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Baggrund
Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 erhvervslivets indgang
til den offentlige sektor. Arbejdet med Virk.dk er tidligere blevet styret
via domænebestyrelsen for erhvervsområdet, men med lukning af domænebestyrelsen for erhvervsområdet er der opstået et behov for et organ, hvori man kan drøfte arbejdet med Virk.dk.
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Dette kommissorium beskriver formål, opgaver, mål, organisation og
sekretariat ifm. oprettelsen af ”Styregruppen for Virk.dk”.
Formål
Formålet med Styregruppen for Virk.dk er, at sikre en bred forankring
af virksomhedsportalen Virk.dk, og derigennem reducere de administrative byrder for virksomhederne.
Opgaver
Styregruppen for Virk.dk har som hovedopgave at rådgive Erhvervsstyrelsen ift. videreudvikling af virksomhedsportalen Virk.dk. Styregruppen har således til opgave at give input ift. følgende områder:
Strategi. Drøfte, kommentere og følge op på strategien for
Virk.dk.
Programplan. Drøfte, kommentere og følge fremdriften ift.
programplanen for Virk.dk, samt komme med anbefalinger ift.
igangsættelse af nye projekter i regi af Virk.dk.
Mål. Sikre fremdriften i arbejdet ift. de opstillede mål for
Virk.dk. Drøfte eventuelle afvigelser mellem fremdrift og mål
og komme med forslag til tiltag.
Forankring. Bidrage til at arbejdet med Virk.dk forankres og
realiseres i egne organisationer. Orientere styregruppen om egne digitaliseringsprojekter herunder integrationen af egne løsninger med Virk.dk.
Markedsføring. Understøtte markedsføringstiltag ifm. Virk.dk
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Sammenhæng. Sikre sammenhæng mellem Virk.dk og øvrige
initiativer med relation til Virk.dk samt sikre relevant dialog
med styregruppen for borger.dk.
Styregruppen mødes ca. fire gange årligt. Der afholdes desuden efter
behov møder, hvor både myndigheder og erhvervsorganisationer kan
mødes til fælles drøftelser. Møderne indkaldes af sekretariatet.
Mål
Succesen for Virk.dk måles ud fra udviklingen i følgende parametre:
Antallet af årsværk som dansk erhvervsliv sparer via Virk.dk
Kundernes tilfredshed med portalen.
Styregruppen for Virk.dk har til opgave at følge udviklingen i disse
mål, og komme med forslag, der kan forbedre udviklingen ift. disse
mål. Drift og udvikling af Virk.dk skal overholde budget, tidsplan samt
mål i den til enhver tid gældende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Organisation
Styregruppen for Virk.dk består af en person fra:
Erhvervsstyrelsen (formand)
Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Fødevareministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Miljøministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
KL
ATP
Deltagelse forudsættes at ske på chefniveau.
Styregruppen ønsker et tæt samarbejde med erhvervsorganisationerne.
Derfor etableres også ”Interessentgruppen for erhvervsområdet”. Interessentgruppen skal fungere som rådgivende samarbejdspartner som
led i prioriteringer af digitalisering på erhvervsområdet bredt set. Interessentgruppen vil som udgangspunkt bestå af repræsentanter fra følgende erhvervsorganisationer:
Dansk Erhverv
DI
Horesta
Håndværksrådet
Landbrug og Fødevarer
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Lederne
Itek
IT-Branchen
Skulle andre relevante erhvervsorganisationer ønske at indgå i interessentgruppen, vil disse kunne blive medlemmer.
Sekretariatet vil før hvert møde i Styregruppen for Virk.dk orientere interessentgruppen, så deres synspunkter bliver inddraget i styregruppens
drøftelser. Efter møderne i styregruppen vil interessentgruppen blive
orienteret om relevante beslutninger.
Sekretariat
Styregruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen der inden for
den eksisterende økonomiske ramme afholder udgifter i forbindelse
med styregruppens arbejde.
Sekretariatet udarbejder afrapportering for fremdriften på Virk.dk til Øudvalget, der forud for oversendelse vil blive sendt i høring i Styregruppen for Virk.dk og det vil være Styregruppen for Virk.dk, der er
afsender på afrapporteringen.
Under varetagelsen af sekretariatsfunktionen vil Erhvervsstyrelsen indhente bidrag fra relevante offentlige myndigheder om emner, der behandles af styregruppen.

