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Økonomistyrelsens kerneopgaver 

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 har vi hele staten som arbejdsplads. Vi udvikler og driver fælles 
løsninger, som skal understøtte sikker og effektiv drift. På den måde hjælper vi vo-
res kollegaer i de statslige og selvejende organisationer med at skabe mest mulig 
værdi med deres kerneopgaver. Vores opgaver omfatter digitale, analytiske og råd-
givende fællesstatslige løsninger, fastsættelse af regler for økonomiforvaltning, og 
vi bidrager med viden og løsninger, der både fremmer effektiv drift og bidrager til 
den grønne omstilling.  

Økonomistyrelsen understøtter, at staten skaber mest mulig værdi for borgere og 
virksomheder for de politisk afsatte midler. Det betyder samtidig, at styrelsen har 
fokus på, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger, og at processer understøttes 
digitalt, hvor det er muligt. 

Vi sætter brugeren i centrum i vores arbejde, hvilket betyder, at styrelsens løsninger og 
rådgivning udvikles og vedligeholdes i fællesskab og i tæt dialog med vores kollegaer 
på tværs af staten. Brugertilfredshed er derfor et stort fokus og noget, som styrelsen 
følger tæt op på. På den måde er Økonomistyrelsen ”hele statens styrelse”. Og der-
for spænder vores opgaver bredt, og de udvikler sig løbende i takt med behovene 
hos vores kollegaer i resten af staten.  

Figur 1: Finansministeriets mission og vision 
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 Økonomistyrelsens fire kerneopgaver er følgende:  

• Rådgivning og kompetenceudvikling 
• Digitale løsninger 
• Styring og effektivisering 
• Understøttelse og udvikling af Finansministeriets koncern 

Økonomistyrelsens mål for 2023  
 
Målene for 2023 er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber 
den forandring, som Økonomistyrelsens arbejde sigter mod. Økonomistyrelsens 
mål for 2023 udspringer således af arbejdet med styrelsens kerneopgaver, som be-
skrevet ovenfor. I 2023 vil der være særligt fokus på:  

1. Effektiv og ansvarlig drift gennem digitalisering og automatisering 
2. Fremtidssikring af de fællesstatslige løsninger 
3. Grøn omstilling i de offentlige institutioner 

Arbejdet med disse udviklingsområder sker med fokus på vores brugeres behov og 
dermed i tæt dialog med vores brugere og kollegaer på tværs af staten og de selv-
ejende institutioner.  

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

 
 

Fremtidssikring af de fællesstatslige løsninger 

Økonomistyrelsen skal vedligeholde og videreudvikle en række digitale løsninger 
med henblik på fortsat at sikre effektiv drift i staten. Økonomistyrelsen vil i 2023 
sikre fremdrift i moderniseringen af Statens Koncernsystem og Statens Bevil-

 
Effektiv og ansvarlig drift gennem digitalisering og automati-
sering 

Økonomistyrelsen igangsætter et automatiseringsprogram, der skal bidrage til at 
frigøre arbejdskraft bl.a. gennem brug af machine learning. I 2023 skal der etab-
leres en solid analytisk ramme for prioritering af konkrete løsninger og indsatser 
som led i udviklingen af en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering i den 
offentlige sektor. Herudover vil styrelsen udvikle og implementere to nye auto-
matiseringsløsninger samt igangsætte yderligere to udviklingsprojekter. Endelig 
skal styrelsen gennemføre pilotprojekter i to udvalgte ministerier, der skal ud-
brede brugen af digitale indkøb.  
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lingslovssystem – systemerne der danner grundlag for finansloven og statsregn-
skabet. Samtidig vil Økonomistyrelsen fortsætte arbejdet med modernisering af 
Statens Lønløsning. Konkret vil der i 2023 være fokus på systemunderstøttelsen 
af de administrative processer som vedrører indhentning af refusion for sygdom 
og barsel.  

 

 
Økonomistyrelsen arbejder med verdensmålene 

Vi ønsker at leve op til vores vision om at være hele statens styrelse ved at sætte en 
ambitiøs, men også realistisk udviklingsdagsorden i tæt samarbejde med vores kol-
legaer og brugere på tværs af staten. Vores bæredygtige målsætninger indebærer, at 
vi udarbejder klimaanalyser i udvalgte statslige institutioner, at vi udvikler en model 
til at opgøre og synliggøre klimaaftrykket i statslige institutioner, samt at vi sætter 
fokus på vores leverandørers klimaaftryk. 
 
Økonomistyrelsen arbejder ligeledes 
med FN’s verdensmål internt i styrel-
sen. Det indebærer, at styrelsen har 
fokus på energibesparende tiltag, der 
kan reducere energiforbrug gennem 
bygningsmæssige og adfærdsmæssige 
ændringer ved fx LED-belysning, af-
faldssortering i flere fraktioner og 
awareness-kampagner. Vi vil ligeledes 
fremme grønne og bæredygtige løs-
ninger via vores indkøb samt genan-
vendelse af it-udstyr og møbler.  

 
Grøn omstilling i de offentlige institutioner 

Økonomistyrelsen vil i forlængelse af den fortsatte implementering af Strategien 
for grønne offentlige indkøb fortsat understøtte en ensartet grøn omstilling af 
den offentlige sektor med fokus på value-for-money og et solidt datagrundlag 
for den grønne omstilling.  Økonomistyrelsen vil udbrede og understøtte imple-
mentering af Charter for godt og grønt indkøb i de statslige institutioner via vi-
dens- og erfaringsdeling, videreudvikling af vejledningsmateriale og datarappor-
tering. Styrelsen vil færdiggøre en klimaanalyse af Statens It samt påbegynde en 
klimaanalyse af et nyt område. Derudover vil styrelsen videreudvikle modellen 
til at opgøre og synliggøre klimaaftrykket af offentlige indkøb i de statslige insti-
tutioner på baggrund af GHG-protokollen og afprøve konceptet i institutioner 
inden for Finansministeriet. Endelig vil styrelsen i 2023 sætte fokus på, hvordan 
leverandørerne opgør klimaaftrykket af indkøbet hos dem. 
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Mål- og resultatplan for 2023 træder i kraft pr. 1. januar 2023 og er gældende indtil 
31. december 2023.  

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 2023. 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. 

Påtegning 
 
 
København, den 22. december 2022 København, den 22. december 2022 
  

 

 

Departementschef Peter Stensgaard Mørch 
Finansministeriets departement  

Direktør Maria Schack Vindum 
Økonomistyrelsen 
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