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FORORD 

  

I Erhvervsministeriet ønsker vi at skabe gode og konkurrencedygtige rammebetin-

gelser, så dansk erhvervsliv også i fremtiden er i stand til at skabe solid vækst og 

velstand. Det skal være attraktivt at investere og udvikle virksomhed i Danmark. 

Den teknologiske og globale udvikling stiller øgede krav til Erhvervsministeriets ar-

bejde for at nå regeringens mål om, at Danmark skal være en frontløber inden for 

digitalisering og nye forretningsmodeller. I 2018 intensiveres derfor arbejdet med 

digital vækst både i forhold til erhvervslivet og det offentliges indsats.  

Herudover fortsættes indsatsen for, at såvel nye som etablerede virksomheder har 

god adgang til kapital og til kompetencer, bl.a. som led i eksekveringen på de 

mange initiativer i erhvervs- og iværksætteraftalen. 

Det er afgørende, at Erhvervsministeriet løser sine opgaver kompetent og relevant 

til gavn for virksomheder, borgere og samfundet. Som led heri skal der fortsat ske 

forbedringer og effektiviseringer. 

Arbejdsprogram 2018 bidrager også til gennemførelsen af ministeriets Strate-

gi2025 og fastlægger en række konkrete resultatmål for såvel politikudvikling, drift 

og administrative opgaver i 2018. Disse er også omsat til mål- og resultatplaner i 

de enkelte styrelser og institutioner. Det skal skabe rammerne for et resultatgiven-

de 2018.  

 

 

 

 

 

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen          Departementschef Michael Dithmer 
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1 
ERHVERVSMINISTERIET PÅ VEJ MOD 

2025 

De globale udviklingstendenser og hastigheden i ikke mindst den digitale udvikling 

sætter øgede krav til Erhvervsministeriet. Erhvervslivets rammebetingelser skal 

følge med udviklingen, hvilket stiller krav til fleksibilitet, agilitet og eksekvering, hvis 

ministeriet skal opleves som kompetent og relevant.  

Virksomheder og borgere skal opleve løsninger fra ministeriets side, som har en 

kvalitet og effektivitet, der er på højde med sammenlignelige lande. Vi skal derfor i 

såvel vores bidrag til politikudvikling som i drift og organisering løbende forholde os 

til, hvordan de globale udviklingstendenser påvirker vækstvilkårene for dansk er-

hvervsliv.  

Vi har i ministeriets Strategi2025 fastsat seks strategiske mål, der sætter rammen 

for at fremtidssikre dansk erhvervslivs vækstvilkår: 

 Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor 

 Digitalisering 

 Iværksættere og entreprenørskab  

 Lettere at drive virksomhed og være forbruger 

 Vækst og udvikling i hele Danmark 

 Global økonomi og grøn vækst 
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Disse globale udviklingstendenser stiller også krav til, at vi fortsat udvikler vores 

drift og administration i Erhvervsministeriet, så vi er i stand til at levere løsninger, 

der er både kompetente og relevante. Med ophæng i ministeriets Strategi2025 

sætter vi to strategiske mål for drift og administration: 

 Kompetent, relevant og effektiv myndighed 

 Tidssvarende og omstillingsparate kompetencer, der skaber mere for mindre 
 

Erhvervsministeriets fokusområder for 2018 

Med udgangspunkt i ministeriets Strategi2025 er der identificeret en række fokus-

områder for ministeriets arbejde og udvikling i 2018.  

Policy  

Erhvervsministeriet arbejder i samarbejde med andre ministerier for at skabe gode 

konkurrencevilkår og en sund finansiel sektor. En stærk konkurrenceevne, en høj 

produktivitet og en velfungerende finansiel sektor er vigtige grundsten for, at Dan-

mark fortsat kan skabe vækst og velstand. Der skal udarbejdes et oplæg til strategi 

for håndtering af danske interesser i forbindelse med EU-forhandlingerne om Ba-

selstandarderne. Der skal endvidere arbejdes med rammerne for afviklingsplaner 

for kreditinstitutter, og der skal følges op på udvalgsarbejdet om den finansielle re-

gulering. 

Erhvervsministeriet skal understøtte udnyttelse af de nye digitale muligheder i er-

hvervslivet. Det vil bl.a. ske gennem regeringens kommende strategi for Danmarks 

digitale vækst, som lanceres i starten af 2018. Ministeriet skal arbejde på at under-

støtte digitale teknologier, fremtidssikre lovgivningen og skabe bedre rammer for, 

at virksomheder kan teste nye forretningsmuligheder. En vigtig forudsætning er og-

så, at virksomhederne har adgang til relevante kompetencer. Det er håbet, at der 

bl.a. etableres en Teknologipagt, der skal øge STEM-kompetencerne i arbejdsstyr-

ken. Ministeriet skal endvidere styrke dets forståelse, brug og tilgængeliggørelse af 

anvendelig og sikker data for virksomheder. Arbejdet bidrager til regeringens mål-

sætning om at løfte velstanden med 35 mia. kr. gennem højere produktivitet.  

Omstillingen til et mere digitalt samfund gør det ekstra vigtigt, at vi har et stærkt 

iværksættermiljø som fødekæde til nye virksomheder, der kan vokse og udvikle 

sig. I 2018 vil regeringen følge op på Iværksætterpanelets kommende anbefalinger, 

og der skal arbejdes for at en stærkere investor- og aktiekultur i tråd med regerin-

gens målsætning. Hertil skal det også gøres mere attraktivt for vækstvirksomheder 

at dele ejerskabet med medarbejdere. 

Ministeriet arbejder for, at det bliver lettere at drive virksomhed og være forbruger i 

Danmark.  Ministeriet skal i 2018 sikre fremgang i regeringens målsætning om, at 

erhvervslivets byrder skal lettes med 4 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015. Det forbru- 
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gerpolitiske udspil skal lanceres i første halvår af 2018, hvorefter der skal eksekve-

res på udspillets initiativer. Udspillet skal gøre det nemmere at være forbruger og 

sikre, at forbrugerreguleringen kan favne den digitale udvikling til gavn for forbru-

gerne. I 2018 vil ministeriet desuden bidrage til regeringens ambition om at forenk-

le og effektivisere erhvervsfremmesystemet. Regeringen vil i 2018 komme med et 

udspil på baggrund af Forenklingsudvalgets arbejde, der tager udgangspunkt i 

virksomhedernes behov og digitale muligheder. 

Erhvervsministeriet skal endvidere bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark, 

bl.a. ved at gennemføre initiativer inden for planområdet, landdistrikts- og regional-

udvikling samt turisme. I 2018 vil ministeriet fremlægge et udspil for Hovedstaden 

2030, og der skal skabes fornyelse i landdistrikterne på baggrund af anbefalinger-

ne fra udvalget for levedygtige landsbyer. Hertil skal der arbejdes med at gøre den 

offentlige turismefremmeindsats mere sammenhængende samt styrke rammerne 

for oplevelsesøkonomiske centre og camping. 

Erhvervsministeriet skal understøtte Danmarks styrkepositioner i den globale øko-

nomi og inden for grøn vækst. I 2018 vil en vækstplan for henholdsvis life science 

og det blå Danmark blive præsenteret. Der forventes igangsat flere vækstteams, 

bl.a. for nye digitale forretningsmodeller. Ministeriet skal desuden kunne navigere 

handlekraftigt i en omskiftelig global virkelighed. Det gælder for eksempel arbejdet 

med at styrke Danmarks strategiske placering i EU-samarbejdet efter Brexit samt 

arbejdet med at styrke Københavns position som finansielt center.  

Drift og administration 

Erhvervsministeriet skal være en kompetent, relevant og effektiv myndighed. I 

2018 vil fokus være på, at det rigtige hold skaber resultater, således at ministeret 

har de rigtige kompetencer til at optræde som en relevant og kompetent myndig-

hed. Ministeriet har derfor i 2017 arbejdet med koncernens kompetencestrategier. I 

2018 skal disse kompetencestrategier gennemføres, herunder med fokus på at 

øge koncernens digitale kompetencer. Dette skal bl.a. bidrage til effektive sagsbe-

handlingstider til gavn for virksomheder og borgere. 

Ministeriet skal være en moderne og digital myndighed med tidssvarende og om-

stillingsparate kompetencer, der skaber mere for mindre. Ministeriet vil i 2018 un-

dersøge muligheder for udnyttelse af ny teknologi og digitale systemer på tværs af 

koncernen. I denne forbindelse skabes erfaringer med (big) data, automatisering af 

sagsbehandling og generering af data via ny teknologi såsom machine learning, 

blockchain og chat bots.  

Endelig skal alle ministeriets styrelser og virksomheder i 2018 have foretaget 

benchmarkinganalyser med sammenlignelige lande for at opnå et større kendskab 

til, hvor der er grobund for læring fra andre landes myndigheder. Et større kend-

skab til styrker og svagheder skal bidrage til en forbedring af de danske myndig- 
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hedsopgaver samt understøtte, at flere internationale virksomheder finder det at-

traktivt at etablere sig i Danmark. 

 

Ministeriet vil i 2018 fortsat sætte fokus på cyber- og informationssikkerhed. Hele 

ministerområdet skal fortsat være compliant med sikkerhedsstandarden ISO 

27001, og hele ministerområdet vil arbejde målrettet med at blive klar, når databe-

skyttelsesforordningen finder anvendelse i maj 2018. En vigtig milepæl for 2018 vil 

desuden være implementering af direktivet om net- og informationssikkerhedstje-

nester (NIS-direktivet). 
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2 
ERHVERVSMINISTERIETS STYRINGS-

HIERARKI 
I Erhvervsministeriets Strategi2025 er der fastsat overordnede strategiske mål in-

den for policy, drift og administration. I det årlige arbejdsprogram formuleres der ud 

fra disse i alt otte strategiske mål årlige resultatmål. Resultatmålene eksekveres og 

udmøntes nærmere i aktiviteter og målepunkter i styrelsernes mål- og resultatpla-

ner. 

Ministeriets strategiske styring illustreres som nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsprogrammet præsenterer de årlige resultatmål under hvert strategiske mål. 

I styrelsernes mål- og resultatplaner for 2018 er der nærmere redegjort for resul-

tatmålenes konkrete aktiviteter og målepunkter. Alle mål- og resultatplaner samt 

strategiske styringsdokumenter for styrelser og virksomheder findes på intranettet 

og på ministeriets hjemmeside. 

  

➡ 

Otte strategiske mål 

Årlige resultatmål 

Aktiviteter 

Konkrete målepunkter 

➡ 

➡ 

Koncernfælles  
arbejdsprogram 

Styrelsernes mål-  
og resultatplaner 

➡ 

EMs Strategi2025 
Koncernfælles  
strategi 



ARBEJDSPROGRAM 2018 10   
 

3 STRATEGISKE MÅL FOR POLICY I ER-

HVERVSMINISTERIET 
Erhvervsministeriet arbejder for at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Dan-

mark i den globale økonomi, så vores vision om at opnå Europas bedste vækstvil-

kår kan nås. Dette kræver en vedholdende indsats, hvor 6 strategiske policymål er 

centrale: 

1. Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor 

2. Digitalisering 

3. Iværksættere og entreprenørskab  

4. Lettere at drive virksomhed og være forbruger 

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 

6. Global økonomi og grøn vækst 

 

Virkeliggørelsen af disse strategiske mål stiller krav til en offensiv erhvervs- og 

vækstpolitik, både med hensyn til behov for fornyelser og reformer samt til effektiv 

eksekvering.  

 

Strategisk policymål 

Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor 
Danske virksomheders konkurrenceevne er central for at sikre fortsat fremgang i vækst og beskæf-

tigelse. Effektiv konkurrence skaber velfungerende markeder til gavn for både virksomheder og 

forbrugere. Samtidig er en sund og stabil finansiel sektor en forudsætning for holdbar vækst i Dan-

mark. I den forbindelse er det bl.a. væsentligt, at den internationale finansielle regulering tager et 

passende hensyn til danske finansielle institutioner, herunder dansk realkredit. 

Resultatmål for 2018 

1. Den finansielle regulering skal understøtte en balanceret udvikling på ejendomsmarkedet, 

og arbejdet med at udarbejde forsvarlige afviklingsplaner skal færdiggøres. 

2. Der gøres status for implementering af hvidvaskloven.   

3. Det skal så vidt muligt opnås, at kapitalkravene til kreditinstitutterne fortsat afspejler de fak-

tiske risici, herunder at implementeringen af anbefalingerne fra Basel-komitéen ikke øger 

kapitalkravene til kreditinstitutterne væsentligt. 

4. Der arbejdes for at styrke konkurrencen ved bl.a. at identificere potentialet for reduktion af 

konkurrencebegrænsende regulering og for mere effektiv håndhævelse af konkurrencereg-

lerne samt ved opfølgning på Konkurrencerådets analyser. 
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Strategisk policymål 

Digitalisering 
Digitalisering og ny teknologi åbner op for helt nye muligheder for at øge væksten, forbedre livskvali-

teten og den offentlige service samt skabe en mere bæredygtig vækst. Danmark skal være i front 

med at udnytte de digitale muligheder, og potentialet skal udnyttes til gavn for virksomhederne og 

borgerne, så alle borgere får del i potentialerne, og så der sikres en tryg og sikker digital omstilling. 
Resultatmål for 2018 

5. Strategi for Danmarks digitale vækst lanceres og eksekveres. 

6. Der indgås aftale om -  og der eksekveres på - den deleøkonomiske strategi. 

7. Teknologipagten etableres. 

8. Der arbejdes fortsat aktivt med indspil til Disruptionrådet, herunder færdiggørelse af forslag 
til etisk kodeks for dataanvendelse i virksomhederne samt faglig stærk drøftelse af plat-
formsøkonomi og digitale monopoler. 

9. Finansielle virksomheder skal i højere grad kunne udnytte digitaliseringens muligheder, 

herunder i relation til fintech.  

10. NIS-direktivet implementeres inden for Erhvervsministeriets område, og der arbejdes for, at 

cyber- og informationssikkerhedsstrategien indeholder initiativer til styrkelse af IT-

sikkerheden i små- og mellemstore virksomheder, som eksekveres i 2018. 

 

 

 

Strategisk policymål 

Iværksættere og entreprenørskab 
Det skal være let og attraktivt for iværksættere at starte og udvikle en virksomhed. Der skal skabes 

bedre rammer for, at flere nye virksomheder kan vokse sig store, og at Danmark kan udvikle en 

stærk iværksætterkultur. Det forudsætter bl.a., at perspektivrige projekter og virksomheder skal kun-

ne opnå finansiering, da det er en forudsætning for vækst og udvikling. 

Resultatmål for 2018 

11. Initiativer på iværksætterområdet, herunder om en stærkere investor- og aktiekultur, skal 

implementeres. 

12. Der skal følges op på Iværksætterpanelets kommende anbefalinger. 

13. Der skal i Vækstfonden iværksættes en indsats for at understøtte udviklingen af det danske 

børsmarked for små og mellemstore virksomheder. 

14. Vækstfonden og EKF skal fortsætte indsatsen for at sikre europæisk medfinansiering af 

danske små og mellemstore virksomheder. 
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Strategisk policymål 

Lettere at drive virksomhed og være forbruger 
Velfungerende markeder kræver gode rammer for både virksomheder og forbrugere. Erhvervslivets 

byrder skal lettes med 4 mia. kr. i 2020 og 6 mia. kr. frem mod 2025. Erhvervsfremmeindsatsen skal 

forenkles, og der skal skabes internationalt konkurrencedygtige rammer. På forbrugersiden skal vi 

forenkle reglerne, så vi skaber de bedst mulige rammer for aktiv og vækstfremmende forbrugerad-

færd. 

Resultatmål for 2018 

15. Der skal følges op på anbefalinger fra udvalg om gennemgang af finansiel lovgivning. 

16. Der skal gennemføres initiativer, der kan understøtte en fortsat tillid til det danske pensions-

system. 

17. Der skal ske en forenkling af erhvervsfremmesystemet. 

18. Erhvervslivets byrder lettes betydeligt bl.a. gennem eksekvering af køreplanen for realise-

ring af regeringens byrdemålsætning, forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler samt 

en effektiv håndhævelse af regeringens byrdestop. 

19. Det forbrugerpolitiske udspil skal lanceres, og der skal eksekveres på initiativer, som gør 

det nemmere at være forbruger. 

20. Der arbejdes for en tidssvarende, enkel og sammenhængende regulering af ejerlejligheds-

markedet, der understøtter brugernes behov. 

21. Der udarbejdes et lovforslag om etablering af en klagemyndighed for offentlig erhvervsakti-

vitet. 

22. Der bidrages til en offensiv plan for øget brug af konkurrenceudsættelse af offentlige opga-

ver.  
 

Strategisk policymål 

Vækst og udvikling i hele Danmark 
Der skal være mulighed for vækst og udvikling i alle dele af Danmark. For at give kommuner, borge-

re og virksomheder friere udviklingsrammer er der gennemført en modernisering af planloven, som 

nu følges op af initiativer for bl.a. landsbyer, oplevelsesøkonomiske centre og ekspropriation. Samti-

dig skal vækstpotentialet i hovedstaden og andre store byområder udnyttes. Der skal bidrages til, at 

Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister end i 2015, en turismeomsætning på 140 mia. kr. og 

en tilfredshed blandt de udenlandske turister svarende til gennemsnittet for Nordeuropa. 
Resultatmål for 2018 

23. Der skal følges op på anbefalingerne fra udvalget for levedygtige landsbyer med initiativer, 

som kan skabe fornyelse i landsbyerne og landdistrikterne. 

24. Der skal følges op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om styrkelse af rammerne for op-

levelsesøkonomiske centre. 

25. Der skal følges op på anbefalingerne fra Ekspropriationsudvalget om forbedring af borger-

nes retssikkerhed ved ekspropriation. 

26. Der lanceres et udspil om Hovedstaden 2030 og herunder modernisering af Fingerplanen. 

27. Rammerne for camping skal forbedres, og der skal udpeges nye kystnære udviklingsområ-

der og sommerhusområder baseret på kommunernes ansøgninger. 

28. Den offentlige turismefremmeindsats skal være mere effektiv og sammenhængende, og 

nye digitale muligheder skal fremmes i dansk turisme. 

29. I lyset af regeringens bebudede udflytning af statslige arbejdspladser skal der eksekveres 

effektivt og ordentligt på udflytningen af de arbejdspladser, der vedrører Erhvervsministeri-

et. 

 



ARBEJDSPROGRAM 2018   13 
 

Strategisk policymål 

Global økonomi og grøn vækst 
Danmark er et lille land, som er afhængig af eksport og samhandel med udlandet. Danmark skal 

fortsætte med at være godt rustet til den stigende internationalisering af markederne. Dansk er-

hvervslivs styrkepositioner inden for bl.a. det maritime, life science, fødevarer og kreative erhverv 

samt grønne og energieffektiver teknologier skal fastholdes, og dansk erhvervsliv skal udvikle nye 

styrkepositioner inden for ny teknologi, herunder smart cities og cirkulær økonomi. 
Resultatmål for 2018 

30. Der forventes igangsat flere vækstteams, bl.a. for nye digitale forretningsmodeller. 

31. Der lanceres en vækstplan for life science. 

32. Der lanceres strategi for cirkulær økonomi. 

33. Der lanceres en vækststrategi for det Blå Danmark. 

34. Der skal indgås en politisk aftale, der følger op på regeringens luftfartspolitiske strategi. 

35. Københavns potentiale som finansielt center skal realiseres bedst muligt. 

36. Der skal arbejdes for at styrke Danmarks strategiske placering i EU, særligt i lyset af Brexit. 

37. Danske virksomheders muligheder for at bruge IP-rettigheder til at skabe vækst og indtje-

ning både nationalt og på eksportmarkederne forbedres. Dette skal bl.a. ske ved at fremme 

iværksætteres og små og mellemstore virksomheders brug af IPR, herunder via udvikling 

af nye digitale løsninger samt ved udbredelse af kendskabet til det internationale IPR-

system. 
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4 STRATEGISK MÅL FOR DRIFT I ER-

HVERVSMINISTERIET 
Erhvervsministeriet skal være en kompetent og effektiv myndighed med høj tro-

værdighed. Disruptive udviklingspres såsom digitalisering og globalisering udfor-

drer ministeriets drift, men skaber samtidig muligheder for øget effektivitet og 

benchmarking. 

Erhvervsministeriets Strategi2025 har fokus på, at ministeriets drift er omkost-

ningseffektiv og omstillingsparat samtidig med, at arbejdet udføres med en kvalitet, 

der som minimum er på højde med sammenlignelige lande. Det kræver en stor 

indsats, hvor nedenstående strategiske mål er helt centralt. Det strategiske drifts-

mål er udmøntet i 5 resultatmål for 2018. 

Strategisk driftsmål 

Kompetent, relevant og effektiv myndighed 
Erhvervsministeriets myndigheder skal have ry for god service og troværdigt tilsyn, der opleves kom-

petent, relevant og effektivt af borgere og virksomheder. Virksomhederne skal opleve så korte sags-

behandlingstider som muligt. Sammenlignelige landes svar på globale udviklingstendenser og disrup-

tive ændringer skal inspirere til en mere kompetent, relevant og effektiv myndighedsudøvelse. Er-

hvervsministeriets myndighedsudøvelse skal være international konkurrencedygtig og medvirke til at 

tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. 
Resultatmål for 2018 

38. Der gennemføres benchmarking-analyser for at opnå et større kendskab til, hvordan ministe-

riet kan udføre opgaver bedst muligt i forhold til sammenlignelige lande.  

39. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal implementeres effektivt på ministerområdet.  

40. Erhvervsministeriet bidrager til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og der ar-

bejdes målrettet med cyber- og informationssikkerhed internt på ministerområdet.  

41. Der arbejdes agilt med digitalisering af sagsbehandling og eksekvering af effektive digitale 

løsninger. 

42. Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandling på tværs af ministeriet. 
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5 STRATEGISK MÅL FOR ADMINI-

STRATION I ERHVERVSMINISTERIET 
Erhvervsministeriets administration skal have tidssvarende og omstillingsparate 

kompetencer samt være omkostningseffektiv. Øget digitalisering udfordrer ministe-

riets administration, men vil samtidig – med de rette kompetencer - skabe mulighe-

der for øget effektivitet og en mere agil opgaveløsning. 

Indsatser for ministeriets administration er samlet under følgende strategiske mål, 

der er udmøntet i to resultatmål for 2018. 

 

  

Strategisk administrationsmål 

Tidssvarende og omstillingsparate kompetencer, der skaber me-
re for mindre 

For at markedsudviklingen ikke overhaler vækstvilkårene, skal der hurtigt kunne udvikles og eksekve-

res tidssvarende og relevante tiltag, der giver mening for borgere og virksomheder. Erhvervslivets 

udvikling inden for eksempelvis digitalisering, deleøkonomi og globalisering går ofte på tværs af sty-

relser og fagområder. Det stiller nye krav til ministeriets kompetencer samt til videndeling og samar-

bejde på tværs af koncernen. Ministeriet skal arbejde agilt og kunne gennemføre ændringer i højt 

tempo, så regulering er tidssvarende. Strammere økonomi stiller fortsat krav til effektivisering, hvilket 

bl.a. skal imødekommes med digitale fremskridt og benchmarking. 
Resultatmål for 2018 

43. Der skal eksekveres på opdaterede kompetencestrategier for at imødekomme behovet for 

en mere agil opgaveløsning samt styrkede digitale og omstillingsparate kompetencer 

44. Der skal afsøges muligheder for at skabe mere effektiv organisering for koncernfælles opga-

ver, bl.a. på baggrund af en evaluering af Koncern HR. 
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6 
PRÆSENTATION AF ERHVERVS-

MINISTERIET 
Erhvervsministeriets vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår i Danmark. Mi-

nisteriet arbejder for øget vækst og velstand ved at sikre, at borgere og virksomhe-

der i hele landet har gode vilkår og rammer for vækst. Det sker gennem konkrete 

initiativer inden for erhvervsregulering, finansiel regulering, konkurrence- og forbru-

gerforhold, erhvervsfremme og på det internationale område. 

 

DEPARTEMENTET 

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Depar-

tementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, minister-

betjening og koncernstyring. 

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, er-

hvervs- og forbrugerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i for-

hold til reguleringen af vækstkapital. 

Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og 

interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle er-

hvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik. 

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at 

opnå det nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det 

sker for eksempel ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og 

redegørelser og ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og 

vækstvilkår. 

Departementet sikrer – i samarbejde med styrelserne – en effektiv og korrekt op-

gaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en 

effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Erhvervsstyrelsen bidrager til at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem bl.a. 

erhvervsudvikling, liberalisering af planloven, en velfungerende IKT-infrastruktur og 

en øget indsats i landdistrikterne. Der gøres en særlig indsats til fremme af mar-

kedsmodning, grøn omstilling, design, entreprenørskab og digitalisering og dataan-

vendelse. En korrekt administration af strukturfondenes virke i Danmark skal levere 

vækst- og jobmæssige effekter i hele landet. 
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Erhvervsstyrelsen arbejder samtidig for at skabe vækstmuligheder gennem interna-

tionalt samarbejde og åbne markeder, herunder et velfungerende indre marked. 

Desuden har styrelsen ansvaret for industrisamarbejde og eksportkontrol, hvor må-

let er at skabe en balance mellem gode markedsvilkår og varetagelsen af Dan-

marks sikkerhedsinteresser. 

Erhvervsstyrelsen bidrager endvidere til forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår 

for virksomhederne gennem forvaltning af en række love af stor betydning for er-

hvervslivet, for eksempel lovgivning vedrørende årsregnskaber, selskaber, er-

hvervsdrivende fonde, revisorer og ejendomsmæglere. Samtidig arbejder styrelsen 

med at lette virksomhedernes erhvervsøkonomiske omkostninger, herunder de 

administrative byrder og fremme af virksomheders samfundsansvar. 

Endelig står Erhvervsstyrelsen for registrering af virksomheder og selskaber og har 

som målsætning, at der bliver skabt effektivitet og innovation gennem let, hurtig og 

billig adgang til de mange virksomhedsinformationer, bl.a. gennem Virk.dk. 

 

FINANSTILSYNET 

Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor, så tilli-

den til sektoren bevares i samfundet hos virksomheder og hos forbrugere. 

Finanstilsynet fører tilsyn ved både at foretage løbende analyser på grundlag af 

indberetninger og ved at foretage inspektioner i virksomheder. Undersøgelserne 

har fokus på særligt risikofyldte områder, for eksempel kredit- eller markedsrisiko. 

Endvidere bidrager Finanstilsynet til en effektiv prisfastsættelse på værdipapir-

markederne, bl.a. ved at modvirke kursmanipulation og insiderhandel. 

Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning, herunder god 

skik for finansielle virksomheder. 

Desuden formidler Finanstilsynet tværgående information om de finansielle virk-

somheder og bidrager dermed til at forbedre ledelsers, kunders og investorers mu-

lighed for at vurdere den enkelte virksomheds risikoprofil. 

 

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.  

Styrelsen håndhæver konkurrenceloven. Det sker ved at opspore overtrædelser af 

loven og gribe ind. Virksomheder kan bl.a. blive påbudt at ophæve aftaler. Større 

fusioner skal godkendes af styrelsen, før de kan gennemføres. 
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Styrelsen informerer og vejleder virksomheder om konkurrenceloven og udgør 

sammen med Konkurrencerådet en samlet uafhængig konkurrencemyndighed.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række forbrugerlove og er bl.a. 

sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa og Stormrådet. Styrel-

sen informerer og vejleder forbrugere og virksomheder gennem styrelsens portal 

for forbrugerinformation – www.forbrug.dk.  

Styrelsen udarbejder markedsanalyser, som belyser konkurrence- og forbruger-

forholdene på konkrete markeder og identificerer mulige indsatser for at gøre mar-

kederne mere velfungerende. 

Styrelsen arbejder for at fremme konkurrencen om offentlige opgaver. Styrelsen 

vejleder om udbudsreglerne og udarbejder analyser for at informere og vejlede om 

erfaringerne med udbud og offentligt-privat samarbejde. Forsyningssekretariatet i 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter bl.a. prislofter og effektiviserings-

krav for drikke- og spildevandsselskaberne. 

 

PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN 

Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper danske virksomheder med at beskytte og 

arbejde med deres ideer og opfindelser, så de bliver til aktiver. 

Patent- og Varemærkestyrelsen er videncenter for information om intellektuelle 

ejendomsrettigheder – også kaldet IPR – og vejleder kunder om, hvordan de bedst 

arbejder med og udvikler deres teknik og forretningskendetegn. Styrelsen tilbyder 

konkrete værktøjer til dette arbejde. Patent- og Varemærkestyrelsen er desuden 

den myndighed i Danmark, der udsteder patenter og registrerer varemærker, 

brugs- modeller og design. 

Styrelsen arbejder for at skabe gode rammer for danske virksomheder, så de kan 

udnytte IPR bedst muligt i deres forretning og skabe vækst. Styrelsen har som mål 

at sikre en effektiv og tidssvarende IPR-lovgivning både nationalt og internationalt 

for at tilgodese danske virksomheders interesser. 

 

SIKKERHEDSSTYRELSEN 

Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at skabe tillid og stærke vækstvilkår. 

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed inden for en lang række produkter og in-

stallationer. Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden til at mindske risikoen for person-

skade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere. Gennem ri-

sikobaseret overvågning gør Sikkerhedsstyrelsen det let at drive virksomhed og 

sikkert at agere som forbruger. 
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SØFARTSSTYRELSEN 

Søfartsstyrelsen arbejder for maritim vækst og sikkerhed. Søfartsstyrelsen er en 

central aktør for vækst og udvikling af de maritime erhverv i Danmark og for et højt 

niveau af sikkerhed til søs. På grund af søfartens globale karakter er Søfartsstyrel-

sens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske maritime interesser internati-

onalt. 

Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Dan- 

marks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med 

gode rammevilkår. 

Søfartsstyrelsen arbejder for høj sejladssikkerhed i danske og internationale far- 

vande og et højt niveau af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse til søs. 

 

NÆVNENES HUS 

Nævnenes Hus arbejder for en effektiv sekretariatsbetjening af en række uaf-

hængige domstolslignende nævn på erhvervs-, forbruger- og miljøområdet. Mål-

sætningen er, at der træffes korrekte afgørelser med høj juridisk faglighed inden for 

kortest mulig tid til gavn for borgere, virksomheder og samfund. 

Nævnenes Hus blev etableret pr. 1. januar 2017 som en styrelse under Erhvervs-

ministeriet, med anke- og klagenævn fra henholdsvis Miljø- og Fødevareministeri-

et, Ministeriet for Børn, Undervisning, Ligestilling og Energi, Forsynings- og Klima-

ministeriet og Erhvervsministeriet. Nævnenes Hus sekretariatsbetjener: 

• Revisornævnet 

• Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 

• Konkurrenceankenævnet 

• Erhvervsankenævnet 

• Teleklagenævnet 

• Klagenævnet for Udbud 

• Miljø- og Fødevareklagenævnet 

• Planklagenævnet 

• Forbrugerklagenævnet og Center for Klageløsning 

• Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige  

• Energiklagenævnet 

• Tvistighedsnævnet 

• Ankenævnet for Søfartsforhold 

• Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 

• Det Psykiatriske Patientklagenævn 

• Byfornyelsesnævnene 
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DESIGN SOCIETY 

Design Society er en samling af Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve 

Life og Danish Fashion Institute. 

Design Society skal fremme design, mode og kreative erhverv med henblik på at 

styrke væksten og Danmarks brand som kreativ, innovativ og bæredygtig nation.  

 

DANSK STANDARD 

Fonden Dansk Standard er Danmarks indgang til det internationale standardise-

ringssystem. Gennem Dansk Standard kan danske virksomheder, organisationer 

og myndigheder sikre dansk indflydelse på udviklingen af internationale standarder 

for varer og tjenesteydelser, som spiller en voksende rolle i international samhan-

del og teknologisk udvikling. Dansk Standard sælger desuden standarder og tilby-

der kurser og rådgivning. Standardiseringsindsatsen er en integreret del af regerin-

gens generelle erhvervspolitik. 

 

DANPILOT (før DET STATSLIGE LODSVÆSEN) 

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervsministeriet. 

For at beskytte Danmarks kyster, marinemiljø og skibstrafikken foreskriver dansk 

lovgivning, at DanPilot skal stille en lods til rådighed for skibe, som ønsker det, eller 

som er omfattet af lodspligt.  

Lodserne i DanPilot er certificeret af Søfartsstyrelsen, som er tilsynsførende myn-

dighed. Årligt udfører DanPilot omkring 20.000 lodsninger. Lodseriets flåde omfat-

ter for tiden 26 lodsbåde, der hurtigt og effektivt sørger for at transportere lodser til 

og fra kundernes skibe. 

 

EKSPORT KREDIT FONDEN 

EKF er Danmarks eksportkreditfond. EKF hjælper danske virksomheder med at 

gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det sker ved at 

hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod 

de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. 

EKF hjælper især små og mellemstore virksomheder med at få adgang til likviditet 

og driftskapital. EKF kautionerer på vegne af virksomheden over for banken. Des- 

uden hjælper EKF udenlandske købere med at få finansiering til at købe danske 
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varer og services fra både små og store virksomheder. EKF garanterer størstede-

len af bankens risiko. 

EKF administrerer Eksportlåneordningen på vegne af staten. Gennem Eksportlåne- 

ordningen kan udenlandske projekter få finansiering til køb af varer i Danmark. Den 

danske stat har afsat en låneramme på 35 mia. kr. til ordningen. 

 

DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION 

Den Maritime Havarikommission undersøger søulykker og arbejdsulykker på dan- 

ske og grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når 

de sker i dansk territorialfarvand. 

Den Maritime Havarikommissions formål er at klarlægge omstændighederne i for-

bindelse med ulykker med sigte på at forebygge ulykker. Endvidere formidles viden 

om ulykker, der bruges af fiskeri- og søfartserhvervene til at forbedre sikkerheden. 

Havarikommissionens undersøgelser tager ikke stilling til strafferetlige eller erstat-

ningsretlige aspekter ved ulykker. 

 

FINANSIEL STABILITET 

Finansiel Stabilitet blev stiftet som følge af den internationale finansielle krise og 

dens effekt på den finansielle sektor. Selskabet er oprettet ved lov og er statsejet. 

Formålet er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, herunder at af- 

vikle nødlidende pengeinstitutter. Endvidere er det selskabets formål på vegne af 

staten at administrere de indgåede aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for 

en nærmere afgrænset del af institutternes gæld. 

 

MINDLAB 

MindLab er en udviklingsenhed, der involverer borgere og virksomheder i at udvikle 

nyskabende offentlige løsninger. 

MindLab styrker innovationskraften i offentlige udviklingsprojekter med fokus på 

policy- og servicedesign. MindLab arbejder forskningsbaseret og er etableret som 

et samarbejde mellem en række offentlige organisationer, herunder Erhvervsmini-

steriet, hvor MindLab også fysisk hører hjemme.  

 

NORDSØENHEDEN/NORDSØFONDEN 

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet. 
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Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden og har til formål at skabe den størst 

mulige værdi for staten af Nordsøfondens aktive statsdeltagelse i efterforskning og 

produktion af olie og gas i Danmark. 

 

VISITDENMARK 

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, der har til formål at 

fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk 

vækst inden for det danske turismeerhverv. VisitDenmark varetager den internatio-

nale branding og markedsføring af Danmark som turistmål. Endvidere indsamler 

VisitDenmark viden og udarbejder analyser om Danmark som turistmål. 

VisitDenmark sikrer endvidere koordination af alle væsentlige internationale aktivi-

teter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af 

Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler. Alle VisitDen-

marks aktiviteter sker i tæt samarbejde med det øvrige turistfremmesystem og tu-

rismeerhvervet. 

 

VÆKSTFONDEN 

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der er til for små og mellemstore virk-

somheder, som har behov for vækstfinansiering og kapital til forretningsudvikling 

og jobskabelse. Vækstfonden tilbyder en række forskellige finansieringsløsninger. 

Fonden investerer direkte og indirekte i nye og mindre virksomheder med stort 

vækstpotentiale, primært med egenkapital. Derudover forvalter Vækstfonden stats-

lige kautions- og garantiordninger, hvor fonden i samarbejde med virksomhedernes 

pengeinstitutter styrker virksomhedernes adgang til finansiering. 

Endvidere har Vækstfonden mulighed for at udstede risikovillige lån, det vil sige lån 

uden sikkerhed, vækstgarantier samt grønne omstillingslån til små og mellemstore 

virksomheder og iværksættere inden for en ramme på 7,4 mia. kr. 

Vækstfonden er medinvestor i og varetager sekretariatsbetjeningen af Dansk 

Vækstkapital I og II, der er private investeringsfonde, som foretager kommercielle 

investeringer i small cap, mid cap, venture og mezzaninkapitalfonde. 

Endelig varetager Vækstfonden sekretariatsbetjeningen af Danmarks Grønne In-

vesteringsfond.  
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GARANTIFONDE 

En række garantifonde under Erhvervsministeriet yder dækning og erstatning til 

virksomheder og borgere i specifikke tilfælde, eksempelvis Rejsegarantifonden, 

Garantifonden for Indskydere og Investorer, Garantifonden for skadeforsikrings-

selskaber samt Stormflods- og Stormfaldsordningen. 

 

ØVRIGT 

Det kan herudover bemærkes, at Erhvervsministeriet er involveret i og bidrager til 

en række offentligt/private samarbejder. Det gælder for eksempel State of Green, 

Dansk Arkitektur Center og den nye Copenhagen Financial Hub. 


