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1. Påtegning af det samlede 
regnskab 

Styrelsen for Videregående Uddannelsers årsrapport for 2014 er aflagt i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011.  

Påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 4. 

Årsrapporten omfatter: 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser CVR 34042012 er ansvarlig for: 
 
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser 
§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings 
programadministration 
§ 19.22.01.- § 19.22.49. Universiteter 
§ 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlandet (Firenze) 
§ 19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 
§ 19.35.12. Anlægsbevilling 
 

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbin-
delse med bevillingskontrollen for finansåret 2014. 
 
 
Påtegning: 
Det tilkendegives hermed: 
 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 
fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrap-
porteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæs-

sig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfat-
tet af årsrapporten. 
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Styrelsen for Videregående Uddannelser er en styrelse under Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet og har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til 

alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner, danske interesser i internationale 

fora (EU mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt. 

 Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæs-

sige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en 

række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende. 

Det er ligeledes styrelsens opgave at understøtte betjeningen af uddannelses- og forskningsmini-

steren. 

 Styrelsen arbejder med opgaver i forhold til fire områder af videregående uddannelser: 

Universitetsuddannelser, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, de maritime 

uddannelser og de kunstneriske videregående uddannelser samt Statens Uddannelsesstøtte. 

 

Hovedopgaver for Styrelsen for Videregående Uddannelser er, at: 

 

— Sikre det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens politik for videregående 

uddannelser og sikre rammevilkår for internationalisering af alle videregående uddan-

nelser. 

— Varetage alle opgaver vedrørende institutionernes styring, samt bidrage til monitore-

ring og større gennemsigtighed i institutionernes virke. 

— Varetage udvikling og administration af en række europæiske, nordiske og nationale til-

skudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet, samt varetage opgaver ved-

rørende vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikation. 

— Udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger SU, SVU, ud-

landsordninger og befordringsordninger, samt støttegodkendelse af uddannelser i ud-

landet og administration af handicapordningen. 

 

Virksomheden aflægger årsrapport for følgende hovedkonti: 

 

Omkostningsbaserede hovedkonti 

§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser 

§ 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlandet (Firenze) 

 

Udgiftsbaserede hovedkonti 

§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programad-

ministration 

§ 19.22.01.- § 19.22.49. Universiteter 

§ 19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 

§ 19.35.12. Anlægsbevilling 
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2.2 Virksomhedens omfang 

Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over de samlede aktiviteter i Styrelsen for Videregående Ud-

dannelser.  

 

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktiviteter 

Art Bevillingstype Hovedkonti (Mio. kr.) Bevillinger  Regnskab  

Drift 
Statsvirksomhed 
  

§19.11.06. og  
§ 19.25.15. 
  

Udgifter 189,6  193,5  

Indtægter  -19,2   -26,8  

Administrerede  
ordninger mv. 

Særlige  
bevillingsbestemmelser 

§ 19.11.20.,  
§ 19.22.01.- § 19.22.49., § 19.33.31.  

Udgifter 51.470,7  51.443,4  

Indtægter -7.545,8  -7.568,4  

Anlæg 
Anlæg 
  

§19.35.12. 
  

Udgifter - 5,1 

Indtægter - -1,4 

Kilde: SKS-data           

 

Regnskab og specifikationer for de omkostningsbaserede bevillinger under § 19.11.06. og § 

19.25.15. fremgår af afsnit 3 Regnskab, mens de administrerede ordninger mv. under § 19.11.20.,  

§ 19.22.01. - § 19.22.48. samt anlægsbevillingen under §19.35.12. er specificeret i afsnit 3.8 Ud-

giftsbaserede bevillinger. 

2.3 Årets faglige resultater 

 

Institutioner og styring 

Fælles tilsyn 

En væsentlig opgave for styrelsen i 2014 har været arbejdet med at udforme et tværgående til-

synskoncept, som er fælles for de 37 videregående uddannelsesinstitutioner. Styrelsen har såle-

des haft fokus på at konkretisere rammer og indhold i det fremadrettede tilsyn med institutio-

nerne.   

 Styrelsen ønsker at sikre et ensartet tilsyn med institutionerne, der samtidig er fleksibelt, 

så det kan tilpasses den enkelte institutions størrelse, formål og konkrete situation. Det nye til-

synskoncept skal samtidig være med til at øge gennemsigtigheden i institutionernes aktiviteter 

og bidrage til en forenkling i styrelsens tilsyn. Derfor gennemføres tilsynet, så det tidsmæssigt er 

tilpasset styrelsens opfølgning på institutionernes årsrapporter, og der anvendes i videst muligt 

omfang eksisterende data. 

 Konkret vil styrelsen således indføre et systematisk indikatorbaseret tilsyn med institutio-

nerne og uddannelserne, der er baseret på en årlig gennemgang af sammenlignelige nøgletal på 

tværs af institutioner og uddannelser. Styrelsen vil desuden afholde tilsynsmøder med alle 37 

institutioner i en flerårig kadence.  

 Styrelsen forventer at tage det nye tilsynskoncept i anvendelse i første halvår af 2015, idet 

styrelsen i første del af 2015 indgår i dialog med institutionerne og Rigsrevisionen om det nye 

tilsynskoncept. 

 

Udviklingskontrakter for 2015-2019 

En anden central opgave for styrelsen har været indgåelsen af udviklingskontrakter for 2015-

2017 med de 37 videregående uddannelsesinstitutioner. Det er første gang, at uddannelses- og 

forskningsministeren indgår kontrakterne for alle fem delsektorer i et samlet forløb.  

 Processen med indgåelsen af kontrakterne har strakt sig over det meste af 2014. I første 

halvår af 2014 har styrelsens arbejde fokuseret på at sikre et godt beslutningsgrundlag for ud-
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dannelses- og forskningsministeren i forbindelse med afklaring af de samfundsmæssige udfor-

dringer, som ministeren med de fem pligtige mål ønsker, at alle de videregående uddannelsesin-

stitutioner skal forholde sig til i kontraktperioden 2015-2017. Denne del af processen mundede 

ud i, at uddannelses- og forskningsministeren før sommerferien 2014 udmeldte sine fem pligtige 

mål til institutionerne.  

 I andet halvår 2014 har fokus været på arbejdet med de 37 kontraktudkast. Det har betydet 

en omfattende proces med at kvalitetssikre kontraktudkastene, som har involveret en række 

fagområder i styrelsen. Derefter har styrelsen afholdt forhandlingsmøder om kontrakten med 

hver enkelt videregående uddannelsesinstitution og efterfølgende forhandlet kontrakten på 

plads. Alle kontrakter var færdigforhandlet før årsskiftet, og uddannelses- og forskningsministe-

ren underskrev kontrakterne sammen med bestyrelsesformændene primo januar 2015. 

 

Øgede muligheder for de maritime uddannelser 

Styrelsen skabte i 2014 grundlaget for, at de maritime uddannelser indgik i regeringens vækst-

pakke 2014. Den betød både flere studiepladser på en række maritime uddannelser allerede i 

2014, og at der er skabt bedre muligheder for efter- og videreuddannelse på maritime uddannel-

sesinstitutioner, fordi de videregående maritime uddannelser fra 2015 er omfattet af lov om 

åben uddannelse.  

 Derudover har styrelsen skabt grundlaget for, at der fra 2015 blev afsat midler på finanslo-

ven til udviklings- og evidensbasering af de maritime professionsbacheloruddannelser, som vil 

styrke uddannelsernes kvalitet fremover.  

 

Dimensionering 

Med vækstpakke 2014 indgik regeringen og Venstre i juni 2014 en aftale om øget brug af dimen-

sionering på de videregående uddannelser, så der fremadrettet bliver sikret større match mellem 

uddannelser og efterfølgende beskæftigelse. Dimensioneringen blev udmeldt på baggrund af 

nationale ledighedstal, hvorudfra det var muligt at identificere uddannelser, der udviser syste-

matisk og markant overledighed. Det samlede dimensioneringsomfang er ca. 3.400 pladser, og 

den endelige udmøntning af pladser er sket efter drøftelse med den enkelte institution. 

 

Effektivisering og implementering 

Anerkendelsesdirektivet 

Styrelsen har påbegyndt en vigtig opgave med implementering af EU's anerkendelsesdirek-

tiv. Anerkendelsesdirektivet omhandler lovregulerede erhverv som for eksempel læge, ejen-

domsmægler og elinstallatør. Det skal grundlæggende sikre, at en EU/EØS-borger, der har 

kvalificeret sig til at udøve et erhverv i sit hjemland, også har adgang til at udøve erhvervet i 

en anden medlemsstat. 

 For at øge mobiliteten har Europa-Parlamentet og Ministerrådet vedtaget et revideret 

direktiv. Et af de nye redskaber, som skal gøre det lettere at bruge sine faglige kompetencer 

på tværs af EU-landene, er et europæisk erhvervspas. Det er et elektronisk certifikat, som 

indføres inden for visse erhverv med mulighed for stor mobilitet. 

 Anerkendelsesdirektivet berører her i landet omkring 120 erhverv, hvortil kommer ca. 

40 specialer på sundhedsområdet. Erhvervene er fordelt mellem 21 styrelser og ministerier 

med Styrelsen for Videregående Uddannelser som koordinerende myndighed. 

 Sammen med de andre myndigheder arbejder styrelsen på højtryk for at få indarbejdet 

direktivet i den danske lovgivning – korrekt og til tiden. Fristen er den 18. januar 2016, og 

der er mange paragraffer, der skal falde på plads inden da. Ud over reglerne for de enkelte 



 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  9 

erhverv forberedes en ændring af den overordnede lov om adgang til at arbejde inden for de 

lovregulerede erhverv. 

 

Internationale programmer 

EU’s uddannelsesprogram, Erasmus+, der giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter 

inden for uddannelses-, ungdoms- og idrætsområderne, trådte i kraft den 1. januar 2014.  

 Styrelsen gennemførte en storstilet informationsindsats til alle sektorer og uddannelses-

områder, som bidrog til, at styrelsen modtog langt flere ansøgninger, end der var midler til. Det 

nye program blev således godt modtaget af institutioner og organisationer, ligesom de nye akti-

vitetsmuligheder, f.eks. større samarbejdsprojekter på tværs af sektorer, blev en succes.   

 I 2014 overtog styrelsen hovedkoordinatorfunktionen for Nordplus for de kommende tre 

år. Styrelsen har som hovedkoordinator bidraget til at styrke anvendelsen af programmet som 

platform for de nordiske og baltiske projektsamarbejder i uddannelsessektorerne. Ligeledes er 

samarbejdet mellem Nordplus-administratorerne i de nordiske og baltiske lande blevet højnet.  

 

Internationaliseringshandlingsplanen 

I 2014 blev en del af de større og mere omfangsrige initiativer fra internationaliseringshand-

lingsplanen implementeret. 

 Fra internationaliseringshandlingsplan del 1 er 8 ud af 26 initiativer implementeret, hvor 

hovedansvaret ligger hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 Fra internationaliseringshandlingsplan del 2 er 9 af 23 initiativer fuldt implementeret, 10 

er under udarbejdelse og 4 er institutionernes ansvar, hvor der løbende bliver fulgt op på dia-

logmøderne. 

 Tidligere kunne studerende kun bruge udlandsstipendieordningen ved selvarrangerede 

studier. Der er nu åbnet op for, at uddannelsesinstitutionerne kan anvende udlandsstipendie-

ordningen strategisk, så de lettere kan etablere udvekslingsaftaler med interessante institutioner 

med brugerbetaling.  

 Markedsførings- og rekrutteringsstrategien, Top Talent, blev i 2014 udvidet fra at have 

omfattet Kina og Brasilien til også at omfatte Indien, hvor mødet blev holdt i 2014 for første 

gang. På baggrund af dialog med uddannelsesinstitutionerne er Top Talent arrangementerne 

justeret, så alle videregående uddannelsesinstitutioner kan deltage, hvor fokus tidligere var på 

universitetsuddannelserne. 

 Der arbejdes med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner på at lave 

et fælles sæt retningslinjer (Code of Conduct) til potentielle og eksisterende internationale stu-

derende i Danmark. Hensigten er at sende et signal til potentielle, nye internationale studerende 

om, at deres studie og senere karriere bliver prioriteret.  

 Uddannelses- og Forskningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har i fællesskab ar-

bejdet for, at internationale talentfulde studerende kan komme til Danmark uden at blive unø-

digt forsinket af bureaukrati. Her kan f.eks. nævnes, at ansøgningsprocesser er blevet digitalise-

rede, man skal ikke længere have separate opholdstilladelser for praktik som led i studiet, og en 

enkelt studieopholdstilladelse er nok, selvom man skal læse på to forskellige uddannelsesinstitu-

tioner. 

 Et andet eksempel er omlægningen af kulturaftalerne, hvor de længerevarende ophold 

fremover kun tilbydes til studerende fra lande uden for Europa. Prioriterede lande vil fremover 

være de fem ikke-europæiske lande, som Danmark har kulturaftaler med, dvs. Rusland, Japan, 

Kina, Israel og Egypten samt de lande, hvor Danmark har innovationscentre: Sydkorea, In-

dien, Brasilien og USA. 
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Ny lærer- og pædagoguddannelse 

Ministeriet har i 2014 gennemført en reform af pædagoguddannelsen på baggrund af en politisk 

aftale mellem samtlige partier i Folketinget. Reformen indebærer en større grad af specialisering 

blandt pædagogerne i retningerne dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og 

specialpædagogik. Herudover er der indført kompetencemål for uddannelsens fagdele, som skal 

sikre, at de studerende i højere grad opnår praksisnære kompetencer, så de bliver klædt på til 

jobbet som pædagog. Der er også indført et større tværprofessionelt element i uddannelsen. Det 

vil sige, at de pædagogstuderende allerede i løbet af studiet kan møde studerende fra andre ud-

dannelser om et relevant fagligt indhold. Det kunne eksempelvis være socialrådgiverstuderende 

eller lærerstuderende. Et relevant møde – ikke mindst i lyset af folkeskolereformen – som jo 

indebærer, at lærere og pædagoger skal arbejde tættere sammen om børnenes faglige og sociale 

udvikling. 

 Ministeriet har herudover arbejdet med at implementere den nye læreruddannelse fra 

2013, hvor sikringen af uddannelsens faglige niveau, fagenes praksisnærhed (kompetencemål), 

og de studerende adgangskompetencer er højt på dagsordenen. Blandt andet følges professions-

højskolernes implementering af det nye optagelsessystem for læreruddannelsen med adgangs-

kvotient på 7,0 og optagelsessamtaler tæt. Herudover har ministeriet arbejdet med at tilpasse 

læreruddannelsen til den nye folkeskolelov med læringsmålstyret undervisning, håndværk og 

design som nyt fag mv. Revisionen af læreruddannelsen forventes at være gennemført i foråret 

2015. 

 

Effektivisering af sagsgangene på SU-området 

I telefonbetjeningen på SU-området har der i 2014 været fokus på at øge svarprocenten og 

reducere antallet af opkald fra studerende. Styrelsen modtog ca. 190.000 opkald i 2014, 

hvilket er en reduktion på mere end 46 pct. i forhold til 2013. Efter at de afgørende initiati-

ver blev sat i drift i foråret 2014, har styrelsen besvaret ca. 70 pct. af alle opkald sammen-

lignet med ca. 11 pct. i 2013. Antallet af besvarede opkald i alt er øget med mere end 17.000.  

 

Forberedelse af nye reformer 

Kvalitetsudvalgets rapporter 

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser (Kvalitetsudvalget) gennemførte 

størstedelen af sit arbejde i 2014. Således blev både første og anden delrapport offentliggjort i 

hhv. april og november, mens den samlede afrapportering først udkom i januar 2015. I hele 

perioden har Kvalitetsudvalget været understøttet af et fast sekretariat forankret i styrelsen og 

bestående af tre medarbejdere fra styrelsen, en medarbejder fra departementet og to medarbej-

dere fra Finansministeriet.  

 Udover en intensiv og krævende arbejdsindsats for sekretariatet, har styrelsen ligeledes 

anvendt ressourcer i form af faglige bidrag til sekretariatet. Der har f.eks. været tale om afklaring 

af juridiske eller økonomiske spørgsmål samt udarbejdelse af datamateriale.  

 Sekretariatets væsentligste opgave har været at udarbejde oplæg, analyser og rapportud-

kast til udvalget. Derudover har der yderligere været en betydelig opgave med at planlægge og 

gennemføre udvalgets eksterne aktiviteter såsom dialog med interessenter, besøgsrunder på 

uddannelsesinstitutioner, workshop med pædagogiske eksperter samt to større lanceringskonfe-

rencer i Aarhus og København med mere end 500 deltagere.       
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2.4 Årets økonomiske resultater 

Tabel 3. Økonomiske hoved- og nøgletal, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -

stipendier i udlandet (Firenze) 

(mio. kr.) 2012 1) 2013 1) 2014 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -237,1 -195,8 -186,4 

 - Heraf indtægtsført bevilling -217,4 -179,9 -170,4 

 - Heraf eksterne indtægter -19,7 -15,4 -15,7 

 - Heraf øvrige indtægter - 0,5 -0,3 

Ordinære driftsomkostninger 222,8 178,6 182,8 

 - Heraf løn 155,0 139,5 141,0 

 - Heraf afskrivninger 4,8 1,1 0,9 

 - Heraf øvrige omkostninger 63,0 24,8 40,8 

Resultat af ordinære drift -14,3 -17,2 -3,7 

Resultat før finansielle poster -5,1 -7,1 -3,8 

Årets resultat -4,4 -7,4 -3,7 

        

Balance       

Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) 5,7 3,2 4,5 

Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 102,9 6,6 16,3 

Egenkapital 56,9 63,5 67,2 

Langfristet gæld 1,5 321 2,5 

Kortfristet gæld 50,6 35,3 69,0 

Lånerammen 8,1 8,1 6,0 

Træk på lånerammen (FF4) 1,5 2,1 4,5 

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen  18,5 26,2 75,1 

Negativ udsvingsrate  11,6 9,8 13,9 

Overskudsgrad 1,9 3,8 2,0 

Bevillingsandel 91,7 91,9 91,4 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk  288,0 277,0 267,7 

Årsværkspris  538.194,0 504.294,0 508.325,0 

Lønomkostningsandel  0,7 0,7 0,7 

Lønforbrug (mio. kr.) 155,0 139,4 141,0 

Kilde: SKS-data       

1) Styrelsen for Videregående Uddannelser blev dannet den 1. oktober 2013 som en fusion af Styrelsen for Videregående 

Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Regnskabsmæssigt blev de to 

tidligere styrelser fusioneret pr. 1. januar 2014 og sammenligningstallene for 2012 og 2013 fremkommer ved sammenlæg-

ning af tallene i årsrapporterne for de to tidligere styrelser. 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har i 2014 realiseret ordinære driftsindtægter på 186,4 

mio. kr., og årets resultat udviser et overskud på 3,7 mio. kr. Årets resultat er specificeret i tabel 

7 samt i bevillingsregnskabet, jf. tabel 13. Styrelsen er overvejende bevillingsfinansieret. Bevil-

lingsandelen andrager 91,4 pct. og ligger på niveau med de to foregående år. Overskudsgraden 
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andrager 2 pct. og udtrykker, i hvor høj grad det bevillingsmæssige råderum udnyttes. Råde-

rummet udnyttes således ikke fuldt ud. 

 Udsvingsraten udgør 13,9 og viser, at styrelsens akkumulerede overførte overskud på 62,7 

mio. kr. er ca. 4,5 gange større end den negative udsvingsrate. 

 Antallet af forbrugte årsværk i 2014 er faldet med 9,3 i forhold til 2013. Faldet skyldes ho-

vedsageligt et generelt fald i bevillingerne på 9,1 mio. kr. i forhold til 2013 og en tilpasning af 

årsværkene i forbindelse hermed. Lønforbruget udviser en mindre stigning fra 2013 til 2014 på 

1,6 mio. kr.  

 

2.5 Opgaver og ressourcer 

Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for Styrelsen for Videregående Uddannelsers opgaver. 
Opgave  
(beløb i mio. kr.) 

Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige 
indtægter 

Omkostninger 
Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration  -18,0 -0,6 18,3 -0,3 

1. Uddannelsespolitik  -47,5 -0,3 46,8 -0,9 

2. Økonomi og styring  -44,0 -0,7 43,8 -0,8 

3. Anerkendelse og uddannelsesprogrammer.  -14,9 -25,3 39,9 -0,3 

4. Uddannelsesstøtte  -42,0 - 41,2 -0,8 

5. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) -4,0 - 3,4 -0,6 

I alt -170,4 -26,8 193,5 -3,7 

 

Den indtægtsførte bevilling er fordelt forholdsmæssigt, hvor den nationale medfinansiering af 

EU-programmerne indgår i beregningen. De øvrige indtægter er fordelt på de hovedopgaver, 

som har genereret indtægterne.  
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2.6 Målrapportering 

I det følgende afrapporteres styrelsens faglige resultater, jf. resultatkontrakt. 

2.6.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 

 
Målene for 2014 blev fastsat i en resultatkontrakt indgået med ministeriets. Resultatkontrakten 

indeholdt i alt 14 faglige målkrav og 37 underlæggende målpunkter , som var retningsgivende for 

uddannelses arbejde i 2014.  

 

Tabel 5. Årets resultatopfyldelse 

Hovedopgaver Antal mål Helt opfyldt 
Delvist 
opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

1. Implementering af nyt akkrediteringssystem 2 2 - - 

2. Effekter af den nye læreruddannelse 3 3 - - 

3. Implementering af pædagoguddannelsen 1 1 - - 

4. Forbedret adgangssystem 4 4 - - 

5. Effektiv og gnidningsfri sagsbehandling 10 10 - - 

6.  Implementering af reform af SU-systemet og studeigennemførelse 2 2 - - 

7.  Effekt af internationaliseringshandlingsplan I og Erasmus+ 1 1 - - 

8.  Effekt af internationaliseringshandlingsplan I og Erasmus+ 1 1 - - 

9. Bevillings- og regelgennemsyn 4 2 1 1 

10. Nyt tilsynskoncept 2 1 - 1 

11. Nye udviklingskontrakter 2 2 - - 

12. Etablering af forbedret fælles datagrundlag 3 1 1 1 

13. Høj kvalitet i ministerbetjeningen 1 1 - - 

14. Øget prognosesikkerhed i kvartalsprognoserne 1 1 -  - 

I alt  37 32 2 3 

 

Oversigten viser, at styrelsen har opfyldt 32 ud af de 37 opstillede mål. 2 af målene betragtes 

som delvist opfyldt, og tre mål vurderes som ikke opfyldt. Målopfyldelsen vurderes samlet som 

tilfredsstillende.  

 Nedenfor uddybes målopfyldelsen. Der henvises desuden til bilag 4.6.  

 

2.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 

 

Følgende mål er ikke fuldt ud opfyldt i 2014: 
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Ad. 9. Bevillings- og regelgennemsyn 

Under b. Det blev forudsat, at der ville blive udarbejdet et analysegrundlag for fælles tælleprin-

cipper for STÅ, der muliggør politisk beslutning. 

 Arbejdet er igangsat, men er ikke endeligt afsluttet ved årets udgang og forventes færdig-

gjort primo 2015. Målet er dermed ikke opfyldt og er inkluderet i styrelsens resultatkontrakt for 

2015. 

 

Under c. Det blev forudsat, at der ville blive udarbejdet et taksteftersyn af professionshøjskoler 

og erhvervsakademiers takster, der behandler muligheden for at formindske antallet af takster 

horisontalt og vertikalt. 

 Der er gennemført en ændring af takstsystemet ved sammenlægning af fælles- og under-

visningstaxametret på FL15. Udarbejdelse af taksteftersyn afventer dog igangværende konsu-

lentarbejder, hvorfor målet vurderes delvist opfyldt. 

 

Ad. 10. Nyt tilsynskoncept 

Under b. Det nye indikatorbaserede tilsyn forudsætter et større udviklingsarbejde i forhold til 

de tilgængelige ressourcer og vil blive implementeret i 2015 som et pilotår. Målet omkring im-

plementering af det nye tilsynskoncept er derfor ikke opfyldt inden for tidsfristen. 

 

Ad. 12. Etablering af et forbedret fælles datagrundlag 

Under a. Der blev forudsat, at der ville blive etableret en fælles kontoplan for alle de videregå-

ende uddannelsesinstitutioner. Arbejdet afventer dog igangværende konsulentarbejder. Det er 

derfor besluttet at udskyde dette mål. Målet er inkluderet i styrelsens resultatkontrakt for 2015. 

 

Under b. Offentliggørelse af data om undervisnings- og vejledningstimer. 

Arbejdet med at etablere en definition for omfanget af planlagt undervisning og vejledning på de 

videregående uddannelser og forskningsdækningen af undervisningen på universiteterne og 

kunstneriske uddannelser er gennemført sammen med de videregående uddannelsesinstitutio-

ner. Der er udviklet et nyt administrativt system til at understøtte indsamlingen af oplysninger-

ne, og første dataindsamling for en delmængde af de videregående uddannelser er gennemført i 

2014 med indberetningsfrist medio december 2014. Det har ikke været muligt at offentliggøre de 

indsamlede data i 2014, da enkelte institutioner har haft behov for længere tid til at gennemføre 

indberetningerne. Yderligere er der er tale om en ny indberetning på et område, der er centralt 

for institutionerne, så styrelsen har tilkendegivet, at institutionerne vil få lejlighed til at kom-

mentere på materialerne, der offentliggøres. Det forventes, at data kan offentliggøres primo 

2015. Målet vurderes delvist opfyldt som følge af forsinkelsen i forhold til den oprindelige pro-

ces. 

 

2.7 Redegørelse for reservation 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har ikke reserverede bevillinger på deres egen hoved-

konto § 19.11.06. eller på § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlandet (Firenze). 

 

2.8 Forventninger til det kommende år 

Styrelsen for Videregående Uddannelser er samlet af en række uddannelsesområder, der er præ-

get af forskellige forvaltningstraditioner. Det er vigtigt i forvaltningen og for den videre udvikling 
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af områderne, at styrelsen fortsat arbejder for at skabe en fælles, sammenhængende sektor un-

der hensyntagen til de forskelligheder der er i både uddannelser og institutioner. Der vil derfor 

fortsat blive arbejdet med harmoniseringstiltag og gennemsyn på tværs.  

 Styrelsen skal på tværs af de forskellige uddannelsesområder øge gennemsigtigheden i 

prioriteringen for institutionernes samlede virke – uddannelser, forskning og økonomisk drift – 

blandt andet gennem implementering af et fælles tværgående tilsynskoncept og fortsat arbejde 

for etablering af fælles datagrundlag. Der vil være fokus på udvikling af uddannelserne inden for 

særligt sundhedsområdet, samt de kunstneriske uddannelser efter afslutning af udvalgsarbejder. 

 Styrelsen vil også i 2015 arbejde videre med opfølgning på Kvalitetsudvalgets anbefalinger 

for de videregående uddannelser. 

  Styrelsen skal vedblive med at levere effektiv og sikker administration af de mange støtte-

ordninger, herunder Statens Uddannelsesstøtte, de internationale uddannelsesprogrammer og 

tilskud til uddannelsesinstitutionerne, samt sikre præcis og effektiv vurdering af udenlandske 

uddannelseskvalifikationer. I 2015 skal det nye Erasmus+ program implementeres med fokus på 

fastholdelse af den høje udnyttelsesgrad, samt der fortsat skal arbejdes med implementeringen 

af EU's anerkendelsesdirektiv.   

 Graden af digitalisering skal øges, og kommunikationen forbedres med henblik på at sikre 

den bedst mulige service over for de mange brugere i form af studerende, ansatte i uddannelses-

institutionerne og øvrige interessenter, blandt andet ved gennemførelse af en analyse af mulig-

hederne for at effektivisere sagsgangene på SU-området. Styrelsen skal understøtte udvikling af 

et nyt KOT-modul i sammenhæng med optagelse.dk, samt igangsætte etableringen af et fælles 

indberetningssystem for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesin-

stitutioner. Endelig skal styrelsen it-understøtte SU-reformens initiativ om ændret SU til hjem-

meboende studerende. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er udarbejdet efter Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om udarbejdelse af års-

rapport” af november 2014 samt i overensstemmelse med de regler og principper, der fremgår af 

”Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen” af 27. januar 2011 og retningslin-

jerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). 

 Årsrapporten er aflagt efter omkostningsbaserede principper i henhold til gældende statsli-

ge regnskabsregler. Der er udarbejdet resultatopgørelse og balance for § 19.11.06. Styrelsen for 

Videregående Uddannelser og § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet.  

 Til udarbejdelse af tabeller og noter er anvendt uddata fra SKS. 

 

Afrundinger og reklassifikationer 

Tabellerne i årsrapporten er udarbejdet på baggrund af detaljerede SKS-data. Der kan derfor 

forekomme enkelte forskelle ved sammenligning med tabellerne i SKS, som skyldes afrunding. 

 Såfremt en regnskabspost på aktivsiden udviser negativt fortegn, er regnskabsposten re-

klassificeret til den relevante regnskabspost under passiver. Tilsvarende gælder for passivposter. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til 

imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel 

vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. 

 

Feriepengeforpligtelse og skyldigt merarbejde 

Feriepengeforpligtigelsen og skyldigt merarbejde er beregnet på baggrund af medarbejdernes 

feriesaldo og opsparede merarbejdstimer, jf. tidsregistreringssystem mTid samt en gennemsnit-

lig timepris. 

 

Igangværende arbejder 

Ved udgangen af regnskabsåret vurderes igangværende arbejder for egen regning med henblik 

på at vurdere, om alle omkostninger er indregnet korrekt for den regnskabsperiode, som årsrap-

porten omfatter.   

 

Ændringer i regnskabspraksis 

Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år. 
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3.2 Resultatopgørelse  

Tabel 7. Resultatopgørelse, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlandet 

(Firenze) 
Note (Mio. kr.) 2013 2014 2015 1) 

  Ordinære driftsindtægter       

     Indtægtsført bevilling       

        Bevilling -179,9 -170,4 -153,7 

     Indtægtsført bevilling i alt -179,9 -170,4 -153,7 

     Salg af varer og tjenesteydelser -1,7 -1,9 -1,3 

     Tilskud til egen drift -13,7 -13,8  -11,4 

     Gebyrer -0,5 -0,3  - 

  Ordinære driftsindtægter i alt  -195,8 -186,4 -166,4 

          

  Ordinære driftsomkostninger        

     Forbrugsomkostninger        

        Husleje 13,2 12,8 12,8 

     Forbrugsomkostninger i alt 13,2 12,8 12,8 

     Personaleomkostninger        

         Lønninger 125,2 126,1 -  

         Pension 19,3 19,2 -  

         Lønrefusion -5,3 -4,9 -  

         Andre personaleomkostninger 0,3 0,6 -  

     Personaleomkostninger i alt 139,5 141,0 128,1 

        Af- og nedskrivninger  1,1 0,9 -  

        Andre ordinære driftsomkostninger 24,8 28,0 40,8 

  Ordinære driftsomkostninger i alt  178,6 182,8 181,7 

        
 

  Resultat af ordinær drift  -17,2 -3,7 15,3 

          

  Andre driftsposter       

       Andre driftsindtægter  -8,1 -10,0  -15,3 

       Andre driftsomkostninger  18,2 9,9  -  

 
Resultat før finansielle poster  -7,1 -3,8 - 

          

  Finansielle poster       

       Finansielle indtægter  - - -  

       Finansielle omkostninger  0,2 0,3 -  

  Resultat før ekstraordinære poster  -6,9 -3,5 - 

          

1  Ekstraordinære poster       

       Ekstraordinære indtægter -0,6 -0,8 -  

       Ekstraordinære omkostninger 0,1 0,6 -  

  Årets resultat  -7,4 -3,7 - 

Kilde: SKS-data    
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3.2.1 Resultatdisponering 

 

Tabel 8. Resultatdisponering, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlan-

det (Firenze) 

Resultatdisponering  (mio. kr.) 

Disponeret til bortfald - 

Disponeret til reserveret egenkapital - 

Disponeret til udbytte til statskassen - 

Disponeret til overført overskud 3,7 

Kilde: SB/SKS-data  

 

3.2.2 Forklaring vedrørende regulering af hensættelser 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har pr. 31. december 2014 registreret hensættelser og 

periodeafgrænsningsposter for i alt 9,7 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. pr. 31. december 2013. Periode-

afgrænsningsposterne vedrører i begge regnskabsår hovedsageligt åremålsansættelser og retab-

lering af lejemål i forbindelse med fraflytning. Reguleringen af beløbene har i 2014 samlet set en 

negativ påvirkning på årets drift. Reguleringen af hensættelserne er specificeret i tabel 17. 
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3.3 Balancen 

Tabel 9. Balancen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i udlandet (Firenze) 

 

Note Aktiver (mio. kr.) 2013 2014 Note Passiver (mio. kr.) 2013 2014 

  Anlægsaktiver       Egenkapital     

2 Immaterielle anlægsaktiver       Reguleret egenkapital  4,5 4,5 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,1 2,3   Opskrivninger - - 

 
Erhvervede koncessioner, paten-
ter m.v. 

- -  Reserveret egenkapital - - 

  Udviklingsproj. under opførelse - 2,2   Bortfald af årets resultat - - 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 3,1 4,5   Udbytte til staten - - 

3 Materielle anlægsaktiver       Overført overskud 59,0 62,7 

  Grunde, arealer og bygninger - -   Egenkapital i alt 63,5 67,2 

  Infrastruktur - -      

  Transportmateriel - -   

     Produktionsanlæg og maskiner - - 4  Hensatte forpligtelser 2,1 9,7 

  Inventar og IT-udstyr 0,1 -   

     Igangv. arbejder for egen regning - -   Langfristede gældsposter     

  Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 -   FF4 Langfristet gæld 3,1 2,5 

  Finansielle anlægsaktiver       Donationer - - 

  Statsforskrivning 4,5 4,5   Prioritetsgæld - - 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver - -   Anden langfristet gæld - - 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 4,5 4,5   

     Anlægsaktiver i alt 7,7 9,0   Langfristet gæld i alt 3,1 2,5 

  Omsætningsaktiver       

     Varebeholdninger - -        

  Tilgodehavender 6,2 16,1   Kortfristede gældsposter   

  Periodeafgrænsningsposter 0,4 0,2   
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 

9,0 41,9 

  Værdipapirer - -   Anden kortfristet gæld 4,9 4,7 

  Likvide beholdninger       Skyldige feriepenge 19,0 19,9 

  FF5 Uforrentet konto 19,8 30,3   Reserveret bevilling - - 

  FF7 Finansieringskonto 69,9 92,8   
Igangv. arbejder for fremmed reg-
ning 

0,6 2,5 

  Andre likvider - -   Periodeafgrænsningsposter 1,8 - 

  Likvide beholdninger i alt 89,7 123,1   Kortfristet gæld i alt  35,3 69,0 

  Omsætningsaktiver i alt 96,3 139,4   Gæld i alt 38,4 71,5 

  Aktiver i alt 104,0 148,4   Passiver i alt 104,0 148,4 

Kilde: SB/SKS-data 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 10. Egenkapitalforklaring, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i 

udlandet (Firenze) 
 Egenkapital primo (mio. kr.) 2013 2014 

 Reguleret egenkapital primo 4,5 4,5 

+ Ændring i reguleret egenkapital - - 

 Reguleret egenkapital ultimo 4,5 4,5 

 Overført overskud primo 51,6 59,0 

+ Overført fra årets resultat 7,4 3,7 

 Overført overskud ultimo 59,0 62,7 

 Egenkapital ultimo 63,5 67,2 

 Kilde: SB/SKS-data  

   

3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel 11. Udnyttelse af lånerammen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i 

udlandet (Firenze) 

Lånerammen (mio. kr.) 
2014 

 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 4,5  

Låneramme 6,0  

Udnyttelsesgrad i pct. 75,1 

Kilde: SKS-data.   

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har ikke overskredet lånerammen pr. 31. december 

2014. 

 Vedrørende § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -

stipendier i udlandet (Firenze): Værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør 4,5 

mio. kr. pr. 31. december 2014, heraf er 2,5 mio. kr. finansieret ved træk på FF4 kontoen. Dette 

bevirker, at der i 1. kvartal 2015 skal flyttes 2,0 mio. kr. fra FF7 kontoen til FF4 kontoen.  

 Opgørelsen af hensatte forpligtelser, omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser 

viser, at der skal bindes 62,4 mio. kr. på FF5 kontoen. Pr. 31. december 2014 er der bundet 30,3 

mio. kr. på FF5 kontoen. Dette bevirker, at der i 1. kvartal 2015 skal flyttes 32,1 mio. kr. fra FF7 

kontoen til FF5 kontoen, jf. de gældende regler herom.  
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3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående uddannelser og § 19.25.15. Ph.d. -stipendier i 

udlandet (Firenze) 

Hovedkonto (mio. kr.) § 19.11.06. § 19.25.15. 

Lønsumsloft på FL 122,4 4,0 

Lønsumsloft inkl. TB 131,1 4,0 

Lønforbrug under lønsumsloft 132,7 3,4 

Difference (- =merforbrug)  -1,6 0,6 

Akk. opsparing ultimo 2013 33,7 1,1 

Akk. opsparing ultimo 2014 32,1 1,7 

Kilde: SKS-data   

 

3.7 Bevillingsregnskabet 

Tabel 13. Bevillingsregnskab 

Bevillingsregnskab for § 19.11.06. (mio. kr.) 
Regnskab  
2013 

Budget FL14  
inkl. TB 

Regnskab  
2014 

Budget  
FL15 

Nettoudgiftsbevilling 175,9 166,4 166,4 154,2 

Nettoforbrug af reservation  - - - - 

Indtægter 24,1,0 19,2 26,8 23,0 

Udgifter 193,1,0 185,6 190,1 177,2 

Årets resultat 6,9 - 3,1 - 

     

Bevillingsregnskab for § 19.25.15. (mio. kr.)      

Nettoudgiftsbevilling 4,0 4,0 4,0 -1,0 

Nettoforbrug af reservation  0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 3,5 4,0 3,4 4,0 

Udgifter 0,0 0,0 0,0 5,0 

Årets resultat 0,5 0,0 0,6 0,0 

Kilde: SKS- data     
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3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Tabel 14. Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti 

Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio.kr.) Bevilling Regnskab  

§19.11.20.  Udlæg for tilskud Anden bevilling 

               
Udgifter 12,4 - 

               
Indtægter -12,4 - 

     §19.35.79.  Reserver og budgetreguleringer Anden bevilling 

               
Udgifter - - 

               
Indtægter - - 

§19.81.13.  Forrentning af øvrig lånevirksomhed Anden bevilling 
               
Indtægter -20,1 -24,4 

§19.81.21.  Tillæg Anden bevilling 
               
Indtægter -9,6 -10,3 

§19.35.12.  Lokaleforsyning Anlægsbevilling 

               
Udgifter - 5,1 

               
Indtægter - -1,4 

§19.15.04.  Halden Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 2,4 2,2 

§19.25.07.  Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 4,6 4,6 

§19.39.02. Uddannelsesstøtte Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 10,1 9,7 

§19.81.01.  Stipendier Lovbunden bevilling 

               
Udgifter 20.521,4 20.385,3 

               
Indtægter -415,8 -426,3 

§19.81.11.  Lånevirksomhed Lovbunden bevilling 

               
Udgifter 6.673,3 6.972,6 

               
Indtægter -6.511,8 -6.482,7 

§19.81.12.  Forrentning af lånevirksomhed Lovbunden bevilling 

               
Udgifter 335,1 242,1 

               
Indtægter -550,0 -598,5 

§19.81.14. Tab på studiegæld Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 120,0 49,1 

§19.81.31.  Bonusstipendium Lovbunden bevilling 
               
Udgifter - - 

§19.82.02.  Befordringsrabat Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 289,4 282,3 

§19.83.03.  Udlandsstipendier Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 79,0 70,1 

§19.83.04.  Forskellige tilskud Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 1,6 0,2 

§19.84.01.  Statens voksenuddannelsesstøtte Lovbunden bevilling 
               
Udgifter 174,4 205,4 

$19.25.01.  Forskellige tilskud Reservationsbevilling 
               
Udgifter 14,5 13,5 

§19.25.05.  Fællesbevillinger Reservationsbevilling 

               
Udgifter 77,3 70,2 

               
Indtægter -26,1 -26,1 

§19.25.13. Internationalt samarbejde Reservationsbevilling 
               
Udgifter 20,4 17,0 

§19.25.14.  Denmark's International Study Program Reservationsbevilling 
               
Udgifter 1,1 1,1 

§19.33.05.  Særlige bevillinger Reservationsbevilling 
               
Udgifter 59,7 60,3 

§19.34.01.  Forsøgs- og udviklingsarbejde Reservationsbevilling 
               
Udgifter 55,5 53,6 

§19.34.02.  Udviklings- og evidensbasering Reservationsbevilling                323,1 323,1 
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Udgifter 

§19.35.10.  Lån og tilskud til institutioner Reservationsbevilling 
               
Udgifter 6,3 3,8 

§19.35.11.  Ejendomsadministration Reservationsbevilling 
               
Udgifter 0,6 - 

§19.35.13.  Særlige tilskud til bygningsformål Reservationsbevilling 
               
Udgifter - - 

§19.35.15.  Vejledningsaktiviteter mv. Reservationsbevilling 

               
Udgifter 45,0 43,0 

               
Indtægter - - 

§19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut Reservationsbevilling 
               
Indtægter - - 

§19.35.21. It-opgaver mv. Reservationsbevilling 
               
Udgifter 1,1 5,3 

§19.36.04.  Tilskud til realkompetencevurdering Reservationsbevilling 
               
Udgifter - 0,1 

§19.36.07.  Forsøgs- og udviklingsarbejde Reservationsbevilling 
               
Udgifter 3,4 2,0 

§19.38.25.  Designskolen Kolding Reservationsbevilling 
               
Udgifter 48,5 48,5 

§19.38.79.  Budgetreguleringer Reservationsbevilling 
               
Udgifter - - 

§19.39.79.  
Reserve vedrørende de maritime uddannel-
ser 

Reservationsbevilling 
               
Udgifter 2,4 - 

§19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. Reservationsbevilling 
               
Udgifter 141,7 142,8 

§19.83.02.  Friplads og stipendier til visse udenlandske Reservationsbevilling 
               
Udgifter 15,3 13,4 

§19.22.01.  Københavns Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 5.217,6 5.217,7 

§19.22.05.  Aarhus Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 3.555,5 3.555,5 

§19.22.11.  Syddansk Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 1.905,5 1.905,6 

§19.22.15.  Roskilde Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 629,6 629,6 

§19.22.17.  Aalborg Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 1.883,7 1.883,6 

§19.22.21.  
Copenhagen Business School – Handelshøj-
skolen 

Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 923,4 923,4 

§19.22.37.  Danmarks Tekniske Universitet 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 2.234,3 2.234,3 

§19.22.45.  IT-Universitetet i København 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 215,1 215,0 

§19.31.01.  Erhvervsakademiuddannelser mv. 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 1.225,1 1.227,0 

§19.31.02.  Professionsbacheloruddannelser mv. 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 3.961,1 3.964,1 

§19.33.04.  Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 18,5 13,1 

§19.33.06.  Institutionstilskud 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 106,9 104,4 

§19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 180,1 180,1 

§19.36.01.  Åben uddannelse 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 261,3 256,4 

§19.36.03.  Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 3,3 3,2 

§19.36.05.  Erhvervspædagogiske læreruddannelser 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 0,4 0,2 

§19.36.06.  Diplomstudium til sundhedsplejerske 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 5,1 4,2 

§19.39.01. Maritime uddannelser 
Statsfinansieret selv-
ejende institution 

               
Udgifter 104,6 104,5 

 



 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  24 

 

§ 19.22. Universiteter 

 

Pr. 31. december 2014 har staten et tilgodehavende hos de selvejende institutioner på 47,8 mio. 

kr. Tilgodehavendet vedrører huslejedeposita og nedbringes i takt med, at lejemålene opsiges. 



 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  25 

4. Bilag til årsrapporten 

Følgende bilag vedlægges årsrapporten: 

 Noter til resultatopgørelse og balance 

 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

 Afrapportering af resultat og mål 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

Note 1. Ekstraordinære poster (Resultatopgørelse) 

 

Af de ekstraordinære indtægter på 0,8 mio. kr. vedrører 0,3 mio.kr. indtægter fra tidligere EU-

programmer, som i 2014 er blevet afsluttet af Kommissionen. Styrelsen har afventet den endeli-

ge afslutning fra EU-Kommissionen, inden de pågældende konti kunne lukkes. Herudover er 

indtægtsført 0,4 mio.kr. vedr. refusion af husleje og forbrugsafgifter fra tidligere regnskabsår 

samt 0,1 mio.kr. vedr. lægeregninger, ligeledes vedrørende tidligere regnskabsår. 

 Af de ekstraordinære udgifter på 0,5 mio. kr. vedrører 0,3 mio.kr. udgifter fra tidligere EU-

programmer, som i 2014 er blevet afsluttet af Kommissionen. Styrelsen har afventet den endeli-

ge afslutning fra EU-Kommissionen, inden de pågældende konti kunne lukkes. Herudover er 

udgiftsført mindre reguleringer vedr. tidligere regnskabsår, der i alt beløber sig til 0,2 mio.kr. 

 

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver  

 

Tabel 15: Immaterielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, 
licenser mv. 

I alt 

       

       

Kostpris pr. 1. januar 2014 1,3 - 1,3 

Primokorrektion og flytning mellem bogføringskredse 1,8 - 1,8 

Tilgang  - - 2,2 

Afgang - - - 

Kostpris pr. 31.12.2014 3,1 - 5,3 

Akkumulerede afskrivninger -0,8 - -0,8 

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2014 -0,8 - -0,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014 2,3 - 4,5 

       

Årets afskrivninger -0,8 - -0,8 

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,8 - -0,8 

Afskrivningsperiode/år 5-8 år  3 år   

Kilde: SKS      
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(mio. kr.) Udviklingsprojekter under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2014 - 

Tilgang 2,2 

Nedskrivninger - 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - 

Kostpris pr. 31.12.2014 2,2 

 

Note 3. Materielle anlægsaktiver 

 

Tabel 16: Materielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) Inventar og IT-udstyr I alt 

Kostpris primo - - 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - - 

Tilgang  - - 

Afgang - - 

Kostpris pr. 31.12.2014 - - 

Akkumulerede afskrivninger - - 

Akkumulerede nedskrivninger - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014 - - 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014 - - 

  
 
 

  

Årets afskrivninger - - 

Årets nedskrivninger - - 

Årets af- og nedskrivninger - - 

Afskrivningsperiode/år 5 år 5 år  

Kilde: SKS     

Note 4. Hensatte forpligtelser 

 

Hensatte forpligtelser omfatter åremålsansættelser og reetablering af lejemål i forbindelse med 

fraflytning.  

 

Tabel 17: Hensatte forpligtelser 

(mio. kr.) 2013 2014 Resultateffekt 

Reetablering af lejemål 0,4 8,4 -8,0 

Åremålshensættelser 1,4 1,1 0,3 

Øvrige hensættelser 0,3 0,2 0,1 

Hensatte forpligtelser i alt 2,1 9,7 -7,6 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Tabel 18. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

(mio.kr.)   2011 2012 2013 2014 

Study in Denmark   -0,1 - - -0,1 

 

 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Styrelsen administrerer ikke gebyrordninger. 

  

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

I 2014 har styrelsen implementeret EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+. Programmet er-

statter de tidligere programmer, Aktive Unge og Programmet for Livslang Læring. Målgruppen 

for programmet er alle formelle og uformelle uddannelsessektorer. Programmet blev igangsat 

fra 1. januar 2014 med nye regler, nye formularer og nye IT-systemer, som i løbet af året er ble-

vet implementeret i de tempi, hvor EU-Kommissionen har frigivet delelementerne.  

 Erasmus+ repræsenterer en stigning i de samlede tilskudsmidler på 5 pct. for det første år, 

2014, i forhold til de to tidligere programmer, LLP og Aktive Unge. En stigning i tilskudsmidler 

forventes over de kommende år. 

 

Tabel 19. Oversigt over EU Uddannelsesprogrammer administreret af UDS  

EU Uddannelsesprogrammer administreret af UDS (i EUR) 

Programmer LLP Aktive Unge Erasmus+ 

2013 14.599.547 3.242.258 - 

2014 - - 18.781.533 

 

Det første år med Erasmus+ har vist, at der er interesse for tilskudsmulighederne, og styrelsen 

har sikret en fuld udnyttelse af midlerne med en fordeling på sektorerne, som vist herunder. 

 

Tabel 20. Oversigt over Erasmus+ Sektorfordeling 

Erasmus+ Sektorfordeling (i EUR) 2014 Andel 

Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser 1.599.513 9 pct. 

Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse  4.966.228 26 pct. 

Videregående Uddannelser  8.472.372 45 pct. 

Almen voksenuddannelse og folkeoplysning   668.648 4 pct. 

Ungdom  3.074.772 16 pct. 

Samlet tilskud 18.783.547  100 pct. 
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4.5 Supplerende bilag til resultatkrav og mål 

Tabel 21: Oversigt over målopfyldelse 

    Tema 1. Uddannelsespolitiske målsætninger   

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

1 Implementering af 
nyt akkrediterings-
system 

a. Styrelsen understøtter Akkrediteringsin-
stutionens implementering af det akkredi-
teringssystem for institutionsakkreditering 

Styrelsen bidrager til at opkvalificere 
Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere 
i forhold til viden om lovgrundlag, tilsyn og 
bevillingssystem. Styrelsen har en løbende 
dialogi om processen i forbindelse med 
implementering af institutionsakkredite-
ring mv. 

Opfyldt 

    b. Styrelsen overholder i sin sekretariats-
betjening i 2014 alle frister i forbindelse 
med processerne for prækvalifikation, jf. 
RUVU's forretningsorden og bekendtgørel-
se om akkreditering af videregående 
uddannelser og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser  

Styrelsen har i 2014 overholdt samtlige 
frister.  

Opfyldt 

2 Effekter af den nye 
læreruddannelse 

a. Øge det faglige niveau gennem indførel-
se af nye adgangskrav og derigennem sikre 
en mere attraktiv uddannelse. Der skal 
derfor være en stigning i andelen af stude-
rende med over 7,0 i gennemsnit i 2014-
optaget i forhold til 2012-optaget på 10 
pct. 

I 2012 udgjorde andelen af studerende 
med 7,0 eller derover 35 pct. af de optag-
ne på læreruddannelsen. I 2014 var denne 
andel steget til 56 pct. Hvilket er en stig-
ning på ca. 21 procentpoint. 

Opfyldt 

    b. Frafaldet, målt efter lærerud-
dannelsens første år, skal nedbringes. 
Konkret undersøges, om forskellen i frafald 
mellem de optagne med over og under 7,0 
i adgangsgivende gennem-snit er mind-
sket/øget fra 2012 til 2014, for på denne 
måde at indikere om optagelse via de nye 
optagelsesprøver alt andet lige har ført til 
et reduceret frafald 

I gruppen som har været til optagelses-
samtale i 2013, ser det ud til, at frafaldet 
det første år er reduceret en smule (fra ca. 
20 pct. til ca. 18 pct.). Det er særligt i 
gruppen med lave adgangskvotienter 
(under 4), at der har været et lavere 
frafald.  

Opfyldt 

    c. Det er også formålet med reformen, at 
kvaliteten af praktikken bliver styrket. 
Målet er, at alle praktikskoler har mindst 
én uddannet prak-tiklærer inden udgangen 
af 2014.  

UFM har haft møde med de relevante 
parter (KL, LL og Danske Professionshøj-
skoler) d. 12. december 2014 i forbindelse 
med den første årlige drøftelse af samar-
bejdet om praktik i læreruddannelsen 
mellem professionshøjskoler, kommuner 
og praktikskoler med henblik på igangsæt-
telse af initiativer   

Opfyldt 

3 Implementering af 
pædagoguddannel-
sen 

a. Der udvikles i 2014 nye, tværprofessio-
nelle fagmoduler i alle studieordninger på 
tværs af eksempelvis pædagog-
/læreruddannelsen, pædagog-
/socialrådgiveruddannelsen mv, samt 
sikres et udbud af de tre specialiseringer 
med 100 pct. regional dækning og der 
laves en ny dimensionering fordelt på de 
tre specialiseringer 

Professionshøjskolerne udvikler netop nu 
nye tværprofessionelle valgmoduler og 
udbyder i 2014 samtlige specialiseringer i 
alle regioner. Herudover er dimensione-
ring fordelt på de tre specialiseringer 
udmeldt 23. januar 2014. 

Opfyldt 

4 Forbedret adgangs-
system 

a. I 2014 skal der gennemføres en kort-
lægning af afmeldelsesårsager med hen-
blik på at iværksætte initiativer, der kan 
nedbringe antallet af afmeldte. Initiativet 
skal over de næste år føre til færre afmeld-
te. 

Dataindsamlingen er færdiggjort. Data er 
gennemgået og kvalitetssikret. 

Opfyldt 
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    b. Der skal gennemføres et gennemsyn af 
de specifikke adgangskrav, der afdækker, 
om der blandt andet i lyset af GSK-
analysen er behov for at gennemføre 
justeringer. 

Eftersynet blev afsluttet i januar 2014 og 
førte til lempelser i specifikke adgangskrav 
for otte uddannelser.   Opfyldt 

    c. Styrelsen skal forberede et gennemsyn 
af adgangskravene i lyset af EUD-
reformen, så det sikres, at adgangsvejene 
fra EUD til de videregående uddannelser 
smidiggøres 

Styrelsen har tilrettelagt en proces for 
implementeringen af EUD reformens mål 
om ”Bedre videreuddannelsesmulighe-
der”, som skal gennemføres i samspil med 
UVM og erhvervsakademierne. Processen 
omfatter også et gennemsyn af de speci-
fikke adgangskrav. Processen forløber 
planmæssigt 

Opfyldt 

    d. Der skal udarbejdes en analyse af 
potentialet for at forbedre it-
understøttelsen af optagelse.dk. 

Analysen er gennemført efter planen. 

Opfyldt 

    Tema 2. Kvalitet og effektivitet indenfor SU-området   

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

5 Effektiv og gnid-
ningsfri sagsbehand-
ling 

a. Ny kanalstrategi for de studerendes 
informationssøgning og vejledning på såvel 
digitale medier som henvendelser pr. mail, 
telefon, post og fremmøde 

Kanalstrategien er udarbejdet og omhand-
ler alle de kanaler, styrelsen anvender til 
ekstern formidling om uddannelsesstøtte. 

Opfyldt 

    b. 1. Telefonservice effektiviseres og 
forbedres fra 1. april 2014, 2.  

Ny kontaktside etableret på su.dk medie 
marts. Nyt telefonflow etableret primo 
april. Udvidelse af årsværk indfaset primo 
juni 

Opfyldt 

    b. 2. 70 pct. af alle opkald besvares for den 
gruppe af henvendelser, hvor den stude-
rende primært kan få hjælp i styrelsen ( ca. 
30.000 opkald) 

82 pct. af opkaldene fra den nævnte 
gruppe er besvaret i 2014 (tallet kan kun  
opgøres fra uge 19 og frem) Opfyldt 

    b.3. For øvrige opkald øges kapaciteten fra 
betjening af 9.000 opkald til 13.500 op-
kald. 

I  hele 2014 er der besvaret 19.814 øvrige 
opkald (opgjort fra uge 19) Opfyldt 

    c. Der igangsættes en end-to-end analyse 
af flowet for de studerendes ansøgninger 
og henvendelser inden for områderne 
ordinær SU, UdlandsSU, HandicapSU og 
befordringsrabat og SVU 

Analysen er gennemført for klager vedr. 
ordinær SU, UdlandsSU, HandicapSU og 
SVU.   Opfyldt 

    d. På baggrund heraf udarbejdes ny sags-
behandlingsplan med forslag til initiativer 
og og servicemål for 2. halvår 2014 og 
2015. Samtidig optimeres arbejdsproces-
ser mv. med henblik på øget it-
understøttelse 

Forslag til servicemål er udarbejdet. 
Optimering af arbejdsprocesser er gen-
nemført. 

Opfyldt 

    e. 1. Fastholde og udbygge tilfredsstillende 
sagsbehandlingstider, herunder mindst 94 
pct. af ansøgninger om SU-støtte skal 
ekspederes inden for 21 dage. 

e.1. 95 pct. af ansøgningerne er ekspede-
ret inden for 21 dage 

Opfyldt 

    e.2. Ansøgninger om godkendelser af 
uddannelser i udlandet til SU skal ekspede-
res inden for 2,5 måned i gennemsnit 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
2014 var på 2,4 måneder Opfyldt 
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    e. 3. Udvikling af løsning, der muliggør 
elektronisk opgørelse af de gennemsnitlige 
sagsbehandlingstider på udlandsområdet. 
Af første opgørelse vil fremgå, hvor stor 
del af sagerne, der behandles inden for 2 
måneder, 4 måneder og udover 4 måne-
der. 

Af registrene fremgår, at i 2014 blev 469 
ansøgninger behandlet inden for 2 måne-
der, 1.978 ansøgninger inden for 2-4 
måneder og 308 ansøgninger på mere end 
4 måneder. 

Opfyldt 

    e.4. Ansøgninger om handicaptillæg skal 
ekspederes inden for 3 måneder i gen-
nemsnit 

Der blev i 2014 ekspederet ca. 2.400 
ansøgninger om handicaptillæg med en 
ekspeditionstid på 2,8 måneder i gennem-
snit. 

Opfyldt 

6 Implementering af 
reform af SU-
systemet og stu-
deigennemførelse 

a. Etablering af projektorganisering i 
samarbejde med UFMIT, herunder god-
kendelse i Statens It-råd 

Projektorganisering etableret. 

Opfyldt 

    b. Implementere de ændringer, der træder 
i kraft i 2014, herunder sikre information 
til uddannelsessteder og studerende, sikre 
rettidig implementering af lovgivningnen, 
velfungerende systemunderstøttelse samt 
beredskab 

Alle aktiviteter i tilknytning til projektet er 
gennemført som planlagt. 

Opfyldt 

    Tema 3. Internationalisering   
  

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

7+8 Effekt af internatio-
naliseringshand-
lingsplan I og Eras-
mus+ 

a. Flere studerende skal have et studie- og 
praktikophold i udlandet (målsætning 20 
pct. i 2014 mod 17 pct. i 2013) 

Målet udgår, da opgørelsesmetoden er 
ændret midt i året. 

Udgår 

    b. Flere undervisere skal tage på udlands-
ophold via Erasmus ( 450 i 2014 mod 400 i 
2013) 

På baggrund af institutionernes ansøgning 
til Erasmus+ midler for undervisere, er der 
bevilget midler til 687 underviseres op-
hold. 

Opfyldt 

    c. Styrelsen skal sikre implementering af 
EU anerkendelsesdirektiv inden 18. januar 
2016, herunder implementere lovgivnin-
gen af direktivet i rammelovningen for 
UFM, samt sikre ensartet, korrekt og 
rettidig gennemførelse 

Styrelsen har iværksat det lovforbereden-
de arbejde og følger kommissionens 
arbejde med implementerende retsakter. 
Herudover har styrelsen etableret og 
iværksat en tværministeriel arbejdsgruppe 
med henblik på korrekt og rettidig gen-
nemførelse på de respektive ressortområ-
der. 

Opfyldt 

    Tema 4. Fælles styringskoncepter   

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

9 Bevillings- og regel-
gennemsyn 

a. De kunstneriske og maritime uddannel-
ser skal harmoniseres styringsmæssigt 
med de øvrige videregående uddannelser, 
dette indbefatter: 

 

 

    a.1. De kunstneriske uddannelser skal 
tilpasse de øvrige ved at søge harmonise-
ring vedr- åben uddannelse, dimensione-
ring, taxameterstyring og bygningsforhold. 
Resultatet skal så vidt muligt indgå på 
finansloven for 2015. 

Der er nedsat et udvalg, der skal se på den 
fremtidige tilrettelæggelse og organisering 
af de kunstneriske uddannelser. Initiativer 
afventer udvalgsarbejdets resultat. Opfyldt 
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    a. 2. De maritime uddannelser skal tilpas-
ses ved at søge harmonisering vedr. 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, åben 
uddannelse, dimensionering, tilpasning til 
EUD reform og HF-søfart. Resultatet skal 
foreligge i et initiativkatalog. 

Der er afsat midler på FL15 til forsknings- 
og udviklingsaktiviteter og kvotesystemet 
er udtaget af anmærkningerne, således at 
dimensioneringsproceduren kan harmoni-
seres. Der er tillige udarbejdet lovforslag 
om ændring af lov om maritime uddannel-
ser, som søger at harmonisere reglerne, så 
det bl.a. bliver nemmere at udbikle nye 
maritime uddannelser. De maritime 
uddannelser er tillige under vækstpakken 
blevet omfattet af lov om åben uddannel-
se.  

Opfyldt 

    b. Der udarbejdes analysegrundlag for 
fælles tælleprincipper for STÅ, der mulig-
gør politisk beslutning 

Arbejdet er igangsat, men ikke endeligt 
afsluttet ved årets udgang. Analysen 
forventes færdiggjort primo 2015 og målet 
er inkluderet i styrelsens kontrakt for 
2015. 

Ikke 
opfyldt 

    c. Der udarbejdes et taksteftersyn af 
professionshøjskoler og ehvervsakademi-
ers takster, der behandler muligheden for 
at formindske antallet af takster horison-
talt og vertikalt 

Der er gennemført en ændring af takstsy-
stemet ved sammenlægning af fælles- og 
undervisningstaxametret på FL15. Udar-
bejdelse af taksteftersyn afventer igang-
værende konsulentarbejder. 

Delvist 
opfyldt 

10 Nyt tilsynskoncept a. 1. halvår: Udarbejdelse af oplæg til et 
fælles tilsynskoncept i dialog med de 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
Rigsrevisionen 

Oplæg til fælles tilsynskoncept er færdig-
gjort i 2014, og flere elementer i tilsynet er 
harmoniseret, herunder det systematiske 
økonomiske tilsyn samt rammerne for 
enkeltsagstilsyn og tværgående tematiske 
tilsyn. 

Opfyldt 

    b. 2. halvår: Offentliggørelse og implemen-
tering af et fælles tilsynskoncept for de 
videregående uddannelsesinstitutioner 

Det blev besluttet, at dialog med instituti-
onerne vil ske i tilknytning til opfølgning på 
Kvalitetsudvalgets rapport.Som følge heraf 
vil det fælles tilsynskoncept kunne imple-
menteres i april 2015. 

Ikke 
opfyldt 

11 Nye udviklingskon-
trakter 

a. 1. halvår: Udarbejdelse af oplæg til 
fælles model for udviklingskontrakter 

Målet er opfyldt. 
Opfyldt 

    b. 2. halvår: Indgåelse af kontrakter med 
alle uddannelsesinstitutioner 

Alle udviklingskontrakter er færdigfor-
handlede i december 2014. Opfyldt 

12 Etablering af forbed-
ret fælles data-
grundlag 

a. Etablere fælles kontoplan for de videre-
gående uddannelsesinstitutioner 

Det forventes, at kortlægningen med 
fordel bør afvente igangsværende konsu-
lentarbejder. Det er derfor besluttet at 
udskyde dette mål, som styrelsen arbejder 
videre med i 2015. 

Ikke 
opfyldt 

    b. Offentliggøre data om undervisnings- og 
vejledningstimer 

Offentliggørelse af data for en delmængde 
af uddannelserne forventes at ske medio 
februar 2015. 

Delvist 
opfyldt 

    c. Offentliggørelse af data om dimittendle-
dighed 

Data blev offentliggjort d. 7. april 2014 
Opfyldt 

    Tema 5. Kvalitet i ministerbetjeningen   

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

13 Høj kvalitet i mini-
sterbetjeningen 

a. M- og DC-betjeningen skal være på et 
kontinuerligt højt niveau. Mindst 90 pct. af 
alle sager skal være uden væsentlige 
indholdsmæssige mangler med en stigning 
til 95 pct. for 2. halvår. Opgøres af DIS. 

Styrelsen havde i 1. halvår 4 sager med 
væsentlige indholdsmæssige mangler, 
svarende til 0,6 pct. af sagerne. I 2. halvår 
var der 1 sag med væsentlige indholds-
mæssige mangler, svarende til 0,2 pct. af 
sagerne 

Opfyldt 
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    Tema 6. God økonomistyring   

Målepunkt   Mål   Grad af 
målop-
fyldelse 

14 Øget prognosesik-
kerhed i kvartals-
prognoserne 

a. Styrelsen skal i 2014 forbedre de kvar-
talsvise prognoser, så afvigelsesforklarin-
gerne holdes på et minimum, herunder 
medvirke aktivit til koncernens samlede 
efterlevelse af gældende cirkulære om god 
økonomistyring 

Målet er opfyldt i forhold til efterlevelse af 
cirkulæret, og den overordnede vurdering 
af kvaliteten af afvigelsesforklaringerne 
vurderes tilfredsstillende af departemen-
tet. Opfyldt 

Samlet 
målopfyldelse 

      

89 pct. 

 - Heraf ikke 
opfyldte 

      
3 (8 pct.) 

 - Heraf 
delvist opfyl-
de 

      
2 (3 pct.) 

 


