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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 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 
erhvervsservice 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 fremtidssikrede 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 opgavevaretagel

sen. 
-

 
2. Erhvervsservice og digitalisering 

- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på 
professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbe
handlingstider. Samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem bru
gervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem 
sikker anvendelse af data. 

-
-

 
3. Erhvervsudvikling 

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

4. Erhvervsregulering 
- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, til

syn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, 
uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne. 

-

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

-
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1.3.2. Strategiske målsætninger 
 
Styrelsens målbillede lyder som følger:  
 

• Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling At skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i 
Danmark gennem grøn omstilling, EU-fonde, erhvervsfremme , 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 virk
somhedernes byrder og fremmer nye vækstmuligheder.  

-

 
• 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 sagsbehand
lingstider.  

-

 
• 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 2022 

2.2 Policy-mål 
 

Resultatmål 1 
-

-

Partnerskab for Viden og Vækst 1etableres som opfølgning på Danmark Kan Mere I og leverer anbe
falinger til, hvordan der kan sikres en mere effektiv og sammenhængende innovationsindsats, som 
understøtter, at viden og forskning i højere grad bredes ud i virksomhederne. Anbefalingerne har 
bl.a. fokus på rammerne for videnssamarbejde mellem universiteter og virksomheder samt er
hvervsfremmesystemet. 

 Aktiviteter 

-
-

ERST bidrager til sekretariatsbetejeningen af Partnerskabet for Viden og Vækst. ERST 
bidrager både med analyseunderstøttelse og faglig sparring til partnerskabet og med ud
arbejdelsen af konkrete forslag, som kan styrke en mere sammenhængende innovations
indsats, der styrker dansk erhvervslivs betingelser og adgang til viden og forskning.  

ERST vil i betjeningen have særligt fokus på styrelsens virkemidler. 

 Opfyldt 

-
-

ERST understøtter sekretariatsbetjeningen 
af partnerskabet og bidrager til departe
mentets fulde tilfredshed til mødemateri
ale, der kan indgå i partnerskabets arbejde. 

Delvist opfyldt 

-

 

ERST understøtter sekretariatsbetjeningen 
af partnerskabet og bidrager til departmen
tets tilfredshed med mødemateriale, der 
kan indgå i partnerskabets arbejde. 

Resultatmål 2 

-

 

Ekspertarbejdsgruppe for demokratiske virksomheder afgiver rapport med konkrete anbefalinger til 
at fjerne uhensigtsmæssige barrierer og forbedre rammevilkårene. Der udarbejdes plan for opfølg
ning på anbefalingerne.  

Aktiviteter 

-

 

ERST bidrager til at udarbejde regeringens opfølgning på anbefalingerne fra ekspertar
bejdsgruppen for demokratiske virksomheder 

Opfyldt 

-
-
-

ERST udarbejder en plan for opfølgning 
på anbefalingerne fra ekspertarbejdsgrup
pen for demokratiske virksomheder og ud
arbejder udkast til lovforslag på ERST lov
givning. 

Delvist opfyldt 

 

 

ERST udarbejder en plan for opfølgning 
på ekspertarbejdsgruppens anbefalinger.  

1 Målet udgår såfremt partnerskabet ikke nedsættes. 
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Resultatmål 3 

 

I det kommende strukturfondsprogram gældende frem til 2027 og Virksomhedsprogrammet fra 2021 
styrkes SMV- og iværksætterindsatsen, ikke mindst ift. den digitale og grønne omstilling. 
Samlet set vil 1.000 virksomheder have gavn af indsatsen i 2022.  

Aktiviteter 

-
-

-

 

ERST bidrager til regeringens arbejde med at styrke SMV- og iværksætterindsatsen, her
under særligt digital og grøn omstilling gennem sekretariatsbetjening af Danmarks Er
hvervsfremmebestyrelse, så strukturfondsmidlerne for perioden 2021-2027 kan eksekve
res til gavn for mindst 1.000 virksomheder. 

Opfyldt 

-
-

-
-

ERST/Sekretariatet for Danmarks Er
hvervsfremmebestyrelse igangsætter an
noncering af resterende REACT-EU-mid
ler til investeringsstøtteordningen for inno
vative grønne teknologier i første kvartal 
2022. 

-
-

-

ERST implementerer – under forudsæt
ning af de fornødne godkendelser hos mi
nisteren og Kommissionen  - de forvalt

ningsmæssige rammer for den nye EU-
fond Fonden for Retfærdig Omstilling og 
igangsætter udmøntningen af midler i 
2022. 

Delvist opfyldt 

-

-
-

 

 

ERST/Sekretariatet for Danmarks Er
hvervsfremmebestyrelse udarbejder oplæg 
til udmøntning af reserven til Iværksætter
programmet, så det kan tiltrædes af Dan
marks Erhvervsfremmebestyrelse inden 
udgangen af juni (iværksætterprogram). 

Resultatmål 4 
-
-

 

Iværksætterindsatsen styrkes gennem en politisk aftale om bedre rammevilkår for iværksætteri i Dan
mark, der bl.a. skal give en markant lempelse af kapitalkravet ved start af virksomhed og nye selska
ber. Det sker bl.a. som opfølgning på aftale om omregistrering af IVS’er fra august 2020.  

Aktiviteter 

-

 

ERST bidrager aktivt til at sikre en politisk aftale om bedre rammevilkår for iværksæt
teri. Konkret leverer ERST modeller for lovændringer på ERST område, der kan danne 
grundlag for ministerens beslutning om eventuelle lovinitiativer. 

Opfyldt 

-
ERST bidrager med udkast til lovforslag 
vedr. nedsættelse af kapitalkravet i an
partsselskaber. 

-

 

ERST bidrager med udkast til lovforslag 
vedr. equity crowdfunding i anpartsselska
ber. 

Delvist opfyldt 

-
ERST bidrager med udkast til lovforslag 
vedr. nedsættelse af kapitalkravet i an
partsselskaber.  

 

ERST bidrager med udkast til model for, 
hvordan equity crowdfunding kan indføres 
i anpartsselskaber. 
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Resultatmål 5 
-
-
-
-

  

 

Der udarbejdes et udspil til en national digitaliseringsstrategi, som følger op på Digitaliseringspart
nerskabets anbefalinger. Der lanceres initiativer på det erhvervsrettede grønne område, offentligt ret
tede initiativer og initiativer målrettet dataetik. Det skal bidrage til, at danske virksomheder bliver fø
rende ift. at udnytte digitale muligheder og teknologi, som både er konkurrencedygtige, automatise
rede og grønne. 

Aktiviteter 

-

 

ERST udarbejder initiativer til regeringens nationale digitaliseringsstrategi på det er
hvervsrettede grønne og reguleringsområde, offentligt rettede initiativer og initiativer 
målrettet dataetik.  

Opfyldt 

-

-
-

ERST udarbejder mindst 4 initiativer om 
grønne produktdata sammenhængende og 
gode brugeropleveler til borgere og virk
somheder samt videreførelse og styrkelse 
af den virksomhedsrettede dataetiske ind
sats, som kan indgå som en del af regerin
gens digitaliseringsstrategi.  

Delvist opfyldt 

-

-
-

 

ERST udarbejder mindst tre initiativer om 
grønne produktdata, sammenhængende og 
gode brugeroplevelser til borgere og virk
somheder eller videreførelse og styrkelse 
af den virksomhedsrettede dataetiske ind
sats, som kan indgå som en del af regerin
gens digitaliseringsstrategi.  

Resultatmål 6 
-

-

 

Digitaliseringsstrategien, som løber frem mod 2030, indeholder en vision om MinVirksomhed base
ret på Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. ERST skal i samarbejde med DEP udarbejde en 
plan for de næste skridt for, hvordan det fremadrettet kan blive markant nemmere at drive virksom
hed i Danmark med udgangspunkt i Digitaliseringspartnerskabets vision om MinVirksomhed. 

Aktiviteter 

-

 

ERST udarbejder i samarbejde med DEP en plan for de næste skridt for, hvordan virk
somhederne frem mod 2030 lettere kan drive virksomhed i Danmark med udgangspunkt 
i Digitaliseringspartnerskabets anbefaling og vision om ”MinVirksomhed”.  

Opfyldt 

-

-
-

-
-
-

-

ERST har i samarbejde med DEP og Eu
ropa Kommissionen igangsat en analyse 
vedr. automatiseret deling af standardise
rede grønne produktdata, og har indledt di
alog med de mest relevante myndigheder 
og andre interessenter herom samt udarbej
det en plan for arbejdet på de mest rele
vante områder ift. grønne data de kom
mende år samt med et perspektiv om de vi
dere potentialer på MinVirksomhed. 

Delvist opfyldt 

-

-
-

 

 

ERST har i samarbejde med DEP og Eu
ropa Kommissionen igangsat en analyse 
vedr. automatiseret deling af standardise
rede grønne produktdata, og har indledt di
alog med de mest relevante myndigheder 
og andre interessenter herom. 
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Resultatmål 7 

-

 

Som led i implementeringen af digitaliseringsstrategien og Danmark Kan Mere I udrulles et initiativ 
om automatisk erhvervsrapportering (AER), som skal bidrage til administrative lettelser for virksom
hederne på op imod 3 mia. kr. årligt. 

Aktiviteter 

-

 

ERST indleder implementeringen af automatisk erhvervsrapportering. I 2022 vil imple
menteringen omfatte etableringen af samarbejde med relevante erhvervsorganisationer, 
fremsættelse og behandling af ny lov om bogføring samt første fase af opgraderingen af 
Nemhandel. 

Opfyldt  

-

-
-

ERST udarbejder og offentliggør bekendt
gørelse til udmøntning af krav til digitale 
bogføringssystemer, som sættes i kraft 1. 
januar 2023. Derudover etableres samar
bejde med relevante erhvervsorganisation
ser, arbejdet med udbredelse af e-faktura 
igangsættes og første fase af opgraderingen 
af Nemhandel igangsættes. 

Delvist opfyldt  

-

 

ERST udarbejder udkast til bekendtgørelse 
til udmøntning af krav til digitale bogfø
ringssystemer, som sættes i kraft 1. januar 
2023. Derudover etableres samarbejde med 
relevante erhvervsorganisationser, arbejdet 
med udbredelse af e-faktura igangsættes og 
første fase af opgraderingen af Nemhandel 
igangsættes. 

Resultatmål 8 
-

 

Som led i implementeringen af digitaliseringsstrategien og Danmark kan mere I udvikles et nyt nati
onalt digitalt SMV-venligt udbudssystem, som skal gøre det nemmere og mere ensartet for 
SMV’erne at byde ind til det offentlige. 

Aktiviteter 

-

 

ERST igangsætter i samarbejde med KFST et projekt om udvikling af en national elek
tronisk løsning til håndtering af de offentlige udbudsprocesser  på baggrund af KFSTs 
behovsafklaring. KFST er forretningsejer af projektet.   

Opfyldt 

-ERST skal i samarbejde med KFST udar
bejde de krævede projektdokumenter i 
henhold til statens it-model med henblik 
på risikovurdering i Statens It-råd. 

-

-

ERST skal understøtte KFST i inddragel
sen af relevante interessenter i processen 
vedr. udvikling af et nationalt digitalt 
SMV-venligt udbudssystem, fsva. behovs
afklaring med anvendere. 

Delvist opfyldt 

-ERST skal i samarbejde med KFST udar
bejde de krævede projektdokumenter i 
henhold til statens it-model med henblik 
på risikovurdering i Statens It-råd. 

-

-

 
  

ERST skal understøtte KFST i inddragel
sen af relevante interessenter i processen 
vedr. udvikling af et nationalt digitalt 
SMV-venligt udbudssystem, fsva. behovs
afklaring med anvendere. 
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Resultatmål 9 
Såfremt initiativerne vedtages i digitaliseringsstrategien, skal danske virksomheders kapacitet til at 
drive digitale omstillingsprojekter styrkes som led i implementeringen af digitaliseringsstrategien. 
Dette bl.a. via: 
1) SMV:Digital-programmet som har til formål at accelerere digitalisering, 
automatisering og e-handel i SMV’erne via ét 
samlet tilbud med vejledning, rådgivning, investeringsstøtte og 
kompetenceudvikling. 
2) Gennem initiativet SMV:Robot understøttes 
det, at virksomheder kan få et overblik over udbud 
af og let adgang til robotter. 
3)

-
 Det danske  

engagement i EU’s digitale dagsorden styrkes gennem indsatser til at  påvirke  den digitale regule
ringsdagsorden i EU samt  engagementet 

 

 

i den digitale industripolitik. Desuden etableres en matchingfondtil at øge hjemtag fra EU’s program
for et Digitalt Europa. 

Aktiviteter 

-

 

Erhvervsstyrelsen eksekverer indsatserne gennem vejledning og ved at udmønter de af
satte midler.  

Opfyldt 

-
-

-

SMV:Digital programmets tilskudsmidler 
udbydes til virksomhederne inden udgan
gen af 2022 (ekskl. omkostninger til opera
tør og evaluering), og der udarbejdes vej
ledning på virksomhedsguiden. 

-

-

-
-
-

Såfremt det besluttes at etablere de nye ini
tiativer EU-interessevaretagelse og Aktiv 
deltagelse i EU’s digitale programmer, ar
bejdes der fokuseret på at varetage danske 
digitale og industripolitiske interesser i 
EU, og der etableres en dansk matching
fond mhp. hjemtag af EU-midler fra Digi
tal Europe-programmet, så danske konsor
tier er organiseret for relevante projekter i 
2022, og den nye ordning er klar til at yde 
offentlig dansk medfinansiering til calls fra 
2023 og frem. 

Delvist opfyldt 

-
-

 

 

 

 
  

SMV:Digital programmets tilskudsmidler 
udbydes til virksomhederne inden udgan
gen af 2022 (ekskl. omkostninger til opera
tør og evaluering). 
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Resultatmål 10 
-Dansk deltagelse i det europæiske storskalaprojekt (IPCEI) på brintområdet skal  kickstarte et euro

pæisk marked for vedvarende brint og samtidig bidrage til eksport af grønne danske løsninger.  
-

 

ERST skal bistå de to udvalgte  projekter i prænotifikationsfasen fsva. at levere det nødvendige ma
teriale til Kommissionen mhp. endelig godkendelse af statsstøtteanmodningen. ERST skal desuden 
udarbejde et setup for vilkår, tilsagn, rapportering og udmøntning af de afsatte 850 mio. Kr., samt 
administrere den løbende afrapportering og udbetaling af midler. 

Aktiviteter 

-

 

ERST arbejder for realiseringen af to danske projekter under det fælleseuropæiske stats
støtteprojekt (IPCEI) på brint. ERST understøtter de danske projekter i deres arbejde 
med at opnå statsstøttegodkendelse og  udarbejder et nationalt set-up for vilkår, tilsagn, 
afrapportering og en udmøntningsplan til godkendte projekter. 

Opfyldt 

-
-
-

-

ERST bistår projekterne i at levere det 
nødvendige materiale til brug for statsstøt
tegodkendelses-processen fra Kommissio
nen. ERST sikrer den nødvendige koordi
nering og efterlevelse af processen gennem 
bilaterale møder med projektlederne, Kom
missionen og IPCEI-koordinatorerne.  

- ERST udarbejder vilkår, tilsagn, rapporte
rings setup og en udmøntningsplan mhp 
udmøntning af de 850 mio. kr. 

Delvist opfyldt 
 

-ERST bistår projekterne i at levere materi
ale til brug for en statsstøttegodkendelse 
fra Kommissionen.  

-

 

ERST udarbejder vilkår, et tilsagn, rappor
terings setup og en udmøntningsplan med 
henblik på udmøntningaf de 850 mio. kr. 

Resultatmål 11 

-
-
-

 

 

Der etableres et tilsyn med oplysningskrav for udbydere af finansielle produkter, som træder i kraft 
1. januar 2022 og understøtter taksonomiforordningens optag i markedet og forhindrer green
washing. Kommissionens tilføjelse af yderligere kriterier for bæredygtige aktiviteter skal være evi
densbaserede og brugbare. Derudover skal direktivet for virksomheders bæredygtighedsrapporte
ring færdigforhandles. 

Aktiviteter 

 

ERST deltager aktivt i forhandlingerne om CSRD. 

Opfyldt 

-

-

-

ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppe
møder, og interessevaretagelse i forhold til 
EPs ændringsforslag. Nationalt holdes der 
tæt kontakt til interessenter i arbejdsgruppe 
under Regnskabsrådet, med løbende mø
der, for at sikre sparring og vidensdeling 
med de danske deltagere i EFRAG og ko
ordinering med Finanstilsynet. 

Delvist opfyldt 

-

 

 

ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppe
møder, og interessevaretagelse i forhold til 
EPs ændringsforslag. 
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Resultatmål 12 
-
-

 

 

Grønt iværksætterpanel kommer i løbet af 2022 med anbefalinger, som skal styrke rammebetingel
serne for grønt iværksætteri. Der følges op på anbefalingerne mhp. eventuelle nye initiativer på iværk
sætterområdet.  

Aktiviteter 

 

ERST sekretariatsbetjener Grønt iværksætterpanel med udarbejdelse af mødemateriale, 
analyser og policyforslag, der kan styrke rammebetingelserne for grønt iværksætteri i 
Danmark. 

Opfyldt 

-

ERST bistår det grønne iværksætterpanel 
med materiale om iværksætteri indenfor 
den grønne omstilling på tre konkrete om
råder.  

Delvist opfyldt 

-

 

ERST bistår det grønne iværksætterpanel 
med materiale om iværksætteri indenfor 
den grønne omstilling på to konkrete om
råder. 

Resultatmål 13 
-
-

-

 

 

Som opfølgning på Danmark Kan Mere I etableres 8 lokale erhvervsfyrtårne, som skal udvikle dan
ske styrkepositioner inden for bl.a. klima, vand, life science, biosolutions og robotteknologi. Udvik
lingen af de lokale erhvervsfyrtårne vil bl.a. ske ved indgåelse af partnerskabsaftaler med de lokale 
konsortier, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelserne i de tværkommunale erhvervs
huse. 

Aktiviteter 

-
-
-

-
-

-

-

 

Erhvervsstyrelsen understøtter arbejdet i partnerskaberne for de 8 lokale erhvervsfyr
tårne, herunder indgåelsen partnerskabsaftaler mellem regeringen, Danmarks Erhvervs
fremmebestyrelse, erhvervshusenes bestyrelser og de lokale konsortier, der opnår finan
siering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener 
partnerskaberne og tager ansvar for den løbende lokale dialog med parterne om opfølg
ning og videreudvikling af indsatsen. Erhvervsstyrelsen bidrager i forbindelse med arbej
det om partnerskabsaftalerne til udviklingen af initiativer, der kan styrke de lokale er
hvervsfyrtårne. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forbereder og 
præsenterer bestyrelsen for yderligere udmøntningsforslag, der understøtter den langsig
tede udvikling af fyrtårnsindsatsen. 

Opfyldt 

-
Der er indgået partnerskabsaftaler for 
samtlige 8 erhvervsfyrtårne inden 1. okto
ber 2022. 

Delvist opfyldt 

-

 

 

 

 

Det er indgået partnerskabsaftaler for 
samtlige 8 erhvervsfyrtårne inden 15. no
vember 2022. 
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Resultatmål 14 

 

Der gennemføres en analyse af barrierer for og potentiale ved øget brug af velfærdsteknologi. På 
baggrund heraf iværksættes konkrete tiltag, som kan afhjælpe arbejdskraftmangel og understøtte, 
at dansk velfærdsteknologi udvikler sig til et eksporteventyr. 

Aktiviteter 

-

 

ERST bistår med faglige input til policy projektet om velfærdsteknologi ift. styrelsens 
virkemidler, herunder erhvervsfremmesystemet. Derudover udmøntes puljen til under
støttelse af innovative indkøb i sundhedsvæsenet igen i 2022. 

Opfyldt 

ERST har bidraget til policy-projekt om 
velfærdsteknologi.  

-Midlerne i puljen til understøttelse af inno
vative indkøb i sundhedsvæsenet på 4 mio. 
kr. i 2022 er udmøntet i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen. 

Delvist opfyldt 

-

 

Midlerne i puljen til understøttelse af inno
vative indkøb i sundhedsvæsenet på 4 mio. 
kr. i 2022 er udmøntet i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen.  

Resultatmål 15 
-

-

 

 

Danmark skal aktivt medvirke til, at EU’s nye erhvervs- og industripolitik bliver efterlevet og balan
ceret. Åben økonomi præget af fair konkurrence, men samtidig behov for nye indsatser, der kan 
adressere strategiske udfordringer for Europa. I forlængelse heraf efterleves de fastsatte kriterier 
for dansk deltagelse i europæiske indsatser på området, fx industrialliancer og IPCEI-statsstøttein
strument, hvor flere projekter er under udvikling inden for bl.a. brint og sundhed. 

Aktiviteter 

-
-

ERST vil understøtte regeringens implementering af KU-sagen på industripolitik fra no
vember 2021 og generelt arbejde for at præge industripolitikken i retning af danske inte
resser. Konkret vil ERST bidrage til dette gennem en række aktiviteter: 

1. -Varetage den danske deltagelse i brintalliancen, cloud og-edgealliancen samt al
liancen for halvledere.  

2. Udarbejde danske indspil til Kommissionens omstillingsplaner 
3. Varetage formandskabet i taskforcen for strategiske afhængigheder under EU’s 

Industriforum sammen med Frankrig, herunder planlægning og facilitering af en 
session til EU Industry Days om emnet. 

4. Afdækning af danske kritiske afhængigheder og værktøjer til at håndtere disse. 

 Opfyldt 

-
-

ERST har deltaget i alliancernes arbejde 
og udøvet styrket interessevaretagelse af 
danske prioriteter gennem møder med Eu
ropa-parlamentarikere og Europa-kommis
sionen. 

Delvist opfyldt 

 

ERST har deltaget i alliancernes arbejde 
og rejst danske prioriteter. 
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-
-

 

ERST har offentliggjort analyse om danske 
virksomheders kritiske afhængigheder her
under med særlige kapitler om mikroelek
tronik, cloud og brintteknologi. 

Resultatmål 16 

 

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Der udarbejdes et udspil, som bl.a. følger op 
på Reformkommissionens anbefalinger vedr. 2. generationsreformer. 

Aktiviteter 

 

ERST bistår arbejdet med det politiske udspil ved at 1) facilitere den forberedende fase i 
udviklingen af udspillets indhold og identifikation af løsninger, 2) sikre inddragelse af 
relevante søsterstyrelser, myndigheder og organisationer, og 3) levere bidrag til  selve 
udspillet, hvori de identificerede løsninger vil indgå.    

Opfyldt 

-
-

ERST faciliterer den forberedende fase 
med inddragelse af relevante aktører og le
verer flere bidrag til udspillets indhold in
den for eget område.    

Delvist opfyldt  

-

-

 

ERST bistår arbejdet med den forbere
dende fase af udspillet og leverer ét bidrag 
til udspillets indhold inden for eget om
råde. 

Resultatmål 17 
-

 

Erhvervslivets EU- og Regelforum leverer anbefalinger til regeringen, der skal bidrage til, at uforstå
elige og uklare regler saneres. 

Aktiviteter 

-

-

Regelforum afholder tre møder i 2022, hvor der vedtages relevante anbefalinger, som 
skal gøre det nemmere og enklere at drive en virksomhed i Danmark. Anbefalinger bli
ver bl.a. udarbejdet i arbejdsgrupper, som går i dybden med et tema. Regelforum har en 
stående arbejdsgruppe, som kommer med anbefalinger til tidlig interessevaretagelse af 
kommende EU-regulering. Derudover genereres viden og inspiration til nye anbefalinger 
ved at afholdes webinarer. ERST sekretariatsbetjener Regelforum, herunder bistår fo
rummet med fremsendelse af konkrete anbefalinger til regeringen, afvikling af møderne 
samt drive arbejdsgrupper.  
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 Opfyldt 

-Arbejdsgruppen for tidlig interessevareta
gelse er kommet med anbefalinger til to ud 
af tre møder i Regelforum. 

Delvist opfyldt 

Der er afholdt tre møder i Erhvervslivets 
EU- og Regelforum.  

-

 

Arbejdsgruppen for tidlig interessevareta
gelse er kommet med anbefalinger til et af 
møderne i Regelforum. 

Resultatmål 18 

 

 

Der arbejdes på EU-niveau for indførsel af fælleseuropæiske due diligence regler, som foreslået af 
EU-Kommissionen, mhp. at fremme virksomheders samfundsansvar og bidrage til den bæredygtige 
omstilling. 

Aktiviteter 

-

-

 

ERST arbejder aktivt for at præge EU’s nye due diligence-lovgivning i retning af danske 
interesser. ERST arbejder for en effektiv, balanceret og håndterbar lovgivning, der fun
gerer i samspil med de kommende regler om CSRD og ikke medfører unødige byrder for 
virksomheder eller myndigheder. ERST’s indsats er baseret på fortsat tidlig interesseva
retagelse og dialog med EU-KOM og relevante MEP-er, samarbejde med ligesindede 
lande og dialog med danske interessenter. 

Opfyldt 

-
-
-

-

ERST formulerer et ministerbrev til EU
Kommissionen og afsøger støtte fra like
mindede lande. Brevet indeholder en op
fordring til at prioritere et lovforslag om 
due diligence, separat fra regulering af sel
skabsledelse. 

-
ERST udøver aktiv interessevaretagelse 
gennem møder i Rådet og med Europa
parlamentet. 

Delvist opfyldt 

-
-

-

ERST formulerer et ministerbrev til EU-
Kommissionen og afsøger støtte fra like
mindede lande. Brevet indeholder en op
fordring til at prioritere et lovforslag om 
due diligence, separat fra regulering af sel
skabsledelse. 

 

ERST udøver aktiv interessevaretagelse 
gennem møder i Rådet. 

Resultatmål 19 

 

 

Ekstern ekspertgruppe nedsættes, hvorefter gruppen skal understøtte regeringens arbejde med at 
håndtere problemstillinger, som relaterer sig til tech-giganter nationalt og internationalt. Det sker 
som opfølgning på regeringens udspil om tech-giganter og sociale mediers ansvar fra august 2021. 

Aktiviteter 

-

-

Ekspertgruppen skal have en central rolle i forhold til regeringens arbejde med tech-gi
gant-dagsordenen, og den skal derfor tilvejebringe ny viden om området og komme med 
policy-forslag. ERST skal bistå med konkrete videns- og policy-leverancer til ekspert
gruppens arbejde. 
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 Opfyldt 

-
ERST har bidraget i overensstemmelse 
med aftaler med DEP om leverancer til ek
spertgruppen. Alle væsentlige deadlines er 
overholdt. 

Delvist opfyldt 

-

 

ERST har bidraget delvist i overensstem
melse med aftaler med DEP om leverancer 
til ekspertgruppen.  

Resultatmål 20 

 

 

Der arbejdes for, at ny EU-lovgivning for kunstig intelligens skaber rammerne for et velfungerende 
indre marked for etisk, ansvarlig og sikker kunstig intelligens, og går hånd i hånd med innovation. 
Den nye regulering skal skabe sikkerhed og beskyttelse af brugerne samtidig med gode betingelser 
for innovation og udvikling på området. 

Aktiviteter 

-

 

ERST understøtter regeringens arbejde for, at definitionen på kunstig intelligens ind
snævres og at kriterierne for højrisiko kunstig intelligens gøres klare og specifikke, så 
lovgivningen bliver proportional og risikobaseret. ERST sikrer en fortsat involvering af 
relevante interessenter mhp. løbende at afdække konsekvenserne af reglerne og påvirke 
forhandlingerne efter de danske interesser.  

Opfyldt 

Der udarbejdes et non-paper som sammen 
med en række likemindede afsendes til 
Kommissionen og fremføres i dialogen 
med Europa-Parlamentet.  

-

Der nedsættes en referencegruppe med de 
relevante interessenter, hvor der løbende 
afholdes møder i takt med at forhandlin
gerne skrider frem. 

Delvist opfyldt 

-
-

 

ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppe
møder og interessevaretagelse ift. EP’s æn
dringsforslag. 

Resultatmål 21 

-
-

-

 

 

I et tværministerielt samarbejde mellem EM, SKM og JM om en styrket indsats over for økonomisk 
kriminalitet, skal det muliggøres, at man hurtigere og mere effektivt rammer virksomheder, som sny
der. Samarbejdet skal sikre koordinering og sammentænke regeringens indsats mod økonomisk kri
minalitet og bl.a. føre til en række initiativer mod organiseret økonomisk kriminalitet, bl.a. mod strå
mænd og bagmænd, bedre kontrol og mærkbare sanktioner. 

Aktiviteter 

ERST bidrager til regeringens indsats mod økonomisk kriminalitet ved at deltage aktivt i 
det tværministerielle samarbejde mellem EM, SKM og JM om en styrket indsats over for 
økonomisk kriminalitet 
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 Opfyldt 

-
-

ERST bidrager til initiativer og kommuni
kation ifm. udspil om bekæmpelse af øko
nomisk kriminalitet. 

Delvist opfyldt 

-

 

ERST bidrager til det tværministerielle 
samarbejde om bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet i form af kvalitetssikring af 
andre ministeriers initiativer og forbere
delse til møder i AC-kredsen. 

2.3. Drifts- og administrationsmål 
 

Resultatmål 22 

 

 

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 virksomheder (bilag 1). 

Aktiviteter 

ERST har fokus på korte sagsbehandlingstider i 2022. 

 Opfyldt 

-

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
sager på eksportkontrolområdet må ikke 
overskride 8 arbejdsdage i ukomplice

rede/almindelige sager2.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregistreringssager udgør 
højst 22 dage. 

Delvist opfyldt 

-

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
sager på eksportkontrolområdet må ikke 
overskride 10 arbejdsdage i ukomplice
rede/almindelige sager. 

 

 

 

 

 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregistreringssager udgør 
højst 24 dage. 

2 Ved ukomplicerede/almindelige sager forstås sager, hvor Erhvervsstyrelsens høringsparter er i stand til 

at svare endeligt indenfor den aftalte høringsfrist på 6 arbejdsdage, og hvor partshøringsproces ikke skal 
finde sted. 
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Resultatmål 23 
-
-

 

 

Erhvervsministeriet skal sikre en effektiv og kompetent sagsbehandling af kompensationsordnin
gerne under Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter behandling af ansøgninger, slutafregning og efter
kontrol. 

Aktiviteter 

-

 

ERST leverer en hurtig og kompetent sagsbehandling af hhv. ansøgninger om kompensa
tion og slutafregningsindberetninger til COVID-19 kompensationsordningerne. 

Opfyldt 

-
ERST har senest i 2. kvartal 2022 åbnet for 
indberetning til slutafregning for alt god
kendt kompensation dækkende perioden 
fra sommer 2020 til og med februar 2022. 

-

-

ERST har senest i 3. kvartal 2022 påbe
gyndt sagsbehandling for alt godkendt 
kompensation dækkende perioden fra som
mer 2020 til og med februar 2022. 

Delvist opfyldt 

-
ERST har senest i 2. kvartal 2022 åbnet for 
indberetning til slutafregning for alt god
kendt kompensation dækkende perioden 
fra sommer 2020 til og med februar 2022. 

-

-

 

ERST har senest i 3. kvartal 2022 påbe
gyndt sagsbehandling for alt godkendt 
kompensation dækkende perioden fra som
mer 2020 til og med februar 2022. 

Resultatmål 24 
-Erhvervsministeriet sikrer implementering af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstra

tegi, herunder gennemførelse af centrale og relevante administrative mål på Erhvervsministeriets 
område. 

Erhvervsministeriet har fortsat højt fokus på databekyttelsesområdet, herunder et særligt fokus på 
risikoafdækning for behandlingsaktiviteter. 

Erhvervsministeriet har endvidere fokus på læringspunkter fra håndteringen af COVID-19. 

 Aktiviteter 

 

Anføres ikke af informationssikkerhedsmæssige årsager. 

Resultatmål 25 
-

 

 

Der udarbejdes og implementeres i de enkelte styrelser lokale principper  til brug for hjemmear
bejde i overensstemmelse med Medarbejder- og Kompetencestyrelsens 
vejledning og principper om hjemmearbejde. 

Aktiviteter 

-I overensstemmelse med Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledninger og prin
cipper om hjemmearbejde udarbejder styrelsen lokale retningslinjer/principper for brug 
af hjemmearbejde, som afprøves i en tidsbegrænset forsøgsperiode og evalueres senest 
med udgangen af august 2022. Herefter fastlægges lokale principper for hjemmearbejde. 
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 Opfyldt 

-
-

-

I overensstemmelse med Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsens vejledninger og 
principper om hjemmearbejde, udarbejder 
styrelsen lokale retningslinjer/ principper 
for brug af hjemmearbejde, som afprøves 
og afsluttes i en tidsbegrænset forsøgsperi
ode. Evalueringen af retningslinjer/princip
per for hjemmearbejde er gennemført og 
forelagt direktion og SAU senest med ud
gangen af august 2022. 

-Senest med udgangen af 2022 er der fast
lagt et sæt retningslinjer/principper for 
hjemmearbejde. 

Delvist opfyldt 

-
-

-

I overensstemmelse med Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsens vejledninger og 
principper om hjemmearbejde, udarbejder 
styrelsen lokale retningslinjer/ principper 
for brug af hjemmearbejde, som afprøves 
og afsluttes i en tidsbegrænset forsøgsperi
ode. Evalueringen af retningslinjer/princip
per for hjemmearbejde er gennemført og 
forelagt direktion og SAU senest med ud
gangen af august 2022. 

Resultatmål 26 

 

Erhvervsministeriet skal styrke sit brand som attraktiv arbejdsplads og iværksætte indsatser for at 
tiltrække og fastholde relevante, ansvarlige og kompetente medarbejdere. 

Aktiviteter 

-
-

-

 

Som led i arbejdet med at tiltrække og fastholde medarbejdere udarbejder styrelsen som 
minimum to konkrete indsatser, som skal bidrage til at fastholde medarbejdere med rele
vante kompetencer og brande styrelsen som en moderne arbejdsplads, fx ift. digitalise
ring, bæredygtighed/grøn omstilling og innovative kompetencer. Indsatser kan fx tage af
sæt i styrelsens strategi eller i data, som kortlægger behov og ønsker til arbejdspladsen 
fremadrettet. Der skal konkret følges op på indsatsernes effekt. 

Opfyldt 

-

Der udarbejdes minimum to konkrete og 
direktionsgodkendte aktiviteter, som skal 
bidrage til at fastholde medarbejdere med 
relevante kompetencer og brande styrelsen 
som en moderne arbejdsplads, herunder en 
model for opfølgning på indsatsernes kort
sigtede og langsigtede effekt. 

-

-

Aktiviteter for fastholdelse og branding af 
styrelsen er gennemført og afrapporteret til 
direktionen senest med udgangen af 2022, 
herunder skal der afrapporteres på den 
konkrete effekt af indsatsen, fx i form la
vere personaleomsætningstal bl.a. for de 
pågældende kompetencer/medarbejder
grupper. 

Delvist opfyldt 

-

 

Der udarbejdes minimum to konkrete og 
direktionsgodkendte aktiviteter, som skal 
bidrage til at fastholde medarbejdere med 
relevante kompetencer og brande styrelsen 
som en moderne arbejdsplads, herunder en 
model for opfølgning på indsatsernes kort
sigtede og langsigtede effekt. 
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3. Målopgørelsesoversigt  
 

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Policy-mål     

1 Partnerskab for Viden og 
Vækst  

3 ERST understøtter sekretariatsbetjeningen af partner
skabet og bidrager til departementets tilfredshed med 
mødemateriale, der kan indgå i partnerskabets arbejde.   

- ERST understøtter sekretariatsbetjeningen af part
nerskabet og bidrager til departementets fulde til
fredshed til mødemateriale, der kan indgå i partner
skabets arbejde. 

-
-

-

2 Demokratiske virksomheder  3 ERST udarbejder en plan for opfølgning på ekspertar
bejdsgruppens anbefalinger. 

- ERST udarbejder en plan for opfølgning på anbefa
lingerne fra ekspertarbejdsgruppen for demokrati
ske virksomheder og udarbejder udkast til lov
forslag på ERST lovgivning. 

-
-

-

3 Styrkelse SMV- og 
iværksætterindsatsen 

6 ERST/Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebe
styrelse udarbejder oplæg til udmøntning af reserven til 
Iværksætterprogrammet, så det kan tiltrædes af Dan
marks Erhvervsfremmebestyrelse inden udgangen af 
juni (iværksætterprogram). 

-

-

 

ERST/Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremme
bestyrelse igangsætter annoncering af resterende 
REACT-EU-midler til investeringsstøtteordningen 
for innovative grønne teknologier i første kvartal 
2022. 

-

ERST implementerer – under forudsætning af de 
fornødne godkendelser hos ministeren og Kommis
sionen  - de forvaltningsmæssige rammer for den 

nye EU-fond Fonden for Retfærdig Omstilling og 
igangsætter udmøntningen af midler i 2022. 

-
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

4 Bedre rammevilkår for 
iværksætteri  

4 ERST bidrager med udkast til lovforslag vedr. nedsæt
telse af kapitalkravet i anpartsselskaber.  

-

ERST bidrager med udkast til model for, hvordan 
equity crowdfunding kan indføres i anpartsselskaber. 

ERST bidrager med udkast til lovforslag vedr. ned
sættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber. 

-

ERST bidrager med udkast til lovforslag vedr. 
equity crowdfunding i anpartsselskaber. 
 

5 National digitalis
eringsstrategi 

- 7 ERST udarbejder mindst tre initiativer om grønne pro
duktdata, sammenhængende og gode brugeroplevelser 
til borgere og virksomheder eller videreførelse og styr
kelse af den virksomhedsrettede dataetiske indsats, som 
kan indgå som en del af regeringens digitaliseringsstra
tegi. 

-

-

-

ERST udarbejder mindst 4 initiativer om grønne 
produktdata sammenhængende og gode brugerople
veler til borgere og virksomheder samt viderefø
relse og styrkelse af den virksomhedsrettede data
etiske indsats, som kan indgå som en del af regerin
gens digitaliseringsstrategi. 

-
-

-
-

6 MinVirksomhed 5 ERST har i samarbejde med DEP og Europa Kommis
sionen igangsat en analyse vedr. automatiseret deling 
af standardiserede grønne produktdata, og har indledt 
dialog med de mest relevante myndigheder og andre 
interessenter herom. 

-

 

ERST har i samarbejde med DEP og Europa Kom
missionen igangsat en analyse vedr. automatiseret 
deling af standardiserede grønne produktdata, og 
har indledt dialog med de mest relevante myndighe
der og andre interessenter herom samt udarbejdet 
en plan for arbejdet på de mest relevante områder 
ift. grønne data de kommende år samt med et per
spektiv om de videre potentialer på MinVirksom
hed. 

-

-

-
-

7 Automatisk erhvervsrapport
ering (AER) 

- 4 ERST udarbejder udkast til bekendtgørelse til udmønt
ning af krav til digitale bogføringssystemer, som sættes 
i kraft 1. januar 2023. Derudover etableres samarbejde 
med relevante erhvervsorganisationer, arbejdet med 

- ERST udarbejder og offentliggør bekendtgørelse til 
udmøntning af krav til digitale bogføringssystemer, 
som sættes i kraft 1. januar 2023. Derudover etable
res samarbejde med relevante erhvervsorganisatio

-
-
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

udbredelse af e-faktura igangsættes og første fase af 
opgraderingen af Nemhandel igangsættes. 

 

ner, arbejdet med udbredelse af e-faktura igangsæt
tes og første fase af opgraderingen af Nemhandel 
igangsættes. 

-

 

8 SMV-venligt udbudssystem 4 ERST skal i samarbejde med KFST udarbejde de kræ
vede projektdokumenter i henhold til statens it-model 
med henblik på risikovurdering i Statens It-råd. 

-

ERST skal understøtte KFST i inddragelsen af rele
vante interessenter i processen vedr. udvikling af et na
tionalt digitalt SMV-venligt udbudssystem, fsva. be
hovsafklaring med anvendere.  

-
-

-

 

ERST skal i samarbejde med KFST udarbejde de 
krævede projektdokumenter i henhold til statens it
model med henblik på risikovurdering i Statens It
råd. 

-
-

ERST skal understøtte KFST i inddragelsen af rele
vante interessenter i processen vedr. udvikling af et 
nationalt digitalt SMV-venligt udbudssystem, fsva. 
behovsafklaring med anvendere. 

-

9 Digitale omstillingsprojekter  5 SMV:Digital programmets tilskudsmidler udbydes til 
virksomhederne inden udgangen af 2022 (ekskl. om
kostninger til operatør og evaluering). 

-

 

SMV:Digital programmets tilskudsmidler udbydes 
til virksomhederne inden udgangen af 2022 (ekskl. 
omkostninger til operatør og evaluering), og der ud
arbejdes vejledning på virksomhedsguiden. 

-

Såfremt det besluttes at etablere de nye initiativer 
EU-interessevaretagelse og Aktiv deltagelse i EU’s 
digitale programmer, arbejdes der fokuseret på at 
varetage danske digitale og industripolitiske inte
resser i EU, og der etableres en dansk matchingfond 
mhp. hjemtag af EU-midler fra Digital Europe-pro

-

-
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

grammet, så danske konsortier er organiseret for re
levante projekter i 2022, og den nye ordning er klar 
til at yde offentlig dansk medfinansiering til calls 
fra 2023 og frem. 

-

10 Dansk deltagelse i det euro
pæiske storskalaprojekt 
(IPCEI)  

- 5 ERST bistår projekterne i at levere materiale til brug 
for en statsstøttegodkendelse fra Kommissionen.  

ERST udarbejder vilkår, et tilsagn, rapporterings setup 
og en udmøntningsplan med henblik på udmøntning af 
de 850 mio. kr. 

ERST bistår projekterne i at levere det nødvendige 
materiale til brug for statsstøttegodkendelses-pro
cessen fra Kommissionen. ERST sikrer den nød
vendige koordinering og efterlevelse af processen 
gennem bilaterale møder med projektlederne, Kom
missionen og IPCEI-koordinatorerne.  

-
-

-

 ERST udarbejder vilkår, tilsagn, rapporterings 
setup og en udmøntningsplan mhp udmøntning af 
de 850 mio. kr. 

11 Tilsyn med oplysningskrav 
for udbydere af finansielle 
produkter 

4 ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppemøder, og in
teressevaretagelse i forhold til EPs ændringsforslag. 

-

 

ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppemøder, og 
interessevaretagelse i forhold til EPs ændringsfor
slag. Nationalt holdes der tæt kontakt til interessen
ter i arbejdsgruppe under Regnskabsrådet, med lø
bende møder, for at sikre sparring og vidensdeling 
med de danske deltagere i EFRAG og koordinering 
med Finanstilsynet. 

-
-

-

12 Grønt iværksætterpanel  5 ERST bistår det grønne iværksætterpanel med materi
ale om iværksætteri indenfor den grønne omstilling på 
to konkrete områder. 

- ERST bistår det grønne iværksætterpanel med ma
teriale om iværksætteri indenfor den grønne omstil
ling på tre konkrete områder. 

-
-
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

13 Etablering af 8 lokale 
erhvervsfyrtårne 

6 Det er indgået partnerskabsaftaler for samtlige 8 er
hvervsfyrtårne inden 15. november 2022. 

- Der er indgået partnerskabsaftaler for samtlige 8 er
hvervsfyrtårne inden 1. oktober 2022. 

-

14 Analyse af barrierer for og 
potentiale ved øget brug af 
velfærdsteknologi 

5 Midlerne i puljen til understøttelse af innovative ind
køb i sundhedsvæsenet på 4 mio. kr. i 2022 er udmøn
tet i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  

-
-

ERST har bidraget til policy-projekt om velfærds
teknologi.  

-

Midlerne i puljen til understøttelse af innovative 
indkøb i sundhedsvæsenet på 4 mio. kr. i 2022 er 
udmøntet i overensstemmelse med bekendtgørel
sen. 

-

15 EU’s nye erhvervs- og indu
stripolitik  

- 4 ERST har deltaget i alliancernes arbejde og rejst dan
ske prioriteter. 

-

 

ERST har deltaget i alliancernes arbejde og udøvet 
styrket interessevaretagelse af danske prioriteter 
gennem møder med Europa-parlamentarikere og 
Europa-kommissionen. 

ERST har offentliggjort analyse om danske virk
somheders kritiske afhængigheder herunder med 
særlige kapitler om mikroelektronik, cloud og brint
teknologi. 

-

-

16 Lettere at drive virksomhed i 
Danmark 

3 ERST bistår arbejdet med den forberedende fase af ud
spillet og leverer ét bidrag til udspillets indhold inden 
for eget område.

-

 

ERST faciliterer den forberedende fase med inddra
gelse af relevante aktører og leverer flere bidrag til 
udspillets indhold inden for eget område.    

-

17 Erhvervslivets EU- og Regel
forum leverer anbefalinger
til regeringen 

-
 

3 Der er afholdt tre møder i Erhvervslivets EU- og Re
gelforum.  

- Arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse er 
kommet med anbefalinger til to ud af tre møder i 
Regelforum. 
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse er kom
met med anbefalinger til et af møderne i Reglforum. 

-  

18 Indførsel af fælleseuropæi
ske due diligence regler 

- 3 ERST formulerer et ministerbrev til EU-Kommissionen 
og afsøger støtte fra like-mindede lande. Brevet inde
holder en opfordring til at prioritere et lovforslag om 
due diligence, separat fra regulering af selskabsledelse. 

-

ERST udøver aktiv interessevaretagelse gennem møder 
i Rådet. 

ERST formulerer et ministerbrev til EU-Kommissi
onen og afsøger støtte fra like-mindede lande. Bre
vet indeholder en opfordring til at prioritere et lov
forslag om due diligence, separat fra regulering af 
selskabsledelse. 

-
-
-

ERST udøver aktiv interessevaretagelse gennem 
møder i Rådet og med Europa-parlamentet. 

19 Ekspertgruppe til tech-gigan
ter  

- 3 ERST har bidraget delvist i overensstemmelse med af
taler med DEP om leverancer til ekspertgruppen. 

- ERST har bidraget i overensstemmelse med aftaler 
med DEP om leverancer til ekspertgruppen. Alle 
væsentlige deadlines er overholdt. 

20 EU-lovgivning for kunstig in
telligens  

- 3 ERST deltager aktivt i rådsarbejdsgruppemøder og in
teressevaretagelse ift. EP’s ændringsforslag. 

- Der udarbejdes et non-paper som sammen med en 
række likemindede afsendes til Kommissionen og 
fremføres i dialogen med Europa-Parlamentet.  

Der nedsættes en referencegruppe med de relevante 
interessenter, hvor der løbende afholdes møder i 
takt med at forhandlingerne skrider frem. 

21 Styrket indsats over for øko
nomisk kriminalitet 

- 4 ERST bidrager til det tværministerielle samarbejde om 
bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i form af kvali
tetssikring af andre ministeriers initiativer og forbere
delse til møder i AC-kredsen. 

-
-

ERST bidrager til initiativer og kommunikation 
ifm. udspil om bekæmpelse af økonomisk krimina
litet. 

-
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Drift og administrationsmål     

22 Fokus på korte sagsbehan
dlingstider  

- 2 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager på 
eksportkontrolområdet må ikke overskride 10 arbejds
dage i ukomplicerede/almindelige sager. 

-

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for manuelle 
selskabsregistreringssager udgør højst 24 dage. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager på 
eksportkontrolområdet må ikke overskride 8 ar

bejdsdage i ukomplicerede/almindelige sager3.  
-

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for manu
elle selskabsregistreringssager udgør højst 22 dage. 

-

23 COVID-19 kompensation
sordningerne 

- 2 ERST har senest i 2. kvartal 2022 åbnet for indberet
ning til slutafregning for alt godkendt kompensation 
dækkende perioden fra sommer 2020 til og med fe
bruar 2022. 

-

-

ERST har senest i 3. kvartal 2022 påbegyndt sagsbe
handling for alt godkendt kompensation dækkende pe
rioden fra sommer 2020 til og med februar 2022. 

-
-

ERST har senest i 2. kvartal 2022 åbnet for indbe
retning til slutafregning for alt godkendt kompensa
tion dækkende perioden fra sommer 2020 til og 
med februar 2022. 

-
-

ERST har senest i 3. kvartal 2022 påbegyndt sags
behandling for alt godkendt kompensation dæk
kende perioden fra sommer 2020 til og med februar 
2022. 

-
-

24 Nationale cyber- og infor
mationssikkerhedsstrategi 

- 3 Anføres ikke af informationssikkerhedsmæssige årsa
ger. 

- Anføres ikke af informationssikkerhedsmæssige år
sager. 

-

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. 



 

  

Mål- og Resultatplan 2022 27 

 

 

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

25 Lokale principper til brug for 
hjemmearbejde 

2 I overensstemmelse med Medarbejder- og Kompeten
cestyrelsens vejledninger og principper om hjemmear
bejde, udarbejder styrelsen lokale retningslinjer/ prin
cipper for brug af hjemmearbejde, som afprøves og af
sluttes i en tidsbegrænset forsøgsperiode. Evalueringen 
af retningslinjer/principper for hjemmearbejde er gen
nemført og forelagt direktion og SAU senest med ud
gangen af august 2022. 

-
-

-
-

-
-

I overensstemmelse med Medarbejder- og Kompe
tencestyrelsens vejledninger og principper om 
hjemmearbejde, udarbejder styrelsen lokale ret
ningslinjer/ principper for brug af hjemmearbejde, 
som afprøves og afsluttes i en tidsbegrænset for
søgsperiode. Evalueringen af retningslinjer/princip
per for hjemmearbejde er gennemført og forelagt 
direktion og SAU senest med udgangen af august 
2022. 

-

-

-
-

Senest med udgangen af 2022 er der fastlagt et sæt 
retningslinjer/principper for hjemmearbejde. 

26 Fastholdelse af kompetente 
medarbejdere 

2 Der udarbejdes minimum to konkrete og direktions
godkendte aktiviteter, som skal bidrage til at fastholde 
medarbejdere med relevante kompetencer og brande 
styrelsen som en moderne arbejdsplads, herunder en 
model for opfølgning på indsatsernes kortsigtede og 
langsigtede effekt. 

- Der udarbejdes minimum to konkrete og direktions
godkendte aktiviteter, som skal bidrage til at fast
holde medarbejdere med relevante kompetencer og 
brande styrelsen som en moderne arbejdsplads, her
under en model for opfølgning på indsatsernes kort
sigtede og langsigtede effekt. 

-
-

-
-

Aktiviteter for fastholdelse og branding af styrelsen 
er gennemført og afrapporteret til direktionen senest 
med udgangen af 2022, herunder skal der afrappor
teres på den konkrete effekt af indsatsen, fx i form 
lavere personaleomsætningstal bl.a. for de pågæl
dende kompetencer/medarbejdergrupper. 

-

-



 

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 1. januar og gælder for resten af 2022. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets 
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 er 
skaffet hjemmel til fravigelse.  

-

 
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 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.  

-
-

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

eventuel genforhandling.  
 

7. 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. 

-

 

 

 

København den 15.9.2022  

 

 

 

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer  

København den 15.9.2022 

 

 

 

______________________________ 

Direktør Katrine Winding 
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