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Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.2 a.  

Initiativnavn Virksomhedernes egen side på 

Virk.dk 

Ministerium Erhvervs- og Vækstministeriet 

Institution Erhvervsstyrelsen 

Ansvarlig for statusrapportering Torsten Grunwald 

Projektleder Birgitte Førster 

Projektejer Carsten Ingerslev 

Programleder Carsten Ingerslev 

Starttidspunkt 1.03.2012 

Sluttidspunkt 31.12.2015 

 

Baggrund 

I arbejdet med at lette virksomhedernes administrative byrder i kommunikatio-

nen med det offentlige og skabe endnu bedre vilkår for vækst har det været et 

ønske at forandre Virk, så informationer fra det offentlige, fx frister for indbe-

retning, i højere grad bliver tilpasset den enkelte virksomhed. Derfor skabtes 

initiativ 2.2 a. i Digitaliseringsstrategien 2011-2015, hvori der bevilliges finan-

siering til udvikling af ”Virksomhedernes egen side på Virk”, også kaldet Mit 

Virk. 

 

Resultater 

Forberedelser af Mit Virk (Virksomhedernes egen side på Virk.dk) begyndte 

primo 2012. Det blev dengang besluttet at udvikle Mit Virk i etaper frem mod 

2016. Status er i dag, at en virksomhed bliver betjent personaliseret, så snart 

den er logget ind på Virk. Virksomheden får således informationer fra offentli-

ge myndigheder, der er relevant for den, baseret på virksomhedens CVR-

nummer og i nogle tilfælde den specifikke brugers medarbejdersignatur. Ande-

len af besøg på Mit Virk er gradvis steget siden første udgave af Mit Virk i 

2012, og tendensen viser en voksende andel fremover. I 2015 indbefattede 26 

pct. af besøgene på Virk et besøg på Mit Virk, hvilket svarer til knap 2,6 mio. 

besøg på Mit Virk og tjenester i 2015.   
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Mit Virk har ultimo 2015 10 personaliserede tjenester, der kan bidrage til virk-

somhedernes overblik over kommunikationen med det offentlige og bidrage til 

at åbne for vækstmuligheder. De 10 tjenester til virksomheder er baseret på en 

ny teknologisk open source-platform og omhandler: 

 

 Virksomhedens CVR-oplysninger, herunder mulighed for at rette i dem 

 Digital Post fra myndigheder med notifikation om ny post 

 Kalender med blandt andet frister for indberetning 

 Beskeder om relevante begivenheder 

 Som selskab adgang til eget aktuelt regnskab og historiske regnskaber i 

Erhvervsstyrelsen i forskellige formater, herunder XBRL (strukturere-

de data) og pdf  

 Evt. sager registreret i Arbejdstilsynet 

 Eksportvejledning med lokal kontaktperson 

 Senest brugte indberetninger 

 Mulighed for at abonnere på diverse typer ændringer i virksomheder, 

fx ledelsesændringer 

 Brugerrettighedsadministration af adgang til indberetninger på Virk og 

fuldmagter til fx revisor   

 

Mit Virk præsenteres i et såkaldt responsivt design, der tilpasser sig både desk-

topcomputere og mobile enheder. Virksomheder kan således i dag også benytte 

Virk på farten med deres mobiltelefon eller tablet. Interaktionsdesignet er tilli-

ge dynamisk, så brugere kan deaktivere en udvalgt tjeneste på Mit Virk, de ik-

ke finder relevant, og aktivere den igen, hvis situationen ændrer sig.    

 

Forløb 

De første udgaver af Mit Virk, 1.0 og Mit Virk 1.1, havde til mål at etablere en 

basisversion af Mit Virk med centrale tjenester som kalender og digital post. 

Derpå gennemgik Virk-platformen en omfattende forandring med etablering  

af tre vertikaler (Indberet, Data og Startvækst), hvilket gav et nyt og væsentligt 

bedre fundament for udvikling af Mit Virk. Fx blev det muligt at udvikle et Mit 

Virk til mobile enheder.  

 

I punktform forløb udviklingen således: 

 

 Primo 2012 til medio 2012: Forundersøgelse vedr. Mit Virk i Er-

hvervsstyrelsen, der mundede ud i beslutning om at udvikle Virk i eta-

per i agilt tilrettelagte projekter  

 Medio 2012 til ultimo 2012: Mit Virk 1.0 med første version af kalen-

der, beskedboks og integration til Arbejdstilsynet udviklet og sat i drift 

 Primo 2013 til medio 2013: Mit Virk 1.1 med ny version af besked-

boks og kalender udviklet og sat i drift sammen med adgang til regn-

skaber i bla. XBRL (strukturerede data) og pdf 

 Ultimo 2013 til medio 2014: Ny open source-platform udviklet og sat i 

drift 

 Medio 2014 til ultimo 2014: Mit Virk 2.0 med nyt interaktionsdesign 

og nye integrationer til Arbejdstilsynet, Erhvervsstyrelsen og kalender 

og beskedboks udviklet og sat i drift 
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 Medio 2015 til ultimo 2015: Mit Virk 3.0 udviklet og sat i drift. Bruge-

re fik derved følgende ydelser: 

o Ny integration til Arbejdstilsynet og widget med visning af re-

gistreringsoplysninger 

o Ny integration til CVR og ny widget med visning af virksom-

hedsoplysninger og regnskaber 

o Ny version af abonnentmenstjenesten Følg virksomhed 

o Ny sektion på Myndighedsnet til myndigheder, der bruger ka-

lenderen på Mit Virk, og ny version af kalender til virksomhe-

der på Mit Virk   

o Versionering af Mit Virk til virksomheder, der logger på med 

NemID privat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Et eksempel på Mit Virk (udsnit, anonymiseret), som en enkeltmands-

virksomhed møder 

 

 

Økonomi 

Nedenstående tabel viser det økonomiske forbrug. Forbruget fordeler sig på 

analyse, design, udvikling, test, drift og afskrivninger mv. af it-løsninger i peri-

oden 2011 til 2015. 

 

Det skal bemærkes, at der i denne periode er givet bevilling til basisdrift af 

Virk samt en række særskilte udviklingstiltag på Virk, herunder Mit Virk. Drift 

og udvikling af Virk er sket inden for rammerne af handlingsplanen for Virk 
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2013-15, som blev vedtaget af styregruppen for Virk. Med denne handlingsplan 

blev det besluttet, at det nuværende Virk består af tre vertikaler – Virk Indbe-

ret, Virk Data og Virk StartVækst – hvor alle de tidligere særskilt finansierede 

udviklingstiltag er integreret. Der er således i perioden foretaget udviklinger og 

forbedringer af portalen, som både understøtter Mit Virk og anden funktionali-

tet på Virk, som er en forudsætning for det personaliserede univers. Nedenstå-

ende forbrugstal tager dermed udgangspunkt i en skønnet fordeling af udgifter-

ne til Virk ift., hvilke udviklings- og driftsudgifter som primært eller delvist 

understøtter funktionaliteten bag Mit Virk. Forbruget er således væsentligt hø-

jere end den direkte finansiering til Mit Virk og indebærer, at der udover den 

særskilte bevilling til Mit Virk er prioriteret midler fra basisbevillingen til Virk 

for at udvikle og drifte den funktionalitet, der ligger i Mit Virk, og som i dag er 

en del af det integrerede Virk med tre vertikaler. Dette skal endvidere ses i 

sammenhæng med, at det personaliserede univers står for ca. 25 pct. af trafik-

ken på Virk. Alle investeringer er afskrevet inden for perioden. 

 

 

Tabel 2: Økonomisk forbrug (mio. kr.) 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 

EVM egenfinansiering 11,3 11,0       22,3 

Digitaliseringspuljen     4,0 4,0 4,0 12,0 

Forbrug – drift   0,7 4,9 8,2 15,3 29,1 

Forbrug – lønsum   2,1 9,3 9,0 9,0 29,4 

Rest 11,3 8,2 -10,2 -13,2 -20,3 -24,2 

 

 

Fremtidigt ejerskab 

Virk-universet, herunder Mit Virk, applikationsforvaltes af Erhvervsstyrelsen i 

løbende samarbejde med erhvervsrettede myndigheder, der er på Virk. Beslut-

ninger af mere strategisk karakter vedrørende Virk og Mit Virk drøftes desuden 

på møder med Interessentgruppen for Virk med deltagelse af erhvervsorganisa-

tioner og Styregruppen for Virk med deltagelse af myndigheder. Derudover 

rapporteres der årligt til regeringens økonomiudvalg om Virk-universets status 

og integrationens fremdrift.     

 

 


