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Økonomistyrelsen arbejder inden for rammerne af Finansministeriets fælles mis-
sion og vision, jf. figur 1.  

 

Mission 
Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre 
en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet, sikrer 
effektivisering af den offentlige sektor samt fremmer en holdbar klima- 
og miljøudvikling. 

 
Vision  
Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle 
det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. 

Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for ef-
fektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. 

 
I Økonomistyrelsen understøtter vi en ansvarlig og effektiv drift i de statslige in-
stitutioner, så de kan bruge tiden på kerneopgaverne.  

En ansvarlig drift betyder, at styrelsen understøtter det velfærdssamfund, som vi 
er en del af, herunder bidrager til den grønne omstilling og har fokus på trivsel mv. 
Ansvarlighed betyder også, at styrelsen bidrager til at skabe gennemsigtighed i res-
sourceanvendelsen samt et prioriteringsrum, så midlerne bruges, som regeringen 
ønsker.  

En effektiv drift betyder, at styrelsen understøtter, at staten bruger skatteborgernes 
penge klogt, så borgerne får mest mulig kvalitet for pengene. Samtidig at staten 
tænker helhedsorienteret med henblik på, at gode løsninger kun skal opfindes én 
gang. 

Fire strategiske pejlemærker  
Finansministeriets mission og vision kommer til udtryk i Økonomistyrelsens 
daglige arbejde, som er sammenfattet i fire strategiske pejlemærker, jf. figur 2. Pej-
lemærkerne blev udarbejdet i 2018 og lanceret i 2019.   

 

 

 
 
 
Strategisk målbillede 

Figur 1: Finansministeriets mission og vision 



 

Analytisk kraftcenter 

Vi anvender data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede be-
slutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor. Vi un-
derstøtter og inspirerer andre myndigheder til selv at arbejde datainfor-
meret med deres kerneopgaver. 

Drivkraft bag fælles 
 løsninger i den offentlige 

sektor 

Vi driver og understøtter udbredelsen af fælles løsninger i form af fx 
shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse og fælles bedste prak-
sis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Vi anvender nye og ek-
sisterende fælles løsninger hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til 
kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig 
sektor. 

Stærk  
implementerings- 

organisation 

Vi har en inddragende og koordinerende tilgang til implementering af 
systemer, retningslinjer, koncepter mv., der skaber værdi og adfærdsæn-
dringer hos vores brugere og interessenter. Vi rådgiver, samarbejder 
med og lytter til vores brugere og interessenter i arbejdet med at udvikle 
den offentlige sektor. 

Enkel og værdiskabende 
styring og ledelse 

Vi vejleder i og understøtter brugen af enkle og værdiskabende styrings-
redskaber, herunder administrative systemer og ledelsessystemer, i den 
offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed 
i anvendelsen af ressourcerne. Vi har viden om og kompetencer inden 
for god styring, og vi er på forkant med og bidrager til udviklingen in-
den for nationale og internationale styrings- og ledelsestrends. 

 

Mål for 2021  
Målene for 2021 er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber 
den forandring, som Økonomistyrelsens strategiske pejlemærker sigter mod. 
Økonomistyrelsens mål for 2021 knytter sig til styrelsens eksternt rettede kerne-
opgaver og er:  

1. Kvalificeret analyse og rådgivning skal sikre løsning af kerneopgaven i 
staten 

2. Det offentlige indkøb skal understøtte den grønne omstilling 
3. Kompetencerne på tværs af staten skal styrkes 
4. Data skal sikre et solidt grundlag i arbejdet med understøttelsen af sta-

tens institutioner 

Nedenfor fremgår de fire mål samt kriterierne for, at målene er opfyldt. 

 

 

Figur 2: Økonomistyrelsens fire strategiske pejlemærker. 



 

 
Kvalificeret analyse og rådgivning skal sikre løsning af kerneopgaven i 
staten  

Økonomistyrelsen varetager en række opgaver, som samlet set mindsker statens forbrug af eks-
terne konsulenter, eksempelvis tværgående analyser i staten.  

Økonomistyrelsens fællesstatslige analyseenhed skal i højere grad udføre analyse- og konsulentop-
gaver, som ellers ville være købt eksternt. I 2021 vil der være fokus på fuld implementering af ana-
lyseenheden, samt at levere en stor volumen af analyser, svarende til ca. 28.000 projekttimer, og 
med høj brugertilfredshed på mindst 4 ud af 5. 

 

 
Det offentlige indkøb skal understøtte den grønne omstilling 

Økonomistyrelsen skal understøtte Finansministeriets mission om at fremme en holdbar klima- 
og miljøudvikling.  

Økonomistyrelsen vil i 2021 implementere initiativerne i strategien for grønne offentlige indkøb. 
Som led i implementeringen skal der i samarbejde med Energistyrelsen gennemføres en beregning 
og fremskrivning af klimaaftrykket af det offentlige indkøb med henblik på at tilvejebringe et be-
slutningsgrundlag for den politiske fastsættelse af et reduktionsmål. Dertil skal der bl.a. offentlig-
gøres et charter for godt og grønt indkøb, som forpligter de statslige institutioner på en række 
kvalitetsstandarder på indkøbsområdet. 

 

 
Kompetencerne på tværs af staten skal styrkes 

Økonomistyrelsen udvikler og gennemfører attraktive kompetenceudviklingstilbud inden for 
blandt andet økonomistyring, interne kontroller, indkøb og udbud til medarbejdere og ledere i 
staten og de statslige selvejende institutioner. Vi har fokus på relevante og aktuelle kompetence-
udviklingsbehov og på størst mulig effekt af læring, herunder muligheden for at understøtte initia-
tiverne med e-læring via Campus.   

Økonomistyrelsens kompetencetilbud skal levere kvalitet, hvilket måles som brugertilfredshed 
med et gennemsnit på minimum 3,6 ud af 5. Samtidig skal Økonomistyrelsens kompetencetilbud 
levere volumen, hvilket måles ved antal deltagere, der har gennemført kompetenceudviklingstil-
buddene.  

 



 

 

Data skal sikre et solidt grundlag i arbejdet med understøttelsen af statens 
institutioner 

Økonomistyrelsen arbejder for en effektiv drift i staten, herunder at lederne i institutionerne har 
de nødvendige data til at træffe gode beslutninger om driften. Staten skal være mere datadrevet, 
og institutionerne skal udvikle evnen til selv at arbejde med data. 

Det vil Økonomistyrelsen blandt andet understøtte gennem videreudvikling og udbredelse af Sta-
tens Business Intelligence-løsning (Statens BI). I 2021 vil vi dybdeimplementere Statens BI i otte 
større institutioner med en oplevet brugertilfredshed på 4 ud af 5. Herudover gennemfører vi i 
2021 forløb med hjælp til ibrugtagning og anvendelse af standardrapporter til 20 institutioner in-
den for økonomi- og personaledata. Institutionerne skal opleve en tilfredshed med forløbet på 3,6 
ud af 5. Således vil der ved udgangen af 2021 være dybdeimplementeret i 24 institutioner. 

 
 

 
 
 

  



 

Gyldighedsperiode og rapportering 
 
Mål- og resultatplan for 2021 træder i kraft pr. 1. januar 2021 og er gældende ind-
til 31. december 2021.  

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Fi-
nansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaf-
taler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport for 2021. I op-
gørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten ”opfyldt”, 
”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt”. 

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstil-
lede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.  

Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det 
grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på. 

Påtegning 
 
 
København, den 17. december 2020 København, den 17. december 2020 
  

 
 
 

 

 

Departementschef Peter Stensgaard Mørch 
Finansministeriets departement  

Direktør Poul Taankvist 
Økonomistyrelsen 
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