 

Det er fra 2023 et krav, at statslige institutioner arbejder med målsætninger, som sætter fo-
kus på bæredygtighed med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.  
 
På den baggrund er der i 2023 opstillet et mål, som danner rammerne for, at Socialstyrelsen 
aktivt og meningsfyldt kan arbejde med verdensmålene inden for styrelsens egne rammer 
samt ambitionsniveau. 
 

Mål 2.4 
a) Socialstyrelsen etablerer inden udgangen af 1. kvartal en governancemodel, hvis formål er, at ar-
bejde med implementering af FN’s verdensmål i organisationen. Styrelsen fastsætter selv omfang og 
mulighedsrum i governancemodellen. Styrelsen fremsender en afrapportering til departementet, der 
beskriver governancemodellens setup, omfang og mulighedsrum inden udgangen af 1. kvartal. 
 
b) I 2023 skal der i regi af governancemodellen igangsættes minimum to aktiviteter, hvis indhold ta-
ler ind i et selvvalgt verdensmål. Styrelsen fremsender en beskrivelse af de igangsatte aktiviteter til 
departementet senest ved udgangen af november.   

  



 
 

Påtegning og opgørelse 

 
Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2023 og er i udgangspunktet gældende til kalen-
derårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en 
nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 21 kalenderdage efter afslutning af 
hvert kvartal under hensynstagen til ferier, helligdage mv., når dette er muligt. Det påhviler i 
øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budget-
terne eller de strategiske mål m.v. 
 
Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens 
engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af in-
stitutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige 
tilfælde beslutte, at engangsvederlaget helt bortfalder efter en saml et vurdering af institutio-
nens økonomiske og driftsmæssige forhold.   
 
For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. 
Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, 
at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der 
er 12mål i resultatplanen for 2023. 
 
I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2023 opgøres, om de enkelte mål blev op-
fyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte 
mål indgår i den samlede score med 100/12 Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den sam-
lede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. 
 
I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2023. 
 
Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige 
ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departements-
chefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. 
 

København den 3. januar 2023 
 

__________________________________________ 
Departementschef Jens Strunge Bonde 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet 
 

København den 28. december 2022 
 
 
 

__________________________________________ 
Direktør, Ellen Klarskov Lauritzen 

Socialstyrelsen 
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