KONCERNSTRATEGI
2017-2018

VISION
VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG
ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER
UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING.

MISSION
VI ARBEJDER FOR EN EFFEKTIV, VÆRDISKABENDE OG
FREMTIDSSIKRET FORVALTNING AF AKTIVER OG
VIDENKAPITAL PÅ ENERGI- OG FORSYNINGSOMRÅDET.

PEJLEMÆRKER

EN VELDREVET
OG ATTRAKTIV
ARBEJDSPLADS

EFFEKTIV OG
SIKKER
FORSYNING

SIKKER
FORVALTNING
OG DRIFT

FLEKSIBELT,
INTEGRERET
OG
INTELLIGENT
ENERGISYSTEM

HØJ FAGLIGHED,
ÅBENHED OG
TROVÆRDIGHED

VÆKST OG
HOLDBAR
KLIMAOMSTILLING

INTERNATIONAL
FORANKRING,
UDSYN OG
GENNEMSLAGSKRAFT
DIGITALISERING
OG DATADREVET
VÆKST

01

EFFEKTIV OG SIKKER FORSYNING

Vi skaber vækst og øget værdi for samfundet
gennem sikker og effektiv forsyning i hele
Danmark.
Vi vil skabe grundlaget

Vi vil udvikle digitale
infrastrukturer i
verdensklasse, som kan
forsyne brugerne med data
til værdiskabende
forretningsudvikling og
skabe grundlag for vækst.

Vi vil med udgangspunkt i
Forsyningsstrategien
konkurrenceudsætte ikkemonopolopgaver, sikre
incitamentsbaseret økonomisk
regulering, god
selskabsledelse, høj
forsyningssikkerhed og et
effektivt tilsyn i
forsyningssektoren.

for, at Danmark får
Europas bedste
udrulning af og rammer
for anvendelse af digital
infrastruktur og
telekommunikation.

02

FLEKSIBELT, INTEGRERET OG
INTELLIGENT ENERGISYSTEM

Vi skaber rammerne for integration af fleksible
energisystemer på tværs af landegrænser,
forsyningsgrene, udbud og efterspørgsel.

Vi vil øge fleksibilitet,
integration og intelligens
i energisystemet og
sikre, at det kan måles.

Vi vil udarbejde
strategier for, hvilke
roller gas og
elektricitet bør spille i
fremtidens danske
energisystem.

Vi vil bidrage til at skabe
et markedsorienteret
energisystem, der fremmer
en omkostningseffektiv
udbygning af VE kombineret
med en effektiv EE-indsats.

03

VÆKST OG HOLDBAR
KLIMAOMSTILLING

Vi bidrager til en omstilling af det danske samfund mod
lavere udledninger af drivhusgasser, der understøtter
vækst og effektiv ressourceanvendelse.

Vi vil etablere en ramme
for løbende overvågning,
stock-taking og
beslutningstagning vedr.
Danmarks forpligtelser på
ikke-kvote området i
perioden 2021-2030.

Vi vil arbejde for en
ambitiøs og
omkostningseffektiv
implementering af Parisaftalen
med fokus på danske
styrkepositioner samt for en
fair byrdefordeling og
ambitiøse klimatiltag i EU.

Vi vil fremme et solidt
vidensgrundlag på
klimaområdet for at kunne
udvikle og underbygge
kommende politikker og
beslutninger såvel nationalt
som internationalt.

04

DIGITALISERING OG
DATADREVET VÆKST

Vi bidrager til effektivitet og vækst gennem
videnopbygning, digitalisering og dataanvendelse
Vi vil med
udgangspunkt i
Danmarks nationale
strategi for rummet
være førende inden for
udnyttelse af
satellitdata.

Vi vil styrke
grundlaget for
digitaliserbar lovgivning
og datadrevne
beslutninger.

Vi vil skabe værdi for
samfundet og bedre
sammenhæng i den
offentlige forvaltning
gennem let tilgængelige
og opdaterede data.

05

INTERNATIONAL FORANKRING,
UDSYN OG GENNEMSLAGSKRAFT

Vi fremmer danske interesser samt
virksomhedernes konkurrenceevne og
eksportmuligheder gennem international og
europæisk forankring og udsyn.
Vi vil proaktivt

Vi vil bidrage
afgørende til
en positiv
samfundsudvikling
i Arktis.

Vi vil styrke det
bilaterale og
multilaterale
samarbejde for at
understøtte en
fordobling af den
danske energi- og
klimaeksport.

varetage danske
interesser
internationalt (punch
above our weight) og
bidrage til udvikling og
hjemtagning af ny
viden om energi,
forsyning, klima og
geodata.

06

HØJ FAGLIGHED, ÅBENHED OG
TROVÆRDIGHED

Vi vil være kendt som en seriøs samarbejdspartner, der søger robuste, fremsynede og
værdiskabende løsninger i forbindelse med policyog vidensudvikling og operative opgaver.

Vi vil være en lærende
organisation og sikre
erfaringsudveksling i den
daglige opgavevaretagelse med
henblik på udvikling af
kernefagligheden.

Vi vil styrke vores
samlede omdømme og
troværdighed gennem
øget koncernkommunikation.

Vi vil udvikle, implementere og
følge op på koncernfælles
principper for samarbejde og
dialog med eksterne
interessenter.

07

SIKKER FORVALTNING OG DRIFT

Vi vil levere en sikker drift, korrekt sagsbehandling
samt god ministerbetjening.”

Vi vil sikre et solidt
grundlag for tilskuds-,
tilsyns- og gebyrordninger
samt klare procedurer for
håndhævelse af
lovgivningen.

Vi vil levere en
driftssikker produktion
karakteriseret ved høj
kvalitet og rimelige
sagsbehandlingstider.

Vi vil arbejde mod en øget
brug og koordinering af
koncernfælles funktioner og
systemer med effektivitet og
kvalitet for øje.

08

EN VELDREVET OG ATTRAKTIV
ARBEJDSPLADS

Vi skal være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet
ved klar strategisk retning, høj performance, høj
medarbejdertilfredshed og god ledelse.

Vi vil styrke rekrutteringen af
kompetente og
velkvalificerede medarbejdere
ved at være kendt som en
arbejdsplads med faglig
læring og høj
medarbejdertilfredshed.

Vi arbejder aktivt for at
fastholde og udvikle
talenter og eksperter,
som løser opgaver af
strategisk og kritisk
vigtighed på EFKMs
område.

Vi vil have fokus på god
arbejdsgiveradfærd og
arbejde systematisk med
at udvikle og
implementere en
koncernfælles
ledelseskultur, der
understøtter ministeriets
strategiske retning og har
fokus på den enkelte
medarbejder.

KERNEFORTÆLLING
FORSYNING FOR FREMTIDEN
I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skaber vi vækst og øget værdi for samfundet gennem sikker og effektiv forsyning i Danmark.
I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet sikrer vi effektive, værdiskabende og fremtidssikre rammer for forvaltningen af Danmarks
ressourcer og viden på energi- og forsynings- og klimaområdet.
Vi baner vejen for energi og forsyning til danskerne. Vi sikrer strøm og varme til samfundet. Vi arbejder for et stabilt kommunikationsnet
over hele landet - fra mobil- og radiomaster til internetforbindelser, og vi sikrer gode rammer for håndtering af vand, spildevand og affald. Vi
samler Danmarks geografiske data og arbejder proaktivt med digitalisering og anvendelse af data og indsigter. Vi bidrager til en klog
udnyttelse af råstoffer gennem viden om den danske og grønlandske undergrund. Vi frembringer og formidler viden om vejr, hav og klima,
der hjælper danskerne med livet i hverdagen, og som kan beskytte mod ekstremt vejr og fremtidens klimaforandringer. Og fordi vores
arbejde i høj grad hænger sammen med, hvad der sker i verden omkring os, samarbejder vi internationalt og skaber løsninger og rammer i
fællesskab.
Vi skaber rammerne for et fleksibelt, integreret og intelligent energisystem på tværs af landegrænser og forsyningsgrene, baseret på udbud
og efterspørgsel. Vi bidrager til en holdbar omstilling, der skaber værdi for samfundet gennem videnopbygning inden for vores områder og
maksimal udnyttelse af vores viden. Og vi bidrager både som samarbejdspartner og myndighed til løsninger, der sikrer, at omstillingen af
det danske samfund mod lavere udledninger af drivhusgasser understøtter vækst og effektiv ressourceanvendelse.
I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet går vi forrest i arbejdet med at fremme forsynings- og
energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling.
Vi sætter retning for fremtidens energisystem og forsyningssikkerhed. Vi ønsker at fremme danske
virksomheders konkurrenceevne og gennemslagskraft gennem udsyn og international og europæisk
forankring af danske interesser. Vi søger altid robuste, fremsynede og værdiskabende svar på fremtidens
energispørgsmål, uanset om det handler om policyudvikling, videnopbygning eller operative opgaver.
Gennem høj faglighed, åbenhed og troværdighed vil vi sikre regeringen, borgere, virksomheder, kommuner
og samfundet som helhed en fortsat effektiv og sikker drift, hurtig og god sagsbehandling og en klar retning
for fremtidens forsyningssystem.

