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1. Erhversstyrelsen strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Erhvervsstyrelsen  

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for ansvarlige virksomheders vækst og udvik
ling i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.  

Med fokus på vores kunder arbejder vi for at sikre stabil drift af vores digitale løsninger med høj grad af 
innovation og høj kundetilfredshed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt det at være en 
troværdig myndighed.  

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje med fokus på at levere en effektiv, og digital erhvervs
service til virksomhederne, at udvikle og håndhæve enkel erhvervsregulering samt styrke rammerne for 
ansvarlig vækst og udvikling i hele Danmark.  

Derigennem bidrager Erhvervsstyrelsen til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og frem
tidssikrede vækstvilkår for danske virksomheder i den globale og digitaliserede økonomi.   

Styrelsen har enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. 

1.2. Mission og vision 

1.2.1. Mission  

Erhvervsministeriets mission:  
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår 

Erhvervsstyrelsens mission:  
I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed og 
skabe udvikling i hele Danmark. 

-

-

-
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1.2.2. Vision 

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

Erhvervsstyrelsens vision: 

De bedste rammer for ansvarlige virksomheder 

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 

1.3.1. Kerneopgaver 

Styrelsen har følgende kerneopgaver på finansloven: 

1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration  
- At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen. 

2. Erhvervsservice og digitalisering  
- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digi
tal forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en 
lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effekti
viteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data. 

3. Erhvervsudvikling 
- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, di
gital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde. 

4. Erhvervsregulering 
- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, 
som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæs
sige byrder for virksomhederne. 

1.3.2. Strategiske målsætninger 

Styrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af mål- og resultatplanen for 2020 revideret det strate
giske målbillede i overensstemmelse med ministerområdets strategiske fokus i de kommende år.   

Målbilledet lyder som følger:  

-

-

-

-

-
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Strategiske målsætninger: 

• Grøn erhvervsudvikling 
At skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig er
hvervsudvikling.  

• Ansvarlig digital vækst og sikkerhed 
At fremme virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. anvendelse af data, e-handel, it
sikkerhed samt en brugervenlig offentlig digitalisering, som reducerer virksomhedernes byrder og 
fremmer nye vækstmuligheder.  

• Udvikling i hele Danmark 
At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem grøn omstilling, planlægning (planlov), erhvervs
fremme, strukturfonde og landdistriktsudvikling, 

• Enkel erhvervsregulering, kontrol og tilsyn 
At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, 
som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel.  

• Effektiv og digital erhvervsservice 
At yde erhvervslivet en effektiv serviceoplevelse og en lettere hverdag med fokus på professionel 
digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. 

• Internationale forhold 
At skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. 

• Administration  
At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen. 

1.4. Erhvervsstyrelsens budget 

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

0. Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

136,0 2,8 133,2 

1. Erhvervsservice og digitalisering 196,4 59,6 136,8 

2. Erhvervsudvikling 217,8 28,6 189,2 

3. Erhvervsregulering 76,9 32,6 44,3 

I alt 627,1 123,6 503,5 

-

-

-
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2. Resultatmål for 2020 

2.1. Erhvervsstyrelsens resultatmål fordelt på kerneopgaver på finans
loven 

Erhvervsservice og digitali
sering 

Erhvervsudvikling Erhvervsregulering 
Hjælpefunktioner samt gene
rel ledelse og administration 

Resultatmål 18 Resultatmål 3 Resultatmål 2 Resultatmål 1 

Resultatmål 20 Resultatmål 4 Resultatmål 19 Resultatmål 23 

Resultatmål 21 Resultatmål 5 

Resultatmål 6 

Resultatmål 7 

Resultatmål 8 

Resultatmål 9 

Resultatmål 10 

Resultatmål 11 

Resultatmål 12 

Resultatmål 13 

Resultatmål 14 

Resultatmål 15 

Resultatmål 16 

Resultatmål 17 

Resultatmål 22 

-

- -
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2. Resultatmål for 2020 

2.2 Policy-mål 

Resultatmål 1 Kompensationsordninger som følge af COVID-19 
AP 1. Erhvervsministeriet skal sikre en hurtig og kompetent udbetaling og administration af 
kompensationsordningerne henlagt under Erhvervsstyrelsen. 

Vægt: 5 Aktiviteter 
Erhvervsstyrelsen har i 2020 sagsbehandlet og udbetalt kompensation på alle ordninger i 
overensstemmelse med politiske aftaler og aktstykke og har påbegyndt efterkontrollen på 
alle ordninger. 

Resultatmål 2 Indsats mod snyd og svindel med COVID-19 kompensationsordnin-
gerne  

AP 4. Erhvervsministeriet igangsætter og varetager en målrettet indsats, der skal minimere 
snyd og svindel med COVID-19-kompensationsordningerne.   

Vægt: 5 Aktiviteter 
Erhvervsstyrelsen har udviklet og iværksat digitale og manuelle kontroller, herunder Ma
chine Learning for at modvirke snyd og svindel med COVID19-kompensationsordnin
gerne. 

Resultatmål 3 Regeringens økonomiske genopretningspakke  
AP 5. Erhvervsministeriet etablerer regeringens Forum for genstart af dansk eksport samt en 
række genstartsteams, der skal komme med anbefalinger til regeringen.   

Vægt: 5 Aktiviteter 
ERST bidrager løbende på departementets efterspørgsel til en effektiv sekretariatsbetje
ning af regeringens Genstartteams, herunder forberedelse af materialer af høj kvalitet 
samt til forberedelse af den efterfølgende eksportpakke.   

Resultatmål 4 Danske erhvervsinteresser i det europæiske industrisamarbejde 
AP 6. Der skal udarbejdes en kortlægning af danske interesser i EU's industrialliancer og økosy
stemer, samt en kortlægning af danske prioriteter for den bredere europæiske industripolitik. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

ERST skal bidrage til kortlægningen af danske interesser i udvælgelse af og deltagelse i 
EU’s industrialliancer og økosystemer samt danske prioriteter for den bredere europæi
ske industripolitik. Desuden bidrager ERST til oplæg om, hvordan danske virksomheders 
deltagelse i de europæiske industrialliancer/økosystemer understøttes. 

-
-

-

-

-
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Resultatmål 5 Regeringens klimapartnerskaber 
AP 19. Der samarbejdes med erhvervslivet i regeringens klimapartnerskaber mhp. at udar
bejde erhvervsrettede tiltag som opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger.  

Vægt: 5 Aktiviteter 

ERST har bidraget med input til EMs arbejde ift. de  af regeringens klimapartnerskaber, 
som EM er lead på. 

Resultatmål 6 Opfølgning på klimaparnetskabernes anbefalinger 
AP 19. Der samarbejdes med erhvervslivet i regeringens klimapartnerskaber mhp. at udar
bejde erhvervsrettede tiltag som opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger.   

Vægt: 5 Aktiviteter 

Som opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger bidrager ERST med forslag til er
hvervsrettede tiltag, der kan indgå i klimahandlingsplan eller andre regeringsudspil, og 
udvikler i den forbindelse konkrete projekter med grønt erhvervspotentiale, herunder kon
krete anbefalinger til erhvervsministeren om mere værdiskabende CSR-rapportering. 

Resultatmål 7 Sekretariatsbetjening af regeringens Grønne Erhvervsforum 
AP 20. Erhvervsministeriet etablerer regeringens Grønne Erhvervsforum, som bl.a. understøt
ter igangsættelsen af udviklingsprojekter i samarbejde mellem regeringen og erhvervslivet.  

Vægt: 4 Aktiviteter 

ERST bidrager på departementets efterspørgsel til en effektiv sekretariatsbetjening af re
geringens Grønne Erhvervsforum, herunder forberedelse af materialer af høj kvalitet. 

Resultatmål 8 Den decentrale erhvervsfremmeindsats 
AP 23. Den decentrale erhvervsfremmeindsats skal bidrage til den grønne omstilling bl.a. gen
nem tildeling af midler til klyngeorganisationer, der fremmer virksomhedernes innovation in
den for grønne og cirkulære løsninger. 

Vægt: 4 Aktiviteter 
Den decentrale og digitale erhvervsfremme bidrager til at følge op på anbefalingerne i kli
mapartnerskaberne. 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler midler til klyngeorganisationer, der fremmer 
virksomhedernes innovation inden for klimavenlige, grønne og cirkulære løsninger. 

Resultatmål 9 Konkurrence og bæredygtigt erhvervsliv, der skaber Fremti-dens ar
bejdsplader 

AP 7.  Der gennemføres en undersøgelse af hvordan Danmark i 2030 fortsat efter COVID-19 har 
et konkurrencedygtigt og bæredygtigt erhvervsliv, der skaber fremtidens arbejdspladser. 

Vægt: 5 Aktiviteter 
ERST gennemfører desk research, feltstudier/interviews og benchmarkanalyser, der skal 
identificere og belyse trends, der forventes at præge dansk erhvervsliv og den danske er
hvervsstruktur, herunder som følge af COVID-19, i løbet af 10-20 år, samt hvorledes 
dansk erhvervsliv står i forhold til disse trends. Dette sammenfattes i en kortlægning inkl. 
mulige indsatsområder, og skal indgå i den samlede samfundsdiagnose, som gennemfø
res i regi af Fremtidens arbejdspladser. Arbejdet udføres i samarbejde med DEP. 

Resultatmål 10 Politisk udspil om Fremtidens arbejdspladser 
AP 8. Der udarbejdes et politisk udspil om Fremtidens arbejdspladser, som skal sikre gode ram
mer for brugen af nye teknologier i dansk erhvervsliv til fx at udvikle nye forretningsmodeller 
og fremme styrkepositioner. 

Vægt: 5 Aktiviteter 

ERST gennemfører i samarbejde med DEP en evaluering af Strategi for Danmarks digi
tale vækst, samt en række analyser inden for de identificerede områder i ”samfundsdiag
nosen” i forbindelse med Fremtidens Arbejdspladser (jf. resultatmål 5). På baggrund heraf 
bidrager ERST med forslag til politiske initiativer. 

Resultatmål 11 Partnerskab for Viden og Vækst 
AP 9. Der etableres sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet et Partnerskab for 
Viden og Vækst, der har til formål at fremme, at Danmarks stærke viden og forskningsposi
tion omsættes til innovation, vækst i innovation mm. 

Vægt: 2 Aktiviteter 

-

-

-

-

-
-

-
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ERST bidrager til sekretariatsbetjeningen af Partnerskabet for Viden og Vækst og leverer 
materiale til drøftelser i partnerskabet, der kan udmøntes i anbefalinger og konkrete initia
tiver. Herunder forestår ERST, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager til sam
arbejdet om at øge anvendelsen af den offentlige viden og forskning. 

Resultatmål 12 Ny strategi for kunstig intelligens 
AP 10. Der udarbejdes en ny strategi for kunstig intelligens, der skal sikre danske virksomhe
der de bedste rammer for at udnytte teknologiske muligheder. 

Vægt: 2 Aktiviteter 

ERST bidrager til departementets arbejde med en strategi for kunstig intelligens. De kon
krete aktiviteter aftales, når der foreligger et kommissorium for strategiarbejdet. 

Resultatmål 13 Let at drive ordentlig og konkurrencedygtig virksomhed 
AP 12. Gennem anbefalinger fra Erhvervslivets EU-og Regelforum skal der arbejdes for, at det 
er let at drive en ordentlig og konkurrencedygtig virksomhed i Danmark. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

ERST sekretariatsbetjener Erhvervslivets EU- og Regelforum og bistår bl.a. med afvikling 
af forummets møder og kvalitetssikring af forummets anbefalinger til regeringen. 

Resultatmål 14 EU-UK aftale, der varetager danske erhvervsinteresser 
AP 18 . Der skal arbejdes for at opnå en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og UK, 
der tager hånd om de væsentligste danske erhvervsinteresser bedst muligt. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

Forhandlinger 

Erhvervsstyrelsen bidrager løbende til forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem 
EU og UK, med henblik på at dansk erhvervsliv stilles bedst muligt. 

Kommunikation  

Erhvervsstyrelsen gennemfører en opdatering af Brexit-tjeklisten og en informationskam
pagne ultimo 2020 som opfølgning på udviklingen i forhandlingerne, hvis det efterspørges 
af DEP og giver mening. Informationskampagnen intensiveres i et no-deal lignende sce
narie og rettes særligt mod SMV’er. 

-
-

-

-

-

-
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Resultatmål 15 Planloven  
AP 25. I den igangværende evaluering af planloven udarbejdes en ændring af planlovgivningen, 
der understøtter blandede byer, grøn omstilling og vækst og udvikling i både land og by. 

Vægt: 5  Aktiviteter 

ERST gennemfører en evaluering af planloven og bidrager til et politisk udspil til forligs
kredsen med forslag til nye tiltag i planloven. 

Resultatmål 16 Strukturfondsprogrammer  
AP 27. Der skal udarbejdes strukturfondsprogrammer for 2022, som skaber gode rammer for, 
at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan arbejde med at understøtte udvikling og vækst i 
SMV’er i hele Danmark.  

Vægt: 5 Aktiviteter 

Med input fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og det øvrige strukturfondspartner
skab formulerer Erhvervsstyrelsen i samarbejde med departementet  udkast til struktur
fondsprogrammer for perioden 2021-2027, der giver bredest mulige rammer for Erhvervs
fremmebestyrelsens indsatser for danske SMV´ers udvikling og vækst. Erhvervsstyrelsen 
arbejder for, at strukturfondsprogrammerne kan bidrage til øget konkurrenceevne i hele 
landet. Det skal ske via indsatser inden for grøn omstilling, digital omstilling, kvalificeret 
arbejdskraft og iværksætteri. Erhvervsstyrelsen fremsender på vegne af regeringen struk
turfondsprogrammerne til godkendelse i Europa-Kommissionen. 

Resultatmål 17 Lokale erhvervsudviklingsinitiativer 
AP 28. Der identificeres i samspil med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse et antal lokale 
erhvervsudviklingsinitiativer, som har potentiale til at øge vækst og beskæftigelse på lands
delsniveau. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

Erhvervsstyrelsen identificerer i samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 
erhvervshusene og andre lokale aktører lokale erhvervsudviklingsinitiativer (fyrtårne), der 
har potentiale til at øge vækst og beskæftigelse på landsdelsniveau. Der afsættes midler 

-

-
-

-

-

-
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fra den lokale pulje i 2020 til udvikling af projekter, der potentielt kan skaleres de kom
mende år. 

Resultatmål 18 Digital ansvarlighed 
AP 31. Der skal udarbejdes et udspil om digital ansvarlighed, der skal understøtte, at digitalise
ring, datadrevne forretningsmodeller og nye teknologier går hånd i hånd med ansvarlig brug af 
data og klare rammer for digitale platformers markedsposition.  

Vægt: 5 Aktiviteter 

ERST bidrager med konkrete initiativer, der kan indgå i udspillet om digital ansvarlighed, 
herunder med et konkret forslag til at præge den kommende digital services act.   
ERST bistår departementet ift. øvrige digitale regeringsudspil, herunder udspil om sociale 
medier. 
ERST koordinerer, i form af en tværgående EM-arbejdsgruppe, initiativ-indspil til den 
kommende cybersikkerhedsstrategi og bidrager med konkrete initiativer, der kan indgå i 
en national cybersikkerhedsstrategi f.eks. med særligt fokus på at gøre det lettere for 
SMV’er at styrke deres digitale sikkerhed og få handlingsorienteret hjælp i tilfælde af an
greb, eller initiativer, som skal styrke den danske it-sikkerhedsbranche og øge virksomhe
ders fokus på sikkerhed, når de anvender nye teknologier.  

Resultatmål 19 Omregistrering af sunde IVS'er til ApS'er 
AP 36. Der skal udarbejdes et lovforslag, der har til formål at give sunde IVS’er bedre mulighe
der for at omdanne sig til ApS’er. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

Styrelsen udarbejder et lovforslag, der skal muliggøre lettere omregistrering fra iværksæt
terselskab til anpartsselskab og sænke adgangsbarrierne for at stifte et anpartsselskab. 
Derudover skal der udarbejdes en færdig model for, hvordan anpartsselskaber kan rejse 
kapital igennem equitycrowdfunding. Formålet er dels at hjælpe de iværksætterselskaber, 
der er kommet i klemme ift. de nuværende omregistreringskrav, dels at mindske adgangs
barriererne for iværksættere, der i fremtiden ønsker at drive virksomhed i et selskab med 
begrænset hæftelse og sidst at styrke anpartsselskabers muligheder for at rejse kaptial 
igennem salg af ejerandele. Lovforslaget træder i kraft i 2021 i takt med at IT-løsningerne 
er udviklet og kan tages i brug. 

-

-

-
-

-

-

-
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Resultatmål 20 Informationssikkerhed og databeskyttelse  
AP 40 . Der skal være en fortsat høj compliance inden for informationssikkerhed og databe
skyttelse bl.a. gennem implementeringen af de 20 tekniske minimumskrav til it-sikkerheden, 
der indgår i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

Databeskyttelse:  
a) Styrelserne har udarbejdet risikovurderinger, der konkret tager stilling til risiciene for 

de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, for alle behandlingsaktiviteter, som 
fremgår af styrelsens fortegnelse. 

b) Styrelserne har udarbejdet en risikobaseret plan for og kan dokumentere, hvornår 
samt hvordan der føres tilsyn med alle styrelsens databehandlere, og der er ført til
syn i overensstemmelse hermed. 

Informationssikkerhed: 
c) Styrelsen har implementeret og forankret alle 20 tekniske minimumskrav til it-sikker

heden hos statslige myndigheder, der indgår i den nationale cyber- og informations
sikkerhedsstrategi. 

Resultatmål 21 Nye digitale initiativer og teknologiske løsninger 
AP 42. Der arbejdes med nye digitale initiativer og teknologiske løsninger - med inddragelse 
af samarbejdspartnere - med henblik på at sikre en tidssvarende og sammenhængende ser
vice over for borgere og virksomheder. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

Erhvervsstyrelsen skal udarbejde en række nationale og nordiske anbefalinger, der har til 
mål at understøtte en sikker og smidig udveksling af virksomhedernes økonomiske og fi
nansielle data, herunder øge anvendelsen af elektronisk fakturering, samt understøtte au
tomatisering af virksomhedernes bogføring og indberetning til myndigheder. 

2.3. Drifts- og administrationsmål 

Resultatmål 22 Sagsbehandlingstider 
Mål 39. Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministe
riet for at sikre en effektiv og rimelig sagsbehandlingstid over for borgere og virksomheder. 

Vægt: 4 Aktiviteter 

ERST har fokus på korte sagsbehandlingstider i 2020. 

-

-

-
-

-

-
-

-
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Resultatmål 23 Konsulentforbrug 
AP 41 Forbruget på eksterne konsulenter skal reduceres med 21,1 mio. kr. på tværs af mi
nisterområdet ift. 2017/2018 i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2020. 

Vægt: 2 Aktiviteter 

Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på tværs af ministerområdet reduceres 
med samlet 21,5 mio. kr. 

-
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3. Målopgørelsesoversigt  

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Policy-mål 90  

1 Kompensationsordninger som 
følge af COVID-19 

5 Sagsbehandling og udbetaling er afsluttet på alle 
ordninger og efterkontrol er påbegyndt på 3 ud af 5 
ordninger (målet gælder ikke for evt nye forlængel
ser af ordningerne). 

Sagsbehandling og udbetaling er afsluttet på alle 
ordninger og efterkontrol er påbegyndt på alle ord
ninger. (målet gælder ikke for evt. nye forlængelser 
af ordningerne). 

2 Indsats mod snyd og svindel 
med COVID-19 kompensations
ordningerne 

5 Der er etableret en whistleblowerordning, og hoved
parten er visiteret. 
 
Der  anvendes maskinlæring til i nær realtid at risi
koscore alle ansøgninger, så ansøgninger med høj 
risikosccore bliver udtaget til udvidet kontrol. 

Der er etableret en whistleblowerordning og alle 
henvendelser er visiteret. 

Der  anvendes maskinlæring (ML) til i nær realtid at 
risikoscore alle ansøgninger, så ansøgninger med 
høj risikosccore bliver udtaget til udvidet kontrol. 

Anvendelse af skybaseret teknologier til afvikling af 
ML modeller strømlines, så nye modeller kan sættes 
hurtigere i drift. 

3 Regeringens økonomiske geno
pretningspakke 

5 ERST bidrager til pressehåndteringen ved indstatio
nering af medarbejder i departementet  

ERST bidrager med kortlægning af virksomheder
nes udfordringer gennem 30 virksomhedsinterviews 
og medvirker til indarbejdelse heraf i afrapporterin
gen.   

ERST bidrager til pressehåndteringen ved indstatio
nering af medarbejder i departementet  

ERST bidrager med kortlægning af virksomheder
nes udfordringer gennem 34 virksomhedsinterviews, 
og medvirker til indarbejdelse heraf i afrapporterin
gen.   

-
-

-
-

-

- - -

- -

- -
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ERST videreudvikler SMV:Digital som forventet ud
løb af anbefalinger fra genstartsteamene, herunder 
udmøntning af yderligere midler i regi af SMV:Digital  

4 Danske erhvervsinteresser I det 
europæiske industrisamarbede  

4 Der er udarbejdet en kortlægning af danske interes
ser i deltagelse i EU’s eksisterende industrialliancer. 

Der er udarbejdet en kortlægning af danske interes
ser i deltagelse i EU’s industrialliancer og i udvæl
gelsen af de nye økosystemer.  

Der er udarbejdet et oplæg til understøttelse af dan
ske virksomheders deltagelse i de europæiske indu
strialliancer/økosystemer. 

5 Regeringens klimapartnerskaber 5 ERST har bidraget med 5 konkrete input herunder 
vedrørende klimakompas, CSR-rapportering, SMV’s 
grønne omstilling, forbrugsdata og forslag vedr. 
Danmark som grøn iværksætternation. 

ERST har bidraget med 7 konkrete input herunder 
vedrørende klimakompas, CSR-rapportering, grøn 
erhvervsrapportering, mærkning og standarder, 
SMV’s grønne omstilling, forbrugsdata og forslag 
vedr. Danmark som grøn iværksætternation. 

6 Opfølgning på klimaparnerskab
ernes anbefalinger 

5 Som opfølgning på klimapartnerskabernes anbefa
linger udvikler ERST 2 forslag til et erhvervsrettet til
tag, der kan indgå i klimahandlingsplan eller andre 
regeringsudspil, og udvikler i den forbindelse 1 kon
kret projekt med grønt erhvervspotentiale, herunder 
indsender konkrete anbefalinger til erhvervsministe
ren om mere værdiskabende CSR-rapportering. 

Som opfølgning på klimapartnerskabernes anbefa
linger udvikler ERST 4 forslag til erhvervsrettede til
tag, der kan indgå i klimahandlingsplan eller andre 
regeringsudspil, og udvikler i den forbindelse 2 kon
krete projekter med grønt erhvervspotentiale, herun
der indsender konkrete anbefalinger til erhvervsmi
nisteren om mere værdiskabende CSR-rapporte
ring. 

7 Sekretariatsbetjening af regerin
gens Grønne Erhvervsforum 

4 ERST  har understøttet sekretariatsbetjeningen af 
Grønt Erhvervsforum til DEPs fulde tilfredshed. 

ERST har understøttet sekretariatsbetjeningen af 
Grønt Erhvervsforum til DEPs fulde tilfredshed. 

8 Den decentrale 
erhvervsfremmeindsats 

4 Bestyrelsens udmøntninger, Erhvervshusene og di
gital erhvervsfremme bidrager til at indfri mindst to 
anbefalinger fra klimapartnerskaberne. 

Bestyrelsens udmøntninger, Erhvervshusene og di
gital erhvervsfremme bidrager til at indfri mindst tre 
anbefalinger fra klimapartnerskaberne. 

-

- -
-

-
-

- - -
- -

- -
-

- -
-

-

- -
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80 pct. af alle klyngeorganisationer, der udvælges til 
finansiering af bestyrelsen, har beskrevet sit bidrag 
til innovation mhp. grøn omstilling, og der er iværk
sat dialog med disse organisationer om deres hand
lingsplaner for 2021, hvor grøn omstilling indgår. 

Alle klyngeorganisationer, der udvælges til finansie
ring af bestyrelsen, har beskrevet sit bidrag til inno
vation mhp. grøn omstilling, og der er iværksat dia
log med alle organisationerne om deres handlings
planer for 2021, hvor grøn omstilling indgår. 

9 Konkurrence og bæredygtigt er
hvervsliv, der skaber Fremtidens 
arbejdsplader  

5 Kortlægningen forelægges departementet senest 
den 15. oktober 2020. 

Kortlægningen forelægges departementet senest 
den 1. september 2020. 

10 Politisk udspil om Fremtidens ar
bejdspladser 

5 Der er udarbejdet en foreløbig evaluering af Strategi 
for Danmarks digitale vækst. Det må forventes, at 
der udestår data fra nogle af indsatserne, som først 
vil kunne indarbejdes i Q1 2021.  

Der er bidraget med forslag til politiske initiativer in
den for et indsatsområde. 

Der er udarbejdet en foreløbig evaluering af Strategi 
for Danmarks digitale vækst. Det må forventes, at 
der udestår data fra nogle af indsatserne, som først 
vil kunne indarbejdes i Q1 2021.  

Der er bidraget med forslag til politiske initiativer in
den for flere indsatsområder. 

11 Partnerskab for Viden og Vækst 2 Erhvervsstyrelsen har leveret materiale til drøftelse 
af et indsatsområde i partnerskabet og understøttet 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses bidrag til 
partnerskabet. 

Erhvervsstyrelsen har leveret materiale til drøftelse 
af to indsatsområder i partnerskabet, hvoraf mindst 
det ene tiltag kan gennemføres af eller i samarbejde 
med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

12 Ny strategi for kunstig intelligens 2 Erhvervsstyrelsen har understøttet DEPs arbejde til 
DEPs tilfredshed. 

Erhvervsstyrelsen har understøttet DEPs arbejde til 
DEPs fulde tilfredshed. 

13 Let at drive ordentlig og konkur
rencedygtig virksomhed 

4 Der er afholdt et møde i Erhvervslivets EU- og Re
gelforum, ligesom der er afholdt en tematisk work
shop samt fem arbejdsgruppemøder. 

Der er afholdt to møder i Erhvervslivets EU- og Re
gelforum, ligesom der er afholdt to tematiske work
shops samt seks arbejdsgruppemøder. 

ERST bistår forummet med fremsendelse af kon
krete anbefalinger til regeringen. 

14 EU-UK aftale, der varetager 
danske erhvervsinteresser 

4 Erhvervsstyrelsen leverer bidrag til forhandlingerne.  Brexit-tjeklisten opdateres i forhold til udviklingen i 
forhandlingerne. 

-
-
--
--

-

-

- -

- - -
- -

-
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(Indsatsen vurderes af departementet på baggrund 
af indstilling fra Erhvervsstyrelsen.) 

Erhvervsstyrelsen leverer bidrag til forhandlingerne.  

(Indsatsen vurderes af departementet på baggrund 
af indstilling fra Erhvervsstyrelsen.) 

15 Planloven 5 Evaluering af planloven er gennemført inden d. 1. 
juli 2020. 

Evaluering af planloven er gennemført inden 1. juli 
2020 og der er udarbejdet et udkast til politisk udspil 
i 3. kvartal. 

16 Strukturfondsprogrammer 5 Erhvervsstyrelsen har inden udgangen af 2020 fore
lagt et udkast til strukturfondsprogrammer 2021-
2027 for Erhvervsministeren1.  

Erhvervsstyrelsen har inden udgangen af 2020 fore
lagt et udkast til strukturfondsprogrammer 2021-
2027 for regeringen2. 

17 Lokale erhvervsudviklingsinitia
tiver 

4 Der identificeres mindst 1 lokalt erhvervsudviklings
initiativ i mindst fire erhvervshusområder mhp. finan
siering fra den lokale pulje i 2021. 

Der identificeres mindst 1 lokalt erhvervsudviklings
initiativ i hvert erhvervshusområde mhp. finansiering 
fra den lokale pulje i 2021.  

18 Digital ansvarlighed 5 ERST bidrager til udspillet i form af udvikling af kon
krete initiativer omkring digital ansvarlighed. 

ERST bistår departementet ift. øvrige digitale rege
ringsudspil, herunder udspil om sociale medier. 

ERST bidrager til relevante pressesager omkring di
gital ansvarlighed. 

ERST bidrager med 1 konkrete initiativer, der kan 
indgå i en national cybersikkerhedsstrategi.  

ERST bidrager til udspillet med vidensgrundlag om
kring udfordringsbilledet og udvikling af konkrete ini
tiativer omkring digital ansvarlighed.  

ERST bistår departementet ift. øvrige digitale rege
ringsudspil, herunder udspil om sociale medier. 

ERST bidrager til relevante pressesager omkring di
gital ansvarlighed. 

ERST eksekverer på relevante initiativer i udspil om 
digital ansvarlighed.  

1 Hvis de relevante EU-forordninger og budget 2021-2027 er godkendt senest 1. oktober 2020. 

2 Hvis de relevante EU-forordninger og budget 2021-2027 er godkendt senest 1. oktober 2020. 

- -

- - -
-

- -
-

- -

-
-
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ERST bidrager med 2 konkrete initiativer, der kan 
indgå i en national cybersikkerhedsstrategi.  

19 Omregistering af sunde IVS'er til 
ApS'er  

4 Et lovforslag er udarbejdet og sendt i høring inden 
udgangen af september 2020. 

Et lovforslag fremsættes i Oktober 2020. 

Informationssikkerhed og data
beskyttelse 

4 a. 80% af behandlingsaktiviteterne i fortegnel
sen  er risikovurderet. 

b. Der er lagt en plan for tilsyn med alle sty
relsens databehandlere, og planen er fulgt 
for 80% af styrelsens databehandlere. 

c. Der er taget stilling til alle 20 minimums
krav og 90% er implementeret eller foreta
get mitigerende handlinger inden 1. juli 
2020. 

a. 100% af behandlingsaktiviteterne i forteg
nelsen er risikovurderet. 

b. Der er lagt en plan for tilsyn med alle sty
relsens databehandlere, og planen er fulgt 
for 100% af styrelsens databehandlere. 

c. Alle 20 minimumskrav er implementeret. 

21 Nye digitale initiativer og tekno
logiske løsninger 

4 Erhvervsstyrelsen skal have sendt nationale og nor
diske anbefalinger til departementet inden udgan
gen af 4. kvartal 2020. 

Erhvervsstyrelsen skal have sendt nationale og nor
diske anbefalinger til departementet inden udgan
gen af 3. kvartal 2020. 

Drifts- og administrationsmål 6  

22 Sagsbehandlingstider 4 1) Sagsbehandlingstiden for udbetalingssager for 
LAG og FLAG er nedbragt til 60 kalenderdage eks
klusiv høringer per 31. juli 2020. Puklen af driftssa
ger er afviklet inden udgangen af 2020. 

- -

-

-
-

-

-

- -
-

-
-

-
-
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2) Sagsbehandlingstiden for sager på eksportkon
trolområdet må ikke overskride 10 arbejdsdage i 
ukomplicerede/almindelige sager.3

23 Konsulentforbrug 2 Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på 
tværs af ministerområdet reduceres med samlet 
21,5 mio. kr. 

Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på 
tværs af ministerområdet reduceres med samlet 
21,5 mio. kr. 

3 Ved ukomplicerede/almindelige sager forstås sager, hvor Erhvervsstyrelsens høringsparter er i stand til at svare endeligt indenfor den aftalte høringsfrist på 6 arbejds

dage, og hvor partshøringsproces ikke skal finde sted. 

-

-



_____________________________ ______________________________ 

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 Erhvervsstyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen træ
der i kraft den 15. april og gælder for resten af 2020. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets 
rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 

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

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

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

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

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

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

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

København den 27. maj 2020  

Departementschef Michael Dithmer  

København den 29. maj 2020  

Direktør Katrine Winding 

-

-

-

-
-

-
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