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Strategisk målbillede 

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 effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Dan-
mark. 

 

I Økonomistyrelsen understøtter vi ansvarlig og effektiv drift i de statslige institu-
tioner, så vores kollegaer i staten kan bruge mest mulig tid på deres kerneopgaver. 
Vi sætter brugeren – vores kolleger rundt i staten – i centrum og er en lyttende, 
hjælpsom og resultatskabende samarbejdspartner, der har fokus på at bidrage til den 
grønne omstilling af samfundet.    

En ansvarlig drift betyder, at styrelsen understøtter det velfærdssamfund, som vi 
er en del af – bl.a. ved at bidrage til den grønne omstilling af de statslige institutioner 
og gå forrest med det gode eksempel på det grønne område. Ansvarlighed betyder 
også, at styrelsen bidrager til at skabe gennemsigtighed i ressourceanvendelsen i sta-
ten, så der kan opnås et prioriteringsrum, hvor regeringen kan agere.  

En effektiv drift betyder, at styrelsen understøtter, at staten bruger skatteborgernes 
penge klogt, og der opnås mest mulig kvalitet for pengene. Det betyder samtidig, at 
styrelsen har fokus på, at der tænkes helhedsorienteret med henblik på, at gode 
løsninger kun skal opfindes én gang, og at processer understøttes digitalt, hvor det 
er muligt. 

Figur 1: Finansministeriets mission og vision 



At vi sætter brugeren i centrum betyder, at styrelsens løsninger og rådgivning ud-
vikles og vedligeholdes med brugernes behov i centrum. Dette skal sikre, at ydel-
serne skaber størst mulig værdi hos vores kolleger rundt i staten. 

Mål for 2022  
Målene for 2022 er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber 
den forandring, som Økonomistyrelsens arbejde sigter mod. Økonomistyrelsens 
mål for 2022 knytter sig til styrelsens eksternt rettede kerneopgaver og er:  

1. Understøttelse af effektiv og ansvarlig drift i staten gennem bl.a. digitalise-
ring og automatisering 

2. Rådgivning, digitale løsninger og data med brugeren i centrum 
3. Fremtidssikring af de fællesstatslige digitale løsninger 
4. Grøn omstilling i de offentlige institutioner 

Nedenfor fremgår de fire mål samt kriterier for opfyldelse af målene. 

 

 
Understøttelse af effektiv og ansvarlig drift i staten gennem 
blandt andet digitalisering og automatisering 

Økonomistyrelsen vil i 2022 understøtte en styrket intern kontrol, tilsyn og risi-
kostyring i statslige institutioner ved at implementere initiativer for styrket ledel-
sesmæssig opmærksomhed og governance på området. Herudover vil styrelsen 
forenkle udførsel og afrapportering af udgiftsopfølgning i staten med digital og 
automatiseret understøttelse fra budgetansvarlig på de forskellige ministerområ-
der til Finansministeriet. Endelig skal styrelsen igangsætte automatiseringspro-
jekter, der har til formål at drive effektivisering, øget kvalitet og øget medarbej-
dertilfredshed i statslige institutioner. 



 
Rådgivning, digitale løsninger og data med brugeren i cen-
trum 

Det er en kerneopgave for Økonomistyrelsen at levere løsninger og rådgivning 
til de statslige organisationer med fokus på anvendelse af data, digitalisering og 
brugernes behov i centrum. I 2022 skal Økonomistyrelsens analyseenhed, der 
leverer analytiske opgaver på tværs af staten, videreudbygges, og Økonomisty-
relsen skal konkret bidrage med kvalificeret og værdiskabende analyse og råd-
givning med en brugertilfredshed på minimum 4 ud af 5. Herudover skal styrel-
sen udvikle og gennemfører attraktive kompetenceudviklingstilbud til ledere og 
medarbejdere i staten og de statslige selvejende institutioner med brugertilfreds-
hed på minimum 3,7 ud af 5. 

 

 
Fremtidssikring af de fællesstatslige digitale løsninger 

Økonomistyrelsen skal vedligeholde og videreudvikle en række digitale løsnin-
ger med henblik på fortsat at sikre effektiv drift i staten. 

Økonomistyrelsen vil i 2022 sikre fremdrift i moderniseringen af Statens Kon-
cernsystem og Statens Bevillingslovssystem, systemerne der danner grundlag for 
finansloven og statsregnskabet. Samtidig vil styrelsen digitalisere, udvikle og im-
plementere af nyt modul til digital understøttelse af processerne for indhentning 
af refusion på barsel og sygdom - et vigtig skridt i retning et fremtidssikret Sta-
tens Lønløsning. Endelig iværksætter styrelsen målrettede udviklingsinitiativer, 
der skal højne brugertilfredsheden og styrke den forretningsmæssige værdi af 
Statens HR. 

 

 

 
Grøn omstilling i de offentlige institutioner 

Økonomistyrelsen skal understøtte grøn omstilling i de statslige institutioner 
ved at implementere initiativerne i strategien for grønne offentlige indkøb i alle 
statslige institutioner. Samtidig vil styrelsen arbejde på at opgøre og synliggøre 
data om institutioners klimaaftryk af indkøb. Endvidere vil styrelsen i 2022 ar-
bejde på at næste generation af det statslige indkøbs- og faktureringssystem kan 
understøtte digitalisering af indkøbet i både den offentlige og private sektor. 



 

Mål- og resultatplan for 2022 træder i kraft pr. 1. januar 2022 og er gældende indtil 
31. december 2022.  

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Fi-
nansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsafta-
ler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport for 2022. I opgø-
relsen 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. 
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