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1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Erhvervsstyrelsen 
 

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for ansvarlige virksomheders vækst og udvikling 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 in-
novation og høj kundetilfredshed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt det at være en tro-
værdig myndighed.  

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje med fokus på at levere en effektiv, og digital erhvervsser-
vice til virksomhederne, at udvikle og håndhæve enkel erhvervsregulering samt styrke rammerne for an-
svarlig 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 konkurrence dygtige 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 
digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at 
sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at 
styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data. 

 
3. Erhvervsudvikling 

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

4. Erhvervsregulering 
- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kon-

trol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre ufor-
holdsmæssige byrder for virksomhederne. 

 

Herudover har Erhvervsstyrelsen en væsentlig opgave vedr. administration af de erhvervsrettede Covid19 
kompensationsordninger. 

 

1.3.2. Strategiske målsætninger 
 
Styrelsens målbillede lyder som følger:  
 

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

At fremme virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. anvendelse af data, e-handel, 
itsikkerhed 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,  erhvervsfremme og  struktur-
fonde. 

• 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.  
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2. Resultatmål for 2021 

2.1 Policy-mål 

Resultatmål 1 Genstart  

Erhvervsministeriet bidrager til regeringens arbejde med at genstarte dansk øko-
nomi  
Aktivitet 

 

ERST bidrager til regeringens arbejde med at genstarte dansk økonomi og er-
hvervsliv som følge af COVID-19. Konkret skal styrelsen bidrage til, at opfølgnin-
gen på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Anbefalingerne og opfølg-
ningen herpå skal medvirke til dannelsen af lokale erhvervsfyrtårne.  

 

Resultatmål 2 Fremtidens Arbejdspladser  

Erhvervsministeriet bidrager til regeringens arbejde med at skabe gode rammer for 
fremtidens arbejdspladser. 

Aktivitet 

 

ERST bidrager til regeringens arbejde med digitalisering, både hvad angår Digi-
taliseringspartnerskabet og udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi. I arbejdet 
lægger ERST særligt fokus på spor 2 om Fremtidens digitale erhverv og arbejds-
pladser. ERST skal være en fagligt kompetent sparringspartner for partnerska-
bet og understøtte deres drøftelser, herunder med udarbejdelsen af konkrete 
forslag, som fremmer digitalisering af dansk erhvervsliv. Samtidig understøtter 
ERST arbejdet med fælleseuropæiske storskalaprojekter (IPCEI) herunder sær-
ligt på brintområdet. Endelig bidrager ERST med nytænkende grønne anbefalin-
ger og tiltag, der kan forbedre virksomhedernes klimaadfærd.        

 

Resultatmål 3 Iværksætteri   

Erhvervsministeriet bidrager til regeringens arbejde med at styrke rammerne for 
iværksætteri i Danmark, heriblandt særligt grønt iværksætteri.  

Aktivitet 

 

ERST bidrager til regeringens arbejde med at styrke rammerne for iværksætteri 
i Danmark, heriblandt særligt grønt iværksætteri. Konkret vil styrelsen bidrage 
til en grøn iværksætterindsats, et iværksætterprogram, initiativer til et iværk-
sætterudspil og udarbejdelse af et lovforslag om sænkelse af kapitelkrav og mu-
liggørelse af equity crowdfunding. Tiltagene skal gøre det nemmere at forsøge 
sig som iværksætter, så alle kan være med – uanset erhvervs- eller uddannel-
sesbaggrund. 
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Resultatmål 4 Styrket Samfundskontrakt   

Erhvervsministeriet bidrager til regeringens arbejde med at styrke samfundskon-
trakten mellem samfundet og erhvervslivet 

Aktivitet 

 

ERST bidrager til regeringens arbejde med at styrke samfundskontrakten mellem 
samfundet og erhvervslivet. Konkret vil styrelsen udarbejde et forslag til ændring 
af bogføringsloven, som skal understøtte automatisering af virksomhedernes 
bogføringsprocesser, og understøtte at sager om økonomisk kriminalitet bedre 
kan forfølges ved at skærpe kravene til god bogføringsskik samt skabe større sik-
kerhed for, at regnskabsmateriale ikke bortkommer. Derudover vil styrelsens in-
den udgangen af 2021 have etableret en intelligent kontrolplatform (på bag-
grund af den eksisterende platform, , som det teknisk set er muligt at anvende 
for alle myndigheder, der udøver erhvervsrettet kontrol. 
  

 

Resultatmål 5 COVID-19  

Erhvervsministeriet skal sikre en hurtig og kompetent udbetaling og administration 
af kompensationsordningerne henlagt under Erhvervsstyrelsen. 

Aktivitet 

 

ERST leverer en hurtig og kompetent sagsbehandling og udbetaling såvel som 
efterkontrol og slutafregning af COVID-19 kompensationsordningerne.  

 

2.2. Drifts- og administrationsmål 

Resultatmål 6 Sagsbehandlingstider  
Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministeriet 
for at sikre en effektiv og rimelig sagsbehandlingstid over for borgere og virksomhe-
der. 

Aktivitet 

 

ERST har fokus på korte sagsbehandlingstider i 2021. 

  

 

Resultatmål 7 Cybersikkerhed og databeskyttelse 

Fokus på compliance på cybersikkerhed og databeskyttelse 

Aktivitet 

 

Databeskyttelse 
a) Styrelsen gennemgår deres datastrømme med henblik på at identificere evt. 
tredjelandsoverførsler hos databehandlere og eventuelle underdatabehandlere. 
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b) Styrelserne har udarbejdet ledelsesgodkendte handlingsplaner for de af 
ovenstående datastrømme, der involverer tredjelandsoverførsler. 

Cybersikkerhed 

c) Styrelsen gennemfører en awarenesskampagne om phishing og tester medar-
bejdernes phishingparathed. 

d) Styrelsen gennemfører en sårbarhedsscanning og en disaster recovery af et 
forretningskritisk system. 

 

 

Resultatmål 8 HR-mål  

Trivsel under hjemsendelsen og en god reboarding 

Aktivitet 

 

Koncern HR understøtter indsatsen for at sikre god trivsel under hjemsendelsen 
samt en god tilbagevenden til arbejdspladsen i takt med åbningen af samfun-
det. 
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3. Målopgørelsesoversigt  
[Der må som udgangspunkt kun være én aktivitet per resultatmål, og hver aktivitet skal som udgangspunkt have ét målepunkt, der varierer mellem 
delvis opfyldelse og helt opfyldt. Forudsætningen for, at et mål kan være opfyldt, er, at målepunktet under delvist opfyldt også er opnået.]  

[Der må som udgangspunkt kun være én aktivitet per resultatmål, og hver aktivitet skal som udgangspunkt have ét målepunkt, der varierer mellem 
delvis opfyldelse og helt opfyldt. Forudsætningen for, at et mål kan være opfyldt, er, at målepunktet under delvist opfyldt også er opnået.]  

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Policy-mål 70   

1 Genstart 15 ERST bidrager til opfølgningen på afbefalingerne, 
navnlig ifht. understøttelsen af lokale aktørers or-
ganisering omkring de lokale erhvervsfyrtårne og 
udmøntningen af REACT-midler, hvor sekretaria-
tet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ud-
arbejder oplæg til udmøntning af 500 mio. Kr. 
(2021-2022), der tiltrædes af Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse inden udgangen af oktober. 

ERST bidrager til opfølgningen på anbefalin-
gerne, navnlig ifht. understøttelsen af lokale 
aktørers organisering omkring de lokale er-
hvervsfyrtårne og udmøntningen af REACT-
midler, hvor sekretariatet for Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse udarbejder oplæg til 
udmøntning af 500 mio. kr. (2021-2022), der 
tiltrædes af Danmarks 
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Erhvervsfremmebestyrelse inden udgangen af 
august. 1

2 Fremtidens arbejdspladser  

 

 

15 
ERST understøtter EM-DEPs arbejde med digitali-
seringspartnerskabet og digitaliseringsstrategien. 
 

ERST bidrager til anbefalinger til grønt erhvervs-
forum om en ensartet opgørelsesmetode for CO2 
udledning. 

 

ERST bidrager til arbejdet med digitali-serings-
partnerskabet herunder med analyser, udkast 
til mødepapirer og gennem aktiv deltagelse i 
digitalise-ringsenheden samt materiale til brug 
for ekstern kommunikation og pres-seaktivi-
tet. Dertil bidrager ERST til udarbejdelse af di-
gitaliseringsstrategi, herunder initiativudvik-
ling og implementering ved aftale om strate-
gien.  

ERST vejleder og understøtter  virk-somheder, 
der er udvalgt til at  indgå i et fælleseuropæisk 
storskalaprojekt.  

ERST bidrager til anbefalinger til grønt er-
hvervsforum og leverer en mapping af nye 
grønne tiltag som efterspurgt af Erhvervslivets 
EU og regelforum. 

 

Målet genforhandles såfremt der ikke ligger en rammeaftale mellem Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse senest primo 
august. 

1
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3 Iværksætteri 13 ERST/Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse udarbejder oplæg til en iværksæt-
terindsats med særligt fokus på grønne iværksæt-
tere, som bestyrelsen tiltræder. 

ERST bidrager med model for nedsættelse af ka-
pitalkrav og mulighed for equity crowdfunding i 
ApS’er, der kan danne grundlag for de politiske 
forhandlinger i efteråret. 

 

ERST sekretariatsbetjener regeringens grønne 
iværksætterpanel.  

ERST/Sekretariatet for Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse udarbejder oplæg til en 
iværksætterindsats med særligt fokus på 
grønne iværksætte-re, som bestyrelsen tiltræ-
der i Q2.  

ERST bidrager med udkast til lov-forslag om 
nedsættelse af kapitalkrav og mulighed for 
equity crowdfunding i ApS’er.  

ERST bidrager med udarbejdelse af indspil, 
som kan indgå i et kommende iværksætterud-
spil eller andre relaterede udspil. 

4 Styrket Samfundskontrakt 13 Erhvervsstyrelsen har udarbejdet lovforslag klar 
til høring inden udgangen af oktober. 

Intelligent kontrolplatform etableret med cloud 
og grafdatabase medio december. 

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet lovforslag, 
der er klar til udsendelse i høring inden udgan-
gen af september. 

Intelligent kontrolplatform etableret med 
cloud , grafdatabase og datakatalog medio de-
cember. 
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5 COVID-19 14 Slutafregningen for de målrettede kompensati-
onsordninger, de generelle ordninger fra 9. de-
cember 2020 – 28. februar 2021 samt de gene-
relle ordninger fra 1. marts 2021 – 30. juni 2021 
er åbnet inden udgangen af 2021. 

 

Alle ansøgninger på tværs af kompensations-
ordningerne, der er modtaget inden 1. decem-
ber 2021, er sagsbehandlet – det vil sige af-
gjort eller der er efterspurgt supplerende op-
lysninger – inden udgangen af 2021.  

Alle indberetninger til slutafregningen, der er 
modtaget inden 1. december 2021, er sagsbe-
handlet – det vil sige afgjort eller der er efter-
spurgt supplerende oplysninger – inden ud-
gangen af 2021.  

Slutafregningen for de målrettede kompensa-
tionsordninger samt de generelle ordninger 
fra 9. december 2020 – 28. februar 2021 er 
åbnet senest ultimo oktober 2021, og slutaf-
regningen for de generelle ordninger fra 1. 
marts 2021 – 30. juni 2021 er åbnet inden ud-
gangen af 2021. 

Drift- og adminsitrationsmål 30   
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6 Sagsbehandlingstider 10 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager 
på eksportkontrol-området må ikke overskride 10 
arbejdsdage i ukomplicerede/almindelige sager. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ma-
nuelle selskabsregistreringssager  udgør 24 dage. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sa-
ger på eksportkontrolområdet må ikke over-
skride 8 arbejdsdage i ukomplicerede/almin-
delige sager2.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregistreringssager udgør 22 
dage. 

7 Cybersikkerhed og databe-
skyttelse 

10 Databeskyttelse 

Styrelsen har gennemgået 80 % datastrømme hos 
deres databehandlere. 

Der er udarbejdet ledelsesgodkendte handlings-
planer for 80 % af de datastrømme, der involve-
rer tredjelandsoverførsler. 

Cybersikkerhed 

Styrelsen har gennemført en awarenesskam-
pagne om phishing og gennemført en phishing-
test for alle medarbejdere. 

Databeskyttelse 

Styrelsen har gennemgået 100 % af data-
strømme hos deres databehandlere. 

Cybersikkerhed 

-Styrelsen har gennemført en awarenesskam
pagne om phishing og en phishingtest for alle 

 

2 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. 

 

Der er udarbejdet ledelsesgodkendte hand-
lingsplaner for 100 % af de datastrømme, der 
involverer tredjelandsoverførsler. 
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Styrelsen har gennemført en sårbarhedsscanning 
på et forretningskritisk system. 

 

-

-
-

medarbejdere. Styrelsen har efterfølgende fo
retaget en evaluering af testens resultat og 
implementeret relevante mitigerende tiltag. 

Styrelsen har gennemført en sårbarhedsscan
ning og en disaster recovery på et forretnings
kritisk system, og styrelsen har evalueret på 
resultaterne. 

8 Trivsel under hjemsendelsen 
og en god reboarding 

10  Der udarbejdes som minimum én trivselsmå-
ling i første halvår af 2021 med henblik på at 
undersøge trivslen i hjem-sendelsesperioden 
og for at afdække muligheder for reboarding 
af medarbejdere. Koncern HR bistår med må-
lingen. Øvrige initiativer og forventet effekt 
vedr. hjemsendelsen/reboarding beskrives i 
styrelsernes afrapportering. 

I forbindelse med genåbningen udarbejdes 
der en plan for de forskellige faser af fysisk til-
bagevenden på arbejdspladsen, herunder re-
boarding af medarbejdere. Planen skal sikre, 
at der ud over de gældende restriktioner, også 
tages hensyn til både opgaveløsningen, gen-
etablering af samarbejde mv. 

Den fysiske tilbagevenden og reboardingen 
evalueres inden udgangen af 2021. 



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 19. august 2021 og gælder for resten af 2021. Mål- og resultatplanen er en del af mini-
steriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.

2. 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 
skaffet hjemmel til fravigelse.

er

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

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

5. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet 
herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatpla

beder
-

nen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og de-
partementets vejledninger.

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

7. Som udgangspunkt vil der ikke være mulighed for at genforhandle mål i løbet af året.

København, den 18. august 2021 København, den 23. august 2021

Departementschef Michael Dithmer Direktør Katrine Winding
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