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VISION, MISSION OG VÆRDIER

VÆRDIER
Vores resultater gør en forskel

Vi viser handlekraft
Vi har fokus på kvalitet

VÆRDIER
Vi lytter til alle og tænker på tværs

Vi skaber sammen en god arbejdsplads

VISION
Europas bedste vækstvilkår

MISSION
Skabe fremtidsrettede 

vækstvilkår for Danmark i 
den globale økonomi

ARBEJDSPROGRAM
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FORORD

Vi skal i Erhvervs- og Vækstministeriet i det kommende år fortsat arbejde for at 
udmønte visionen om at have Europas bedste vækstvilkår. 

Vi har i de senere år bidraget aktivt til vækstdagsordnen, som er udmøntet i en 
række vækstplaner og aftaler. Indtil videre er godt 70 procent af ministeriets initia-
tiver i vækstplanerne ført ud i livet, og eksekveringen fortsætter. 

I 2015 skal vi videre med vækstdagsordenen. I arbejdsprogrammet er der fastsat 79 
konkrete resultatmål, som vi gerne skal realisere i det kommende år. Og det spæn-
der bredt: fra hvordan vi sikrer Danmark som avanceret produktionsland, til mere 
enkle regler for virksomhederne, styrket adgang til kapital og velfungerende kon-
kurrence og markeder.  

I arbejdsprogrammet styrker vi også vores fokus på, at virksomhederne oplever en 
god service og et effektivt tilsyn fra ministeriets side. På en række områder skal 
vores sagsbehandlingstider nedbringes og vores tilsyn være effektivt og korrekt. 
Dette afspejles i de fastsatte 79 resultatmål.

Endelig vil vi fortsat arbejde på, at ministeriets aktivitets- og ressourcestyring er 
blandt de bedste i staten, og at udviklingen af vores medarbejdere sker med fokus 
på resultater og præstationer. 

Samlet er det helt centralt, at vi løser vores opgaver med ordentlighed, ansvarlighed 
og handlekraft. 

Arbejdsprogrammet sætter rammen for ministeriets arbejde i 2015. Vi ser frem til, 
at vi i fællesskab når de mål, der er sat i arbejdsprogrammet.

Henrik Sass Larsen  Michael Dithmer
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1  MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER 
I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at Danmark skal være et attraktivt land 
at investere, udvikle og producere i med gode og konkurrencedygtige muligheder 
for at fastholde og skabe arbejdspladser. Vores vision er at opnå Europas bedste 
vækstvilkår. At nå dertil kræver en vedholdende indsats for at skabe fremtidsrettede 
vækstvilkår for virksomhederne i den globale økonomi, hvor ikke mindst følgende 
fem overordnede strategiske indsatsområder er centrale:

1. Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv.
2. Velfungerende markeder og effektiv konkurrence.
3. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark.
4. Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital.
5. Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor.

Virkeliggørelse af disse strategiske mål stiller krav til en offensiv erhvervs- og vækst-
politik både med hensyn til behov for fornyelser og reformer samt til effektiv ekse-
kvering. Der er i arbejdsprogrammet under hvert af de fem indsatsområder derfor 
fastlagt en række mere detaljerede flerårige strategiske mål, som specifikt identifi-
cerer målene for ministeriets indsats. Herunder er der fastlagt en række konkrete 
årlige resultatmål for indsatsen i 2015. Det skal bidrage til at tydeliggøre, hvad vi 
sigter efter på den længere bane, og hvad vi med bidrag fra hele Erhvervs- og 
Vækstministeriets koncern gerne skal nå på den korte bane, hvor ikke mindst rege-
ringens vækstplaner og Danmark som produktionsland skal føres ud i livet. 

Målhierarkiet kan illustreres som nedenfor:

Fem strategiske indsatsområder

Flerårige strategisk mål

Årlige resultatmål i 2015

➡
➡
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FIGUR 1. STRATEGISKE MÅL FOR POLICY- OG UDVIKLINGSOPGAVER

Fremtidsrettede vækstvilkår og flere job
– via en offensiv erhvervs- og vækstpolitik

Indsatsområde Strategiske mål

Stærke vækst- 
vilkår, ikke 
mindst for de in-
ternationalt ori-
enterede erhverv

• Solide vækstvilkår og reformorienteret økonomisk politik skal styrke pro-
duktivitet og vækst. Danmark skal være et avanceret produktionsland – 
også om 10 år. 

• Der skal være gode rammer for, at virksomhederne kan skabe vækst og 
arbejdspladser på erhvervsområder med international konkurrencekraft, 
herunder i forhold til løsninger på globale udfordringer. 

• Danmark skal være et attraktivt land at udvikle og producere i med gode 
vilkår for innovation, design og iværksætteri, hvor potentialerne i alle dele 
af landet udnyttes. 

• Danske styrker skal markedsføres internationalt – ikke mindst i forhold til 
vækstmarkeder – med henblik på handel, eksport og tiltrækning af inve-
steringer. 

Velfungerende 
markeder og  
effektiv konkur-
rence

• Stærk konkurrence skal fremme produktiviteten i dansk erhvervsliv og 
forbrugervelfærden. 

• Offentlig-privat samarbejde og offentligt indkøb skal understøtte produk-
tivitet, innovation og udvikling af markeder. 

• Det skal være enkelt for forbrugerne at træffe aktive og konkurrence-
fremmende valg samtidig med, at de ikke udsættes for urimelig markeds-
føring og farlige produkter.

• EU’s indre marked skal være velfungerende, og danske virksomheder skal 
have gode muligheder globalt. 

Det skal være  
let at drive 
 virksomhed i 
 Danmark

• Den erhvervsrettede regulering skal understøtte virksomhedernes vækst-
vilkår og samfundsansvar.

• Virksomhederne skal opleve, at den offentlige regulering er forståelig, 
velbegrundet og med færrest mulige byrder. 

Sund finansiel 
sektor og god 
 adgang til 
 finansiering  
og kapital

• Danmark skal have en sund finansiel sektor med en effektiv kredit- og ka-
pitalformidling. 

• Den finansielle rådgivning i Danmark skal være ansvarlig og gennemsigtig 
for forbrugere og erhvervsliv. 

• Det danske realkreditsystem skal være robust over for skiftende rente- og 
markedsforhold. 

• Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest ef-
fektive og robuste i Europa.

• Iværksætteres og mindre virksomheders adgang til vækstkapital og finan-
siering skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i 
Europa. 

Moderne infra-
struktur og en 
velfungerende 
forsyningssektor

• Virksomheder og borgere skal have adgang til en god digital infrastruktur 
i hele landet, og Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at ud-
vikle og udnytte data og informationsteknologi.

• En velfungerende forsyningssektor skal sikre, at energi, vand og affalds-
håndtering leveres omkostningseffektivt.
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Nedenfor præsenteres de årlige resultatmål for 2015 under hvert af Erhvervs- og 
Vækstministeriets fem strategiske indsatsområder.

INDSATSOMRÅDE

Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt 
orienterede erhverv

STRATEGISK MÅL: ”SOLIDE VÆKSTVILKÅR OG REFORMORIENTERET ØKONOMISK 
POLITIK SKAL STYRKE PRODUKTIVITET OG VÆKST. DANMARK SKAL VÆRE ET 
AVANCERET PRODUKTIONSLAND – OGSÅ OM 10 ÅR”

• Den offensive erhvervs- og vækstpolitik skal bidrage til at indfri regeringens vækst-
målsætning. Der skal identificeres initiativer, der kan realisere et vækstpotentiale 
på yderligere 8½ mia. kr. for samlet at forøge BNP med 20 mia. kr. i 2020. Endvi-
dere skal der eksekveres på initiativerne i Aftale om en vækstpakke 2014. 

• Produktionspanelet skal komme med anbefalinger til, hvordan mulighederne for 
avanceret produktion kan styrkes, fx gennem investeringer i ny teknologi, udnyt-
telse af data og kompetenceudvikling, og ved at fjerne barrierer for etablering og 
udvikling af vækstvirksomheder. Produktionspanelets anbefalinger vil være afsæt 
for det videre arbejde med regeringens strategi for Danmark som produktions-
land. 

STRATEGISK MÅL: ”DER SKAL VÆRE GODE RAMMER FOR, AT VIRKSOMHEDERNE 
KAN SKABE VÆKST OG ARBEJDSPLADSER PÅ ERHVERVSOMRÅDER MED 
INTERNATIONAL KONKURRENCEKRAFT, HERUNDER I FORHOLD TIL LØSNINGER PÅ 
GLOBALE UDFORDRINGER” 

• Eksekvering af de otte vækstplaner skal fortsættes: 

 – Det Blå Danmark

 – Kreative erhverv – design

 – Vand, bio og miljøløsninger

 – Sundhed og velfærdsløsninger

 – Energi og klima

 – Fødevarer

 – Turisme og oplevelsesøkonomi

 – IKT og digital vækst

De konkrete initiativer skal gennemføres, og der skal gøres status for, om initiati-
verne forbedrer vækstvilkårene, og om der er behov for yderligere indsatser.

fortsættes
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fortsat fra forrige side

• Regeringens strategi om øget brug af internationale standarder skal lanceres og 
eksekveres. Der skal bl.a. udbydes startpakker og kurser målrettet produktionsvirk-
somheder med henblik på at forbedre adgangen til globale værdikæder og bi-
drage til kvalitetsløft i virksomhederne. Administrative byrder lettes gennem styr-
ket egenkontrol, og der gennemføres offentlige indkøb med systematisk brug af 
internationale standarder mhp. at lette transaktionsomkostningerne og øge kon-
kurrencen. 

• Der fremlægges i foråret 2015 en strategi for den fremtidige efterforskning og 
kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer. Strategien skal bl.a. 
forbedre mulighederne for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft samt en for-
bedret koordination og anvendelse af infrastrukturen i Nordsøen.

• Der skal skabes gode rammer for en omkostningseffektiv grøn omstilling i virk-
somhederne, fx baseret på nye forretningsmodeller, herunder cirkulær økonomi. 
Indsatsen sker igennem Grøn Omstillingsfond, Taskforce for grøn regelforenkling, 
Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion og Danmarks 
Grønne Investeringsfond.  

STRATEGISK MÅL: ”DANMARK SKAL VÆRE ET ATTRAKTIVT LAND AT UDVIKLE OG 
PRODUCERE I MED GODE VILKÅR FOR INNOVATION, DESIGN OG IVÆRKSÆTTERI, 
HVOR POTENTIALERNE I ALLE DELE AF LANDET UDNYTTES”

• Samlingen af Dansk Design Center, INDEX og DAFI i Design Society skal forstærke 
den erhvervsrettede design- og modeindsats. Danmarks position som internatio-
nalt vækstcenter for arkitektur, design og mode styrkes gennem Bryghusprojektet 
som et internationalt hub for arkitektur, byudvikling og design.

• Der udarbejdes en iværksætterstrategi, der skal styrke rammerne for, at iværksæt-
tere kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

• Vækstpartnerskabsaftalerne med de regionale vækstfora, herunder vækstpro-
grammet vedrørende automatisering, uddannelses- og sparringsforløb for iværk-
sættere samt træningsforløb for at øge ressourceeffektiviteten, skal eksekveres. 

• Regeringens hovedstadsstrategi skal gennemføres, herunder skabe stærkere sam-
menhæng og markedsføring af "Copenhagen Area".

• Som opfølgning på Vækstplanen for kreative erhverv ∙ design etableres en særlig 
enhed i Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor virksomheder og forbrugere kan få 
vejledning om deres handlemuligheder i konkrete sager om piratkopiering. 

• Potentialer og barrierer for at understøtte vækstmulighederne i deleøkonomien 
kortlægges, og lovende projekter kan støttes af Grøn Omstillingsfond.

• For at styrke erhvervsudviklingen skal erhvervssamarbejdet mellem Danmark og 
Grønland styrkes. 

fortsættes



10          ARBEJDSPROGRAM 2015

fortsat fra forrige side

STRATEGISK MÅL: ”DANSKE STYRKER SKAL MARKEDSFØRES INTERNATIONALT 
– IKKE MINDST I FORHOLD TIL VÆKSTMARKEDER – MED HENBLIK PÅ HANDEL, 
EKSPORT OG TILTRÆKNING AF INVESTERINGER”

• Som opfølgning på Vækstplan for turisme- og oplevelsesøkonomi gennemføres 
initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse i erhvervet. Det nye Natio-
nale Turismeforum skal udarbejde den første samlede nationale strategi, og der 
skal igangsættes op til 10 forsøgsprojekter som led i at forny det danske kyst- og 
naturturismeprodukt.

• Som led i indsatsen for at tiltrække flere turister forberedes etableringen af et  
H.C. Andersen velkomstcenter ved Langelinie, der komplementerer det kom-
mende H.C. Andersen Eventyrhus i Odense.

• Som opfølgning på Vækstplanen for fødevarer markedsføres den fælles fødevare-
fortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed for at styrke eksporten af 
danske fødevarer. 

INDSATSOMRÅDE

Velfungerende markeder og effektiv konkurrence

STRATEGISK MÅL: ”STÆRK KONKURRENCE SKAL FREMME PRODUKTIVITETEN I 
DANSK ERHVERVSLIV OG FORBRUGERVELFÆRDEN” 

• Som led i realiseringen af regeringens vækstmål i 2020 skal der iværksættes yder-
ligere initiativer for at øge konkurrence og produktivitet, bl.a. med baggrund i Pro-
duktivitetskommissionens anbefalinger.

• Konkurrencerådet omdannes til en bestyrelse, som får det fremtidige overordnede 
ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven og analyser på konkurrenceområdet.

• Som opfølgning på aftale om en Vækstpakke af 2014 gennemføres en modernise-
ring og forenkling af stærkstrømsreglerne.

• Som opfølgning på regeringens byggepolitiske strategi gennemføres initiativer, 
som kan fremme konkurrencen og effektiviteten i byggeriet, herunder vedrørende 
tilbudslovens konkurrencebegrænsende virkninger i byggeriet og på markedet for 
byggevarematerialer.  

fortsættes
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fortsat fra forrige side

STRATEGISK MÅL: ”OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG OFFENTLIGT INDKØB SKAL 
UNDERSTØTTE PRODUKTIVITET, INNOVATION OG UDVIKLING AF MARKEDER” 

• Med en ny dansk udbudslov skabes mere fleksible og klare regler for offentlig-pri-
vat samarbejde. Loven skal reducere omkostningerne ved at deltage i udbud for 
virksomheder og for det offentlige. 

• Innovation i offentlige indkøb skal fremmes gennem en indsats for at udbrede de 
erfaringer og konkrete instrumenter, der er udviklet i regi af Markedsmodnings-
fonden.

• Vilkårene for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling på sundheds- og 
velfærdsområdet skal styrkes, herunder igangsættes bl.a. forsøgsprojekter om 
markedsudvikling i sundhedssektoren, indsatser til fremme af eksport af velfærds-
ydelser samt totaløkonomiske initiativer med fokus på lægemidler og velfærdstek-
nologi.  

STRATEGISK MÅL: ”DET SKAL VÆRE ENKELT FOR FORBRUGERNE AT TRÆFFE AKTIVE 
OG KONKURRENCEFREMMENDE VALG SAMTIDIG MED, AT DE IKKE UDSÆTTES FOR 
URIMELIG MARKEDSFØRING OG FARLIGE PRODUKTER”

• For at sikre en fortsat høj forbrugerbeskyttelse udarbejder udvalget om en moder-
nisering af markedsføringsloven forslag til en ny markedsføringslov. Udvalget afgi-
ver statusrapport medio 2015.

• Der gennemføres en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem, som 
sikrer forbrugerne en hurtig og smidig bistand til tvistløsning i forbrugersager og 
udvider klageadgangen til en række nye områder.

• Adgangsbarrierer for en række hjemmemarkedsorienterede erhverv lettes ved at 
modernisere uddannelseskrav på fyrværkeriområdet og ved at afskaffe autorisati-
onsordninger for translatører, tolke og dispachører. 

STRATEGISK MÅL: ”EU’S INDRE MARKED SKAL VÆRE VELFUNGERENDE, OG DANSKE 
VIRKSOMHEDER SKAL HAVE GODE MULIGHEDER GLOBALT”

• De digitale muligheder i EU's indre marked skal styrkes. Der arbejdes for, at  
roa ming inden for EU afskaffes, så tale, SMS og data koster det samme i andre 
EU-lande som i hjemlandet, og således at konkurrencen ikke mindskes. 

• Forhandlingerne om EU-USA frihandelssaftalen (TTIP) prioriteres for at styrke 
dansk eksport.

• Rådgivningen af danske virksomheder og finansielle formidlere skal styrkes, så der 
skabes bedre rammer for dansk hjemtag af EU’s konkurrenceudsatte midler under 
bl.a. programmerne COSME og Horizon 2020. 
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INDSATSOMRÅDE

Det skal være let at drive virksomhed i Danmark

STRATEGISK MÅL: ”DEN ERHVERVSRETTEDE REGULERING SKAL UNDERSTØTTE 
VIRKSOMHEDERNES VÆKSTVILKÅR OG SAMFUNDSANSVAR”

• Der gennemføres en ændring af årsregnskabsloven med henblik på at lette admi-
nistrative byrder og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

• En tværministeriel taskforce skal styrke håndhævelsen af miljøreglerne til søs for at 
bidrage til renere luft og hav i og omkring Nordsøen og Østersøen og sikre lige 
konkurrencevilkår for skibsfart og havne.

• Som opfølgning på regeringens indsats mod hvidvask iværksættes initiativer om 
øget gennemsigtighed af ejerforhold og bedre kontrol af hvidvask, herunder på-
begyndes etablering af et register over reelle ejere. 

STRATEGISK MÅL: ”VIRKSOMHEDERNE SKAL OPLEVE, AT DEN OFFENTLIGE 
REGULERING ER FORSTÅELIG, VELBEGRUNDET OG MED FÆRREST MULIGE BYRDER”

• Minimum 70 pct. af de forenklingsforslag fra Virksomhedsforum for enklere reg-
ler, som regeringen har besluttet at imødekomme i 2012-2014, skal være gen-
nemført med udgangen af 2015.

• De erhvervsøkonomiske konsekvenser skal fremgå ved ny erhvervsregulering, og 
der skal udarbejdes et katalog med forenklingsforslag, som kan lette virksomhe-
dernes erhvervsøkonomiske byrder med 2 mia. kr. frem mod 2020.

• Det skal afdækkes, hvordan der kan udvikles en digital regnskabsløsning, der øger 
kvaliteten og reducerer de administrative byrder ved aflæggelse af årsregnskab og 
skatteopgørelse. Samtidig styrkes kontrolindsatsen i forhold til de største ulovlige 
aktionærlån og revisorforbehold.

INDSATSOMRÅDE

Sund finansiel sektor og god adgang  
til finansiering og kapital

STRATEGISK MÅL: ”DANMARK SKAL HAVE EN SUND FINANSIEL SEKTOR MED EN 
EFFEKTIV KREDIT- OG KAPITALFORMIDLING”

• Der færdiggøres beslutningsgrundlag om dansk deltagelse i det styrkede bank-
samarbejde i EU. Beslutningsgrundlaget vil afveje fordele og ulemper ved dansk 
deltagelse baseret på en grundig analyse af de finansielle, økonomiske, juridiske 
og europapolitiske konsekvenser heraf.

fortsættes
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fortsat fra forrige side

• Arbejdsgruppen vedr. gearing i kreditinstitutter skal komme med grundlag for, om 
der skal indføres et gearingsmål o.lign. for danske kreditinstitutter. Arbejdsgrup-
pen skal danne grundlag for fastsættelsen af en dansk holdning i forbindelse med 
drøftelserne i EU-regi om et harmoniseret gearingskrav til institutterne i CRD4/
CRR-reglerne frem mod 2018.

• For at fremme øget gennemsigtighed og konkurrence på detailmarkedet for inve-
steringsbeviser udarbejdes der et oplæg til en mere hensigtsmæssig betalings-
struktur og formidling af investeringsbeviser. 

• Der gennemføres lovgivning på baggrund af det nye EU-direktiv om indførelse af 
effektive værktøjer og beføjelser til at forebygge finansielle kriser og til konsekvent 
håndtering af nødlidende institutter, således at den finansielle stabilitet bevares, 
og skatteydernes risiko for tab minimeres. 

• Udvalget om bødesanktioner på det finansielle område færdiggør sit arbejde, og 
der følges op på udvalgets anbefalinger fsva. behovet for en skærpelse af bødeni-
veauet på det finansielle område. 

STRATEGISK MÅL: ”DEN FINANSIELLE RÅDGIVNING I DANMARK SKAL VÆRE 
ANSVARLIG OG GENNEMSIGTIG FOR FORBRUGERE OG ERHVERVSLIV”

• Der fremsættes lovforslag, som implementerer boligkreditdirektivet, og der følges 
i den forbindelse op på anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende mobilitet på 
realkreditmarkedet med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen og gennemsig-
tigheden på realkreditmarkedet.

• Der etableres en prisportal for boliglån, som løbende viser, hvad de faktiske årlige 
omkostninger (inklusiv gebyrer mv.) er på boliglån med pant i fast ejendom ydet 
af realkreditinstitutternes og pengeinstitutterne prioritetslån.

• Der følges op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende beskyttelse af op-
lysninger om elektroniske betalinger mv. med henblik på at sikre en passende re-
gulering af og tilsyn med data- og IT-sikkerhed i de finansielle virksomheder. 

STRATEGISK MÅL: ”DET DANSKE REALKREDITSYSTEM SKAL VÆRE ROBUST OVER 
FOR SKIFTENDE RENTE- OG MARKEDSFORHOLD”

• Der indføres krav om en særskilt buffer for realkreditinstitutter, der i væsentlig 
grad skal øge sandsynligheden for, at de systemiske dele af et nødlidende realkre-
ditinstitut vil kunne videreføres uden væsentlige negative konsekvenser for den fi-
nansielle stabilitet og realøkonomien. 

• Der etableres en tilsynsdiamant for realkreditinstitutterne, der skal bidrage til at 
fremtidssikre det danske realkreditsystem, herunder ved at mindske risici forbun-
det med afdragsfrie lån og rentetilpasningslån mv.  

fortsættes
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fortsat fra forrige side

STRATEGISK MÅL: ”DET DANSKE FORSIKRINGS- OG PENSIONSSYSTEM SKAL VÆRE 
BLANDT DE MEST EFFEKTIVE OG ROBUSTE I EUROPA”

• Solvens II-direktivet, der skal sikre en mere hensigtsmæssig beskyttelse af forsik-
ringstagere via risikobaserede solvenskapitalkrav i pensionsselskaberne, implemen-
teres inden for de fastsatte tidsrammer, så sektoren sikres gode muligheder for at 
tilpasse sig den nye regulering.

• Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager som ansvarlig for regulering af pensions-
sektoren til Pensionskommissionens arbejde for at understøtte, at det bidrager til 
udvikling af en fortsat effektiv og robust pensionssektor i Danmark.

• Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen 
skal komme med anbefalinger til en robust og fremtidssikret katastrofeordning på 
området. 

STRATEGISK MÅL: ”IVÆRKSÆTTERES OG MINDRE VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL 
VÆKSTKAPITAL OG FINANSIERING SKAL VÆRE LIGE SÅ GOD SOM I DE BEDSTE, 
SAMMENLIGNELIGE LANDE I EUROPA”

• Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til, at arbejdet i erhvervsskatteudvalget 
styrker rammerne for adgang til vækstkapital og finansiering.

• Der følges op på finansieringsinitiativerne i Aftale om en vækstpakke 2014, herun-
der om initiativerne virker efter hensigten og har tilstrækkelig gennemslagskraft. 

• Danmarks Grønne Investeringsfond, der skal medfinansiere investeringer, der 
fremmer den grønne omstilling af samfundet, skal igangsættes. Der skal indgås 
aftale med interesserede pensionsinstitutter om etablering af Dansk Vækstkapital 
II. Der etableres en ny accelerationspulje målrettet virksomheder med særligt 
vækstpotentiale. Herudover tages der stilling til initiativer som følge af, at der gen-
nemføres den første analyse af mulighederne for crowdfunding under hensyn til 
en passende investorbeskyttelse.

• Der gennemføres en analyse af udviklingen i alternative finansieringsmarkeder 
(skyggebanksektor), herunder hvordan reguleringen på disse områder spiller sam-
men med reguleringen af den øvrige finansielle sektor. 

• Der etableres en taskforce, som undersøger lovgivnings- og reguleringsmæssige 
barrierer og indgår i samarbejde med danske fonde om samfundsgavnlige investe-
ringer (Impact Investment). Taskforcen skal samtidig bidrage til at modne konkrete 
investeringsprojekter.
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INDSATSOMRÅDE

Moderne infrastruktur og en velfungerende  
forsyningssektor

STRATEGISK MÅL: VIRKSOMHEDER OG BORGERE SKAL HAVE ADGANG 
TIL EN GOD DIGITAL INFRASTRUKTUR I HELE LANDET, OG DANMARK SKAL 
VÆRE BLANDT DE BEDSTE I EUROPA TIL AT UDVIKLE OG UDNYTTE DATA OG 
INFORMATIONSTEKNOLOGI”

• Som opfølgning på regeringens Vækstplan for IKT og digital vækst gennemføres 
initiativer, der bl.a. fremmer digitaliseringen af danske virksomheder, udnyttelsen 
af data i dansk erhvervsliv samt styrker mobil- og bredbåndsinfrastruktur. 

• Kommunernes rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur skal understøttes 
gennem vejledning om kommunernes muligheder for bl.a. at stille dækningskrav i 
områder med dårlig dækning.  

STRATEGISK MÅL: ”EN VELFUNGERENDE FORSYNINGSSEKTOR SKAL SIKRE, AT 
ENERGI, VAND OG AFFALDSHÅNDTERING LEVERES OMKOSTNINGSEFFEKTIVT”

• Som led i udmøntningen af Vækstplan for energi og klima vil et Industrial Energy-
partnerskab afdække potentialet for, at industrivirksomheder kan reducere om-
kostningerne til energi ved at tilpasse forbruget til prisudviklingen på elmarkedet.

• For at understøtte en mere effektiv fjernvarmesektor skal der følges op på anbefa-
lingerne fra arbejdet vedrørende effektivitetssammenligning i sektoren, herunder 
vurderingen af behovet for ændret regulering, og eksekveres herpå.

• Som led i eksekveringen af Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger skal der i 
samarbejde mellem den offentlige og private sektor udvikles rammer for innova-
tive samarbejder om spildevandsrensning, der kan bidrage til at reducere omkost-
ningerne for spildevandsudledere.
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Effektiv offentlig sagsbehandling er et vigtigt rammevilkår for virksomhedernes ud-
vikling og vækst. Det understøtter Danmark som et attraktivt land at investere, 
udvikle og producere i. 

Det er samtidig vigtigt, at det statslige tilsyn med virksomhederne er effektivt og af 
god kvalitet. Det medvirker bl.a. til at opretholde investorernes og borgernes tillid 
til virksomhederne og bidrager dermed til at skabe gode vækstvilkår i Danmark.

Erhvervs- og Vækstministeriet har som mål at 

•  Sikre effektiv og gennemsigtig sagsbehandling. Sagsbehandlingstiderne skal 
mindst være på niveau med sammenlignelige lande. 

• Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivitet og god kvalitet.

Erhvervs- og Vækstministeriet vil i 2015 arbejde for at reducere sagsbehandlingsti-
derne og styrke tilsynet på de nedenstående ordninger, der er udvalgt på baggrund 
af bl.a. ordningens størrelse, væsentlighed og betydning for erhvervslivet. Det bi-
drager til at understøtte målet om, at det skal være let at drive virksomhed i Dan-
mark.

FIGUR 2: MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Effektiv sags-
behandling og 
tilsyn af høj  
kvalitet

• Sagsbehandlingen skal være effektiv og gennemsigtig. Sagsbe-
handlingstiderne skal mindst være på niveau med sammenlig-
nelige lande. 

• Tilsynsvirksomheden skal være karakteriseret ved høj effektivi-
tet og god kvalitet.

2  MÅL FOR DRIFTSOPGAVER I ERHVERVS- 
OG VÆKSTMINISTERIET
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INDSATSOMRÅDE

Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet

ÅRLIGE RESULTATMÅL

STRATEGISK MÅL: ”SAGSBEHANDLINGEN SKAL VÆRE EFFEKTIV OG 
GENNEMSIGTIG. SAGSBEHANDLINGSTIDERNE SKAL MINDST VÆRE PÅ NIVEAU MED 
SAMMENLIGNELIGE LANDE.”

• Sagsbehandlingstiden for registrering af fusioner og spaltninger af allerede regi-
strerede selskaber reduceres med 20 pct. 

• Sagsbehandlingstiden for førstebehandling af patentansøgninger reduceres med 
10 pct.

• Søfartserhvervets rammebetingelser og mulighed for at rekruttere den nødvendige 
arbejdskraft forbedres ved at reducere sagsbehandlingen for optagelse i skibsregi-
steret med 30 pct. samt sø næringsbeviser og anerkendelsesbeviser for søfarende 
med 10 pct.

• Sager i Erhvervsankenævnet, Revisornævnet samt forbrugerklager, der behandles i 
mediation, løses 5-10 pct. hurtigere for at understøtte lige konkurrence og sikre 
forbrugernes retssikkerhed.

• For at give virksomhederne mulighed for hurtigere at kunne påtage sig autorisa-
tionskrævende arbejde, samt håndhæve autorisationslovgivningen, reduceres 
sagsbehandlingstiderne for autori sationsansøgninger på el-, vvs og kloakområdet 
samt behandling af overtrædelser af autorisati onslovgivningen med 15 pct.

ÅRLIGE DRIFTS-
MÅL I 2015

Årligt antal sager 
(ca.)

Gennemsnitlig  
aktuel sags-
behandlingstid

Mål for reduktion 
i sagsbehand-
lingstid i pct.

Ansøgning vedr.  
fusioner og spalt-
ninger.

5.000 45 dage 20 

1. realbehandling af 
nationale patent-
ansøgninger.

1700 7 mdr. 10*

Ansøgning om  
optagelse i skibs-
registrene samt  
ændring i registre-
ringsforhold.

4.500 75 dage 30 

Fortsættes
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ÅRLIGE DRIFTS-
MÅL I 2015

Årligt antal sager 
(ca.)

Gennemsnitlig  
aktuel sags-
behandlingstid

Mål for reduktion 
i sagsbehand-
lingstid i pct.

Ansøgning om sø-
nærings- og kvalifi-
kationsbeviser.

4.000 29 dage 10 

Ansøgning om aner-
kendelsesbeviser for 
søfarende.

2.300 20 dage 10 

Behandling af sager 
i Erhvervsankenæv-
net. 

35 177 dage 5 

Behandling af sager 
i Revisornævnet. 

106 349 dage 5 

Forbrugerklager løst 
gennem mediation. 

1000 5,3 mdr.** 10 ***

Autorisationsansøg-
ninger på el-, vvs- 
og kloakområdet. 

1900 24 dage 15 

Sager vedr. overtræ-
delser af autorisa-
tionslovgivningen. 

240 53 dage 15 

* I 2016. Målet er en sagsbehandlingstid på 6,5 mdr. i 2015 og 6,3 mdr. i 2016.
** Den nuværende gennemsnitlige sagsbehandlingstid er Forbrugerklagenævnets.
*** I 2. halvår 2015 
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INDSATSOMRÅDE

Effektiv sagsbehandling og tilsyn af høj kvalitet

ÅRLIGE RESULTATMÅL

STRATEGISK MÅL: ”TILSYNSVIRKSOMHEDEN SKAL VÆRE KARAKTERISERET VED HØJ 
EFFEKTIVITET OG GOD KVALITET. ”

• Der udtages 200 regnskaber med revisorforbehold til kontrol med henblik på at 
styrke virksom hedernes fokus på retvisende regnskaber.

• For at styrke regelefterlevelsen færdigbehandles eller oversendes 400 sager om 
ulovlige aktio nærlån til politiet.

• Kvaliteten i revisionsvirksomhedernes erklæringsarbejde styrkes ved at udtage 330 
virksomhe der til kontrol.

• Sagsbehandlingstiden for stikprøver af fyrværkeriartikler nedbringes med 15 pct. 
med henblik på at reducere antallet af fejlbehæftede produkter på markedet.

• Søfartserhvervene skal opleve en hurtig sagsbehandling uden unødig ventetid fra 
syn til faktura, hvorfor sagsbehandlingstiden i forbindelse med de lovpligtige syn 
på skibene reduce res med 20 pct. 

ÅRLIGE TILSYNS-
MÅL I 2015

Årligt antal sager 
(ca.)

Gennemsnitlig  
aktuel sags-
behandlingstid

Mål for reduktion 
i sagsbehand-
lingstid i pct.

Markedskontrol af 
fyrværkeri  
– dokumentkontrol.

8 52 dage 15 

Markedskontrol af 
fyrværkeri  
– funktionstest.

60 72 dage 15 

Lovpligtige periodi-
ske syn på fiskeskibe 
under 15 meter (fra 
syn til faktura). 

150 110 dage 20 
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Erhvervs- og Vækstministeriet skal levere resultater af høj kvalitet til gavn for væk-
sten og dansk erhvervsliv. Det forudsætter bl.a., at koncernens medarbejdere udvi-
ser ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Virksomheder og borgere skal have 
tillid til, at Erhvervs- og Vækstministeriet træffer effektive og fagligt funderede be-
slutninger. 

I forlængelse heraf vil Erhvervs- og Vækstministeriet for det første fortsat have fo-
kus på at tiltrække dygtige ledere og medarbejdere. 

For det andet skal Erhvervs- og Vækstministeriet have en stærk økonomi-, mål- og 
resultatstyring med en klar sammenhæng mellem den faglige og økonomiske sty-
ring. Det skaber forudsætningen for, at der kan foretages skarpe tværgående prio-
riteringer og på, at der løbende kan følges op på ressourceforbruget bl.a. i forhold 
til prioriterede aktiviteter.

Erhvervs- og Vækstministeriet skal for det tredje være en attraktiv arbejdsplads med 
fokus på at udvikle og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. I 2015 sætter 
ministeriet derfor bl.a. fokus på succession management for derved at minimere 
ministeriets sårbarhed og understøtte opmærksomheden på talentfulde medarbej-
dere.

Endelig skal Erhvervs- og Vækstministeriet være præget af ordentlighed og ansvar-
lighed. I 2015 vil ministeriet således bl.a. være blandt de bedste til at oprette løntil-
skudsstillinger.

FIGUR 3: INTERNE ADMINISTRATIVE STRATEGISKE MÅL

Resultater af høj kvalitet
- via dygtige ledere og medarbejdere og en stærk økonomistyring

Organisation og 
økonomi

•  Erhvervs- og Vækstministeriet skal i sin opgavevaretagelse ud-
vise ordentlighed, ansvarlighed og handlekraft. Samfundsud-
fordringer skal håndteres, og der skal være tillid til faglighe-
den og korrekt heden i vores arbejde. 

• Erhvervs- og Vækstministeriet tiltrækker og udvikler dygtige 
ledere og medarbejdere.

• Erhvervs- og Vækstministeriet har en stærk økonomistyring 
med fokus på tværgående prioritering og effektivitet.

3  ADMINISTRATIVE MÅL I ERHVERVS- OG 
VÆKSTMINISTERIET
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I boksen nedenfor fremgår de årlige resultatmål for 2015 under indsatsområdet 
organisation og økonomi.

Organisation og økonomi

STRATEGISK MÅL: ”ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET SKAL I VORES OPGAVE-
VARETAGELSE UDVISE ORDENTLIGHED, ANSVARLIGHED OG HANDLEKRAFT. 
SAMFUNDSUDFORDRINGER SKAL HÅNDTERES, OG DER SKAL VÆRE TILLID TIL FAG-
LIGHEDEN OG KORREKTHEDEN I VORES ARBEJDE.”

• Resultatkontrakter med styrelserne for 2016 er strategiske og effektorienterede og 
underskrives ultimo 2015, så de har effekt som styrings- og prioriteringsredskab 
fra årsskiftet.

• For at målrette og sikre effekten af den erhvervs- og vækstpolitiske indsats fort-
sættes arbejdet med eksekveringsplaner. Eksekveringsplanerne gennemføres i et 
samarbejde på tværs af ministeriet og med eksterne interessenter. 

• På baggrund af analyser af Erhvervs- og Vækstministeriets IT-sikkerhed gennemfø-
res en række tiltag med henblik på at forbedre IT-sikkerheden på koncernens in-
terne netværk (MPLS-netværk).

• Den kønsmæssige ligestilling i ministeriet overvåges fortsat, når der ansættes og 
forfremmes til ledelse. Målet er en kønsmæssig fordeling på 60/40 på chefniveau. 

• Erhvervs- og Vækstministeriet skal fortsat være blandt de bedste i staten i forhold 
til opretholdelse af løntilskudsstillin ger, introduktionsstillinger og elevstillinger mv.  

STRATEGISK MÅL: ”ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET TILTRÆKKER OG UDVIKLER 
DYGTIGE LEDERE OG MEDARBEJ DERE”

• Erhvervs- og Vækstministeriet sætter fokus på resultater og præstationer. Det sker 
i det daglige arbejde og som del af udviklingssamtalerne for medarbejderne. 

• Ministeriet arbejder med succession management, dels som led i ministeriets risi-
kostyring, dels som led i indsatsen for at spotte og udvikle medarbejdere med le-
derpotentiale.

• Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på sygefraværet. Der igangsættes 
yderligere målrettede initiativer i forhold til at nedbringe sygefraværet, hvor det er 
for højt. 

fortsættes



22          ARBEJDSPROGRAM 2015

fortsat fra forrige side

STRATEGISK MÅL: ”ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET HAR EN STÆRK 
ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ PRIORITE RING OG EFFEKTIVITET”

• Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder tidligt på året præcise prognoser for 
hele årets forbrug. Prognoserne anven des bl.a. til at belyse ministeriets priorite-
ringsrum.

• Den andel af ministeriets indkøb, der foretages hos godkendte leverandører på de 
forpligtende statslige indkøbsaftaler (indkøbscompliance), udgør minimum 85 
pct.1

• Erhvervs- og Vækstministeriet har siden 2013 udarbejdet kvartalsvis ledelsesinfor-
mation om økonomi og HR til kon cernens topledelse. Konceptet for denne ledel-
sesinformation forbedres med henblik på at skabe en tættere kobling mel lem ud-
viklingen i ressourceforbrug og faglige aktiviteter. Det nye koncept skal dels være 
både enkelt og overskueligt, dels give koncernens topledelse et solidt grundlag for 
at foretage økonomiske dispositioner og evt. omprioriteringer. Det nye koncept 
skal opleves som en forbedring i forhold til det eksisterende koncept.

1

1 Efter korrektioner for eventuelle fejlkonteringer og under hensynstagen til legitime afvigelsesforklarin-
ger. Målet vedrører alene de forpligtende såkaldte SKAL-aftaler, der indgås af Statens Indkøb. Opgørel-
sen foretages af Erhvervs- og Vækstministeriet.
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Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram er et værktøj, der dels skal sætte 
fokus på ministeri ets centrale målsætninger, dels bidrage til, at koncernen realiserer 
de vigtigste opgaver i det kom mende år. Nedenfor gøres der status for de resulta-
ter, der er opnået i 2014.

I 2014 er der arbejdet videre med en erhvervs- og vækstpolitik, der fokuserer på at 
skabe vækst og nye arbejdspladser. Med vækstpakken fra 2014 er der taget omfat-
tende initiativer, der skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Med stra-
tegien ”Danmark som Produktionsland” iværksættes der initiativer, der forbedrer 
rammerne for virksomheder med avanceret industriproduktion.
 
På det organisatoriske område har ministeriet også i 2014 haft fokus på at styrke 
ministeriets øko nomistyring. Derfor er der bl.a. etableret fælles rammer for budget 
og tidsregistrering. For at bibe holde ministeriets gode ledelsesadfærd er der endvi-
dere etableret en fælles ramme for god ledelse, der bl.a. fokuserer på mål og krav 
til rekruttering af nye ledere.

Den faglige del af arbejdsprogrammet for 2014 indeholder 59 årlige resultatmål, 
som er fordelt på fem hovedindsatsområder. Der forventes en opfyldelsesgrad af de 
faglige mål på 99 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

TABEL 1: STATUS FOR FAGLIGE MÅL I ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIETS 
ARBEJDSPROGRAM FOR 2014

Hovedindsatsområde Antal 
mål

Opfyldt Forventes 
opfyldt

Forventes
delvist
opfyldt

Opfyldel-
sesgrad i 

pct.

Stærke vækstvilkår for de internatio-
nalt orienterede erhverv

21 17 4 0 100

Velfungerende markeder, herunder 
øget konkurrence i hjemmemarkeds-
orienterede erhverv

12 12 0 0 100

Let at drive virksomhed i Danmark 7 7 0 0 100

Sund finansiel sektor og adgang til  
finansiering og kapital

14 9 5 0 100

Moderne infrastruktur og en velfun-
gerende forsyningssektor

5 4 0 1 90

I alt Arbejdsprogrammet 2014 59 49 9 1 99

Note: Den procentvise målopfyldelse er baseret på antallet af mål, der allerede er opfyldt, delvist opfyldt 
samt mål, som forventes opfyldt ved årets udgang. Delvist opfyldte mål vægter 50 pct. i opfyldelsesgra-
den.

4  EVALUERING AF 
ARBEJDSPROGRAMMET 2014
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I den organisatoriske del af arbejdsprogrammet er der i 2014 i alt 12 årlige resultat-
mål fordelt under fire strategiske mål. Der forventes en opfyldelsesgrad på 92 pct., 
jf. tabel 2 nedenfor.

TABEL 2: STATUS FOR ORGANISATORISKE MÅL I ERHVERVS- OG 
VÆKSTMINISTERIETS ARBEJDSPROGRAM FOR 2014

Organisatoriske strategiske mål Antal 
mål

Opfyldt Forventes 
opfyldt

Forventes
delvist
opfyldt

Opfyldel-
sesgrad i 

pct.

Erhvervs- og Vækstministeriet leverer 
resultater af høj kvalitet, som afspej-
ler samfundsudviklingen

3 2 1 0 100

Erhvervs- og Vækstministeriet har  
en stærk økonomistyring med fokus 
på tværgående prioritering og effek-
tivitet

3 1 1 1 83

Erhvervs- og Vækstministeriet tiltræk-
ker og udvikler dygtige ledere og 
medarbejdere

3 1 2 0 100

Erhvervs- og Vækstministeriet udvi-
ser samfundsansvar med fokus på 
klima, miljø og mangfoldighed

3 1 1 1 83

I alt Arbejdsprogrammet 2014 12 5 5 2 92

Note: Den procentvise målopfyldelse er baseret på antallet af mål, der allerede er opfyldt, delvist opfyldt 
samt mål, som forventes opfyldt ved årets udgang. Delvist opfyldte mål vægter 50 pct. i opfyldelsesgra-
den.

På de kommende sider præsenteres en række af de større resultater i 2014 for de 
faglige og organisa toriske indsatsområder. 
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STØRRE RESULTATER PÅ DET FAGLIGE 
OMRÅDE I 2014

Stærke vækstvilkår for internationale erhverv
Regeringen lancerede en strategi for Danmark som produktionsland i maj måned. 
Det skete i sam menhæng med vækstpakken ’Danmark helt ud af krisen’ fra 2014, 
der indeholder en række initiati ver, som bl.a. gør det nemmere og billigere at drive 
virksomhed, forbedrer finansieringsmuligheder ne for vækstvirksomheder og styrker 
medarbejderkompetencer og rammerne for avanceret produkti on. 

I oktober måned har regeringen nedsat et Produktionspanel bestående af erhvervs-
ledere og arbejds tagere mv. Panelet skal fokusere på, hvordan Danmarks mulighe-
der som et avanceret produktions land løbende kan styrkes. Produktionspanelet 
bygger videre på aftalen om vækstpakken og regeringens vækstplaner for de inter-
nationalt orienterede erhvervsområder, hvor arbejdet igennem 2014 har fokuseret 
på en effektiv eksekvering af de konkrete initiativer under vækstplanerne. Ekse-
kveringen er nået længst for de første planer: Det Blå Danmark, Kreative Erhverv og 
Design, Vand- Bio og Miljøløsninger, Sundheds- og Velfærdsløsninger samt Energi- 
og Klima. 

I foråret blev der indgået politiske aftaler om vækstplanerne for fødevarer og tu-
risme. Aftalen om Vækstplanen for fødevarer giver bl.a. bedre finansieringsmulig-
heder ved at åbne for nye investorer i landbrug, mere rummelige miljøregler og 
hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelser til husdyr brug og produktionsvirk-
somheder. Samtidig begynder arbejdet med en fortælling og andre tiltag, der skal 
styrke medarbejderkompetencer og eksport af fødevarer. 

Aftalen om Vækstplanen for turisme igangsætter bl.a. et arbejde med at etablere 
et internationalt H.C. Andersen velkomstcenter i nærheden af Den Lille Havfrue ved 
Langelinje. Derudover er der fremsat en lov om dansk turisme, som skal skabe en 
bedre styring og organisering af den offentlige turismefremmeindsats med et natio-
nalt turismeforum og tre regionale udviklingsselskaber, der skal udvikle kyst- og 
naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen på tværs af Dan-
mark. 

Danskerne stemte den 25. maj om at gå med i aftalen om en fælles europæisk 
patentdomstol. Resul tatet af folkeafstemningen blev, at 62,5 pct. af de gyldige 
stemmer gik til ja-siden, og Danmark rati ficerede dermed aftalen om den fælles 
patentdomstol. Der vil blive etableret en lokal afdeling af den fælles patentdomstol 
i Danmark i stedet for dansk deltagelse i en regional nordisk/baltisk afdeling. Formå-
let med den europæiske patentreform er at gøre det enklere, billigere og mere ef-
fektivt for virksomhederne at beskytte deres opfindelser i Europa. 
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Velfungerende markeder
Med aftale om vækstpakken, som blev indgået i juni måned på baggrund af rege-
ringens vækstudspil ’Danmark helt ud af krisen’, blev der taget initiativ til en række 
tiltag til gavn for dansk erhvervsliv. Eksempelvis lettes byrderne på erhvervslivet med 
2 mia. kr. frem mod 2020, og konkurrenceloven ændres med henblik på at styrke 
rammerne for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelse af konkurrence-
reglerne.

For at styrke konkurrencen har regeringen ændret ejendomsmæglerloven, hvilket 
også forbedrer forbrugerinformationen, letter de administrative byrder og skaber et 
mere effektivt boligmarked. Regeringen har også gennemført en modernisering af 
autorisationsområdet for el og vvs og givet mulighed for delautorisation, så flere 
virksomheder kan løse autorisationsbelagte opgaver til gavn for øget konkurrence 
og lavere priser. Lodsloven er ligeledes moderniseret for at indfase større kon-
kurrence på området.

På forbrugerområdet er Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring kommet 
med anbefalinger, der bl.a. skal styrke rammerne for, hvordan de erhvervsdrivende 
agerer, når de møder børn og unge. Derudover udvides forbrugerbeskyttelsen på 
rejseområdet, idet rejsegarantifondsloven ændres således, at udenlandske selska-
ber, der har flere end 25.000 afrejsende passagerer fra danske lufthavne, fremover 
vil blive omfattet af ordningen for konkursdækning. 

Der er ligeledes indgået en politisk aftale om modernisering af det offentlige for-
brugerklagesystem og implementeringen af ADR-direktivet, som sikrer forbrugerne 
en hurtig og effektiv behandling af forbrugerklager.

Regeringens udbudslovsudvalg afleverer i 2014 dets forslag til en dy dansk udbuds-
lov, der bidrager til et mere enkelt regelsæt, således at offentlige udbud kan foregå 
mere ef fektivt og fleksibelt for både private og offentlige parter og dermed ned-
bringe transaktionsomkost ningerne for både ordregivere og tilbudsgivere ved  
udbud.

Let at drive virksomhed
De erhvervsdrivende fonde har stor samfundsmæssig betydning som ejere af en 
række af de største og mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Den nye lov 
om erhvervsdrivende fonde er tidssvarende lovgivning, der i samspil med selskabs-
lovgivningen både sikrer åbenhed om fondene og skærper kravene til ledelsen. 
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Indsatsen for at gøre det let at drive virksomhed har blandt andet taget udgangs-
punkt i Virksomhedsforum for enklere regler, som har sendt flere end 400 forenk-
lingsforslag til regeringen. Regeringen har besluttet at gennemføre ca. 80 pct. af de 
forslag, som er færdigbehandlede, helt eller delvist.

Regeringen har som opfølgning på aftale om Vækstplan for fødevarer fremsat lov-
forslag om at ind føre en ny forsøgsordning med en selskabsform – medarbejderin-
vesteringsselskaber – hvori medar bejdere kan indskyde lønmidler til gavn for mo-
dernisering og udvikling af den virksomhed, hvor de er ansat.

Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital
Regeringen indgik i februar 2014 en aftale om regulering af refinansieringsrisici i 
forbindelse med rentetilpasningslån ydet mod pant i fast ejendom. Aftalen indebæ-
rer, at refinansieringsrisikoen fremover skal bæres af investorerne og ikke af real-
kreditinstitutterne. Lovforslaget, der implemente rer aftalen, blev vedtaget i marts 
2014. 

Regeringen indgik i marts 2014 en aftale om en række forbedringer af stormflods-
ordningen. Aftalen indebærer bl.a. en væsentlig nedsættelse af selvrisikoen på hel-
års- og sommerhuse samt løsøre kombineret med et loft over selvrisikoen, dækning 
af omkostninger til genhusning og udbedring af skimmelsvamp. Aftalen er udmøn-
tet i et lovforslag om ændring af lov om stormflod og stormfald.

Folketinget vedtog i marts 2014 lovforslag, der implementerer EU's kapitalkravsdi-
rektiv samt den politiske aftale fra oktober 2013 om bl.a. skærpede kapital- og li-
kviditetskrav for systemisk vigtige kreditinstitutter (SIFI'er) (Bankpakke 6). Med lov-
ændringen blev der endvidere etableret en bestyrelse for Finanstilsynet. 

Der blev i EU i april 2014 opnået endelig enighed om den fælles tilsynsmekanisme 
og den fælles af viklingsmekanisme, der til sammen udgør det styrkede banksamar-
bejde ("Banking Union"). Derud over er krisehåndteringsdirektivet blevet endeligt 
vedtaget, hvorved der er en fælles ramme for håndtering af nødlidende kreditinsti-
tutter i EU. 

Regeringen indgik i april 2014 en aftale om Vækstplan for fødevarer, der skal styrke 
adgangen til finansiering til landbruget. Bl.a. vil Vækstfonden i samarbejde med 
Landbrug & Fødevarer og Fi nansrådet yde mere risikofyldte etableringslån til yngre 
landmænd.
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Med aftale om en Vækstpakke fra juni 2014 styrkes adgangen til kapital til vækst-
virksomheder ved bl.a. at etablere en accelerationspulje og forlænge vækst- og 
eksportlåneordningerne. Initiativer ne styrker virksomheders mulighed for at fore-
tage sunde investeringer og bidrager til, at flere virksom heder kommer ind i solide 
vækstforløb. 

Med aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 etableres Danmarks Grønne In-
vesteringsfond med en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. til investeringer, der 
fremmer den grønne omstilling af samfundet. Der gives i første omgang mulighed 
for udlån på op til 2 mia. kr. Fonden skal yde lån på rimelige vilkår til investeringer 
i fx energirenoveringer og vedvarende energianlæg. 

Velfungerende infrastruktur
For at fremme god bredbåndsdækning i hele Danmark blev der med Aftale om 
Vækstpakken oprettet en ny lånepulje for 2015-2016 på i alt 100 mio. kr. til kom-
muner i yderområder i forbindelse med omkostninger ved dækningskrav eller etab-
lering af passiv infrastruktur til bredbånd. Væksttea met for IKT og digital vækst har 
afleveret dets anbefalinger til regeringen.

Som led i eksekveringen af vækstplanerne for vand, bio og miljøløsninger samt 
energi og klima ar bejdes der med at effektivisere og forbedre reguleringen af en 
række forsyningsområder. Bl.a. er der udarbejdet en opgørelse for fjernvarmesekto-
ren, som har vist et effektiviseringspotentiale på over 1 mia. kr., og der forberedes 
nu en systematisk sammenligning af effektiviteten mellem selskaber.
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STØRRE RESULTATER PÅ DET 
ORGANISATORISKE OMRÅDE I 2014

Organisation og økonomi
Erhvervs- og Vækstministeriet har i 2014 iværksat en række tiltag, der styrker mini-
steriets økonomistyring. For det første benytter alle ministeriets styrelser i 2014 en 
fælles registrerings ramme, der anvendes til at budgettere og opgøre udgifter og 
indtægter. Det understøtter den tværgå ende prioritering af ministeriets økonomi-
ske råderum. 

For det andet er der i 2014 implementeret et nyt koncernfælles tidsregistreringssy-
stem, som under støtter lønsumsstyringen. Endelig er der fra tredje kvartal indført et 
nyt koncept for den ledelsesin formation vedrørende økonomi og HR, der hver må-
ned forelægges ministeriets koncernledelse. 

Medarbejdere og ledere
I 2014 har Erhvervs- og Vækstministeriet sat fokus på at fremme og fortsat udvikle 
god ledelse. Mi nisteriet har formuleret en fælles ramme for udviklingen af god ledelse 
i hele ministeriet og beskre vet fælles mål og krav for indsatsen inden for fem forskel-
lige faser i en leders ansættelsesforløb: rekrutteringer, succession management og 
udvikling af talentmassen, udvikling af den enkelte leder, udvikling af hele ledergrup-
pen i den enkelte styrelse og departementet samt opfølgning på karriere forløb. 

Der er gennemført målrettede initiativer for at nedbringe sygefraværet i styrelser og 
departement, herunder opdatering af sygefraværspolitikker, udarbejdelse af vejled-
ninger til afholdelse af omsorgs- og sygefraværssamtaler samt opsætning af agen-
ter i mTIME, som adviserer ved behov for omsorgs- eller sygefraværssamtaler.

Samfundsansvar
Som bidrag til det rummelige arbejdsmarked var der den 1. september 2014 ansat 
32 medarbejdere i løntilskudsstillinger i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvilket gør, 
at ministeriet er blandt de bedste i forhold til at opfylde den statslige kvote.

Den kønsmæssige ligestilling i ministeriet overvåges fortsat, når der ansættes og 
forfremmes til le delse. Den kønsmæssige fordeling blandt ledere på kontorchefni-
veau i ministeriet var i august 63/37 med en mindre overvægt af mandlige kontor-
chefer. Dette er en stigning af den kvindelige andel i forhold til 2013. Målet er i 
2015 udvidet til at omfatte alle ledelseslag. 

Der er i 2014 iværksat en række tiltag på ministerområdet med henblik på at redu-
cere energi- og vandforbruget. I departementet er der bl.a. udskiftet blandingsbat-
terier til censorerne på de berø ringsfri armaturer på toiletterne, hvilket giver en årlig 
besparelse på vandforbruget svarende til vand forbruget i otte husstande.
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Erhvervs- og Vækstministeriets vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår i Dan-
mark. Ministeriet arbejder for øget vækst og velfærd ved at sikre, at borgere og 
virksomheder har gode vilkår og ram mer for vækst. Det sker gennem konkrete ini-
tiativer inden for erhvervsregulering, finansiel regule ring, 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, ministerbetje-
ning og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, er-
hvervs- og forbru gerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i 
forhold til reguleringen af vækstkapi tal.

Det sker i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interes-
seorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets 
vækstvilkår og samordne regerin gens vækstpolitik. 

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at 
opnå det nødvendige videngrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det 
sker fx ved at udarbejde vækst- og er hvervsøkonomiske analyser og redegørelser og 
ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkur renceevne og vækstvilkår.

Departementet sikrer – i samarbejde med styrelserne – en effektiv og korrekt opga-
veløsning i over ensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en ef-
fektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

ERHVERVSSTYRELSEN 
Erhvervsstyrelsen bidrager til at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem er-
hvervsudvikling og en velfungerende IKT-infrastruktur. Der gøres en særlig indsats 
til fremme af markedsmodning, grøn omstilling, design, entreprenørskab, digitali-
sering af virksomheder samt for at etablere en digi tal infrastruktur, så virksomhe-
derne kan kommunikere elektronisk, hvor og hvornår de ønsker det. En korrekt 
administration af strukturfondenes virke i Danmark skal levere vækst- og jobmæs-
sige effekter i hele landet. 

Samtidig bidrager Erhvervsstyrelsen til at fremme en udvikling på telemarkedet, 
som fører til innovation og vækst og sikrer, at alle borgere og virksomheder har 
adgang til moderne kommunikationsteknologier. 

5  PRÆSENTATION AF ERHVERVS- OG 
VÆKSTMINISTERIET
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Erhvervsstyrelsen arbejder også for at skabe vækstmuligheder gennem internatio-
nalt samarbejde og åbne markeder, herunder et velfungerende indre marked. Des-
uden har styrelsen ansvaret for industrisam arbejde og eksportkontrol, hvor målet er 
at skabe en balance mellem gode markedsvilkår og vareta gelsen af Danmarks sik-
kerhedsinteresser.

Erhvervsstyrelsen bidrager endvidere til forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår 
for virksomhederne gen nem forvaltning af en række love af stor betydning for er-
hvervslivet, fx lovgivning vedrørende års regnskaber, selskaber, revisorer og ejen-
domsmæglere. Samtidig arbejder styrelsen med at lette virksomhedernes erhvervs-
økonomiske omkostninger, herunder de administrative byrder, og fremme 
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 virksomheds informationer, 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 områ der, fx kredit- eller markedsrisiko.

Endvidere bidrager Finanstilsynet til en effektiv prisfastsættelse på værdipapirmar-
kederne, bl.a. ved at modvirke kursmanipulation og insiderhandel.

Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning, herunder god 
skik for finan sielle virksomheder.

Desuden formidler Finanstilsynet tværgående information om de finansielle virk-
somheder og bidra ger dermed til at forbedre ledelsers, kunders og investorers mu-
lighed for at vurdere den enkelte virk somheds 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 og æn-
dre priser. Større fusioner skal godkendes af styrelsen, før de kan gennemføres. 
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Styrelsen informerer og vejleder virksomheder om konkurrenceloven og er sekreta-
riat for Konkurrencerådet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række forbrugerlove og er bl.a. 
sekreta riat for Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden og Stormrådet. 
Styrelsen informerer og vejleder forbrugere og virksomheder gennem styrelsens 
portal for forbrugerinformation – www.forbrug.dk – og en hotline.

Styrelsen udarbejder markedsanalyser, som belyser konkurrence- og forbrugerfor-
holdene på konkre te markeder og identificerer mulige indsatser for at gøre marke-
derne mere velfungerende. 

Styrelsen arbejder for at fremme konkurrencen om offentlige opgaver. Styrelsen 
vejleder om ud budsreglerne og udarbejder analyser for at informere og vejlede om 
erfaringerne med udbud og of fentligt-privat samarbejde. Styrelsen er sekretariat for 
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. 

Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med tak-
sterne i 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 forretningsken detegn. 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 tryghed og bruger sin viden til at mindske 
risikoen for per sonskade og tab af værdier. 
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Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og for-
brugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen understøtter Erhvervs- og Vækstministeriets vision om at skabe 
Europas bedste vækstvil kår. Gennem risikobaseret overvågning, smart regulering 
og kommunikation på forkant vil styrelsen gøre teknisk sikkerhed til vækst til gavn 
for både forbrugere og virksomheder. Konkurrence er en forudsætning for vækst, 
og den tekniske sikkerhed skal fremhæves som et konkurrenceparameter. Styrelsen 
medvirker til at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og skabe bedre 
rammevil kår inden for myndighedsområdet uden at gå på kompromis med sikker-
heden.

SØFARTSSTYRELSEN 
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 Søfartsstyrelsens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske mari-
time interesser internationalt. 

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 ni veau af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse til søs.

DESIGN SOCIETY
Design Society er en fusion mellem Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve 
Life og Danish Fashion Institute, der forventes gennemført i 2015.

Design Society skal fremme design, mode og kreative erhverv med henblik på at 
styrke væksten og Danmarks brand som kreativ, innovativ og bæredygtig nation. 
Design Society etableres som opfølgning på regeringens vækstplan for kreative er-
hverv og design.

DANSK STANDARD 
Fonden Dansk Standard er Danmarks indgang til det internationale standardise-
ringssystem. Gennem Dansk Standard kan danske virksomheder og organisationer 
øve indflydelse på internationale stan darder for varer og tjenesteydelser, som spiller 
en voksende rolle i international samhandel og tekno logisk udvikling. Dansk Stan-
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dard sælger desuden standarder og tilbyder kurser og rådgivning. Stan dar dise rings-
indsatsen er en integreret del af regeringens generelle erhvervspolitik.

DANPILOT (DET STATSLIGE LODSVÆSEN) 
DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervs- og Vækstministe-
riet.
 
For at beskytte Danmarks kyster, marine miljø og skibstrafikken foreskriver dansk 
lovgivning, at en lods altid skal være til rådighed for fartøjer, som gennemsejler de 
danske farvande eller anløber dansk havn.
 
DanPilot har forsyningspligt for lodsninger på alle danske havne og til alle gennem-
sejlende skibe. Lodserne i DanPilot er certificeret af Søfartsstyrelsen som er tilsyns-
førende myndighed. Årligt udfø rer DanPilot omkring 20.000 lodsninger. Lodseriets 
flåde omfatter for tiden 34 lodsbåde, der hurtigt og effektivt sørger for at transpor-
tere 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 øko-
nomiske 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 
varer og services fra både små og store virksomhe der. EKF garanterer størstedelen 
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 låner amme på 35 mia. kr. til ordningen. 

DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION 
Den Maritime Havarikommission undersøger søulykker og arbejdsulykker på dan-
ske og grønland ske 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 
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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 sel skabets formål på vegne af 
staten at administrere de indgåede aftaler om ydelse af individuel statsga ranti 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 ser vicedesign. MindLab arbejder forskningsbaseret og er etableret som et 
samarbejde mellem en række offentlige organisationer, herunder Erhvervs- og 
Vækstministeriet, hvor MindLab også fysisk hører hjemme.

NORDSØENHEDEN/NORDSØFONDEN
Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækst-
ministeriet. 

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 Dan mark. 

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 turismeer hverv. VisitDenmark varetager den internatio-
nale branding- og markedsførings af Danmark som turistmål. Endvidere indsamler 
VisitDenmark viden og udarbejder analyser om Danmark som tu ristmål. 

VisitDenmark sikrer endvidere koordination af alle væsentlige internationale aktivi-
teter til markeds føring 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 turis-
me erhvervet. 
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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 
statslige kautions- og garantiordninger, hvor fonden i samarbejde med virksomhe-
dernes pengeinstitutter styrker virksomhedernes adgang til finansiering. 

Endvidere har Vækstfonden mulighed for at udstede risikovillige lån, det vil sige lån 
uden sikker hed, vækstgarantier samt grønne omstillingslån til små og mellemstore 
virksomheder og iværksætte re inden for en ramme på 7,4 mia. kr. 

Endelig varetager Vækstfonden sekretariatsbetjeningen af Dansk Vækstkapital, der 
er en privat inve steringsfond, som foretager kommercielle investeringer i small cap , 
mid cap-, venture og mezzanin kapitalfonde. Dansk Vækstkapital kan stille yderli-
gere risikovillig kapital til rådighed for op til ca. 5 mia. kr. 

GARANTIFONDE 
En række garantifonde under Erhvervs- og Vækstministeriet yder dækning og er-
statning til virk somheder og borgere i specifikke tilfælde, eksempelvis Rejsegaranti-
fonden, Garantifonden for Ind skydere og Investorer, Garantifonden for skadefor-
sikringsselskaber samt Stormflods- og Storm faldsordningen.
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