
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2014 
Styrelsen for Forskning og 
Innovation 

 



 

 

  2 

 

 

 

Udgivet af  

Styrelsen for Forskning og Innovation 

Bredgade 40 

1260 København K 

Telefon: 3544 6200 

E-mail: fi@fi.dk 

www.ufm.dk 

  

Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer 

 

ISBN: 2245-926X 

ISBN (elektronisk publikation): 978-87-93151-50-5 

 

 
  



 

 

  3 

Indhold 

1. Påtegning af det samlede regnskab 4 

2. Beretning 6 
 Præsentation af virksomheden 6 2.1

 Virksomhedens omfang 8 2.2

 Årets faglige resultater 8 2.3

 Årets økonomiske resultat 11 2.4

 Opgaver og ressourcer 13 2.5

2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 13 
 Målrapportering 13 2.6

2.6.1 Målrapportering 1.del: skematisk oversigt 13 
2.6.2 Målrapportering 2. del: uddybende analyser og vurderinger 14 

 Redegørelse for reservationer 16 2.7

 Forventninger til det kommende år 17 2.8

3. Regnskab 19 
 Anvendte regnskabspraksis 19 3.1

 Resultatopgørelse mv. 19 3.2

3.2.1 Resultatopgørelse 19 
3.2.2 Resultatdisponering 21 
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 21 

 Balancen 21 3.3

 Egenkapitalforklaring 23 3.4

 Likviditet og låneramme 23 3.5

3.5.1 Opfølgning på lånerammen 23 
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler 24 

 Opfølgning på lønsumsloft 24 3.6

 Bevillingsregnskabet 25 3.7

 Udgiftsbaserede hovedkonti 25 3.8

4. Bilag til årsrapport 27 
 Noter til resultatopgørelse og balance 27 4.1

4.1.1 Noter til balancen 28 
 Indtægtsdækket Virksomhed 28 4.2

 Gebyrfinansieret virksomhed 29 4.3

 Tilskudsfinansierede aktiviteter 29 4.4

 Forelagte investeringer 30 4.5

 Bilag vedrørende metode til omkostningsfordeling 30 4.6

 Bilag vedrørende faglig rapportering af resultatkontrakt. 30 4.7

 

 



 

 

  4 

1. Påtegning af det samlede regnskab 

Årsrapporten omfatter: 
Årsrapporten omfatter hovedkonto § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation på finans-
loven (CVR-nummer 19918440), som styrelsen er ansvarlig for. Ud over denne konto er styrel-
sen ansvarlig for følgende hovedkonti: 
 

§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (lovbunden bevilling) 

§ 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske  
Rumorganisation (ESA) (anden bevilling) 

§ 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (reservationsbevilling) 

§ 19.17.04. Andre programaktiviteter (reservationsbevilling) 

§ 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (reservationsbevilling) 

§ 19.17.08. Øvrige programaktiviteter (reservationsbevilling) 

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (reservationsbevilling) 

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (reservationsbevilling) 

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer (reservationsbevilling) 

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (reservationsbevilling) 

§ 19.42.01. Forskeruddannelse (reservationsbevilling) 

§ 19.42.02. Uddannelse af forskere (reservationsbevilling) 

§ 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (reservationsbevilling) 

§ 19.55.07. Højteknologifonden (reservationsbevilling) 

§ 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat (reservationsbevilling) 

§ 19.55.40. Teknologirådet (reservationsbevilling) 

§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (reservationsbevilling) 

§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (reservationsbevilling) 

§ 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (reservationsbevilling) 

§ 19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (reservationsbevilling) 

 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med 
bevillingskontrollen for 2014.  
 

Påtegning: 
Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformati-
oner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten 
er fyldestgørende,  

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-
ning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.  
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2. Beretning 

 Præsentation af virksomheden  2.1

Styrelsen for Forskning og Innovation er etableret den 1. maj 2006 i medfør af Akt. 124 20. april 

2006. Styrelsen er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

Styrelsens ansvarsområder vedrører forsknings- og innovationspolitik, forsknings- og innovati-

onsfinansiering, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, analyse 

og monitorering, internationalt samarbejde, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-

programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt ad-

ministrationen af nationale og internationale forsknings- og innovationsinitiativer. 

 

Styrelsen varetager sekretariatsbetjening, rådgivning og tilsyn i forhold til uafhængige råd (Det 

Frie Forskningsråd, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og Danmarks Forsk-

nings- og Innovationspolitiske Råd). Styrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet 

for Statens Uddannelsesstøtteordninger. 

 

Styrelsen fører tilsyn med forsknings- og innovationsmidlernes anvendelse. 

 

Styrelsen er indgang til ministeriet for henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Dan-

marks Innovationsfond, ligesom styrelsen har tilsynsforpligtelsen i forhold til disse fonde. 

 

Det er en grundlæggende præmis for styrelsens virke, at det sker med grundlag i grundighed, 

kvalitet og rettidighed. 

 

Mission  

Styrelsen for Forskning og Innovation arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af 

viden. 

 

Vision 

Styrelsen for Forskning og Innovation vil skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for 

forskning og innovation til gavn for samfundet.  Styrelsen arbejder for:  

- bedre kvalitet og relevans i forskning  

- øget omsætning af viden til værdi 

- styrket internationalisering af dansk forskning og innovation 

- øget innovationskapacitet i virksomheder og forskningsinstitutioner 

- bedre adgang til nyeste forskningsinfrastruktur 

 

Opgaver 

Styrelsen for Forskning og Innovation arbejder inden for fem hovedområder: 

 

 Politikudvikling: Styrelsen rådgiver uddannelses- og forskningsministeren og bidrager til 

at udvikle den danske og internationale forsknings- og innovationspolitik. Styrelsen 

fremmer internationale samarbejdsrelationer og skaber adgang til den bedste forsknings-

infrastruktur. 
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 Statistik og analyser: Styrelsen udarbejder statistik, dokumentation og analyse af dansk 

forskning, teknologiudvikling og innovation, foretager effektevalueringer på området 

samt identificerer perspektivrige områder for dansk forskning og innovation. 

 

 Udmøntning af midler til forskning, teknologiudvikling og innovation: Styrelsen varetager 

overordnede myndighedsopgaver for udnyttelsen af statens midler til forskning, teknolo-

giudvikling og innovation og sikrer hensigtsmæssige vilkår og rammer for de institutio-

ner, råd, nævn og fonde, der anvender offentlige midler til forskning og innovation. Sty-

relsen varetager konkrete administrative ydelser for udmøntende og administrative orga-

ner, herunder sekretariatsbetjening. 

 

 Vejledning og kommunikation: Styrelsen giver vejledning om nationale og internationale 

tilskuds- og samarbejdsmuligheder, herunder EU's forsknings- og innovationsprogram-

mer. Styrelsen skal endvidere sikre tæt kommunikation med interessenterne om sine an-

svarsområder og generel information om forskning og innovation. 

 

 Euroscience Open Forum: Styrelsen forberedte og gennemførte den tværgående europæi-

ske videnskabs- og vidneskabspolitisk konference Euroscience Open Forum (ESOF) i 

Danmark, som blev afviklet i perioden fra den 21.-26. juni 2014. 

 

Hovedkonti 

Styrelsen for Forskning og Innovation (under CVR-nummer 19918440) er ansvarlig for neden-

stående hovedkonti på finansloven. Denne årsrapport aflægges for § 19.11.03. Styrelsen for 

Forskning og Innovation, som omhandler styrelsens driftsbevilling. De øvrige hovedkonti om-

handler bevillinger, som styrelsen administrerer: 

 

§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (lovbunden bevilling) 

§ 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske  

Rumorganisation (ESA) (anden bevilling) 

§ 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (reservationsbevilling) 

§ 19.17.04. Andre programaktiviteter (reservationsbevilling) 

§ 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (reservationsbevilling) 

§ 19.17.08. Øvrige programaktiviteter (reservationsbevilling) 

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (reservationsbevilling) 

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (reservationsbevilling) 

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer (reservationsbevilling) 

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (reservationsbevilling) 

§ 19.42.01. Forskeruddannelse (reservationsbevilling) 

§ 19.42.02. Uddannelse af forskere (reservationsbevilling) 

§ 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (reservationsbevilling) 

§ 19.55.07. Højteknologifonden (reservationsbevilling) 

§ 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat (reservationsbevilling) 

§ 19.55.40. Teknologirådet (reservationsbevilling) 

§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (reservationsbevilling) 

§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (reservationsbevilling) 

§ 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (reservationsbevilling) 

§ 19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (reservationsbevilling) 
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 Virksomhedens omfang 2.2

En væsentlig del af Styrelsen for Forskning og Innovations opgavevaretagelse vedrører forvalt-

ningen af udgiftsbaserede konti. Tabel 1 viser størrelse på styrelsens tilskudsordninger og drift. 

 

 

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktiviteter 
 

  (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

Drift 
 

Udgifter* 200,1 214,7 

Indtægter * -18,1 -25,6 

Administrerede ordninger mv. 
Udgifter  4.610,8 4.618,4 

Indtægter -499,6 -517,0 

Anlæg 
Udgifter  - - 

Indtægter - - 

* Udgifter inkluderer ordinære og andre driftsomkostninger samt finansielle omkostnin-
ger. Indtægter inkluderer eksterne indtægter, driftsindtægter og ekstraordinære poster. 

 

 

 Årets faglige resultater  2.3

Etablering af Danmarks Innovationsfond 

Den. 1. april 2014 etableredes Danmarks Innovationsfond, der samler aktiviteter fra Højteknolo-

gifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, som herefter 

blev nedlagt. Etableringen af Danmarks Innovationsfond er den største reform af det danske 

forsknings- og innovationssystem i de seneste to årtier og betyder en markant forenkling af hele 

systemet. Med fonden kan der igangsættes mere sammenhængende satsninger på tværs af 

forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af samfundspartnerskaber om 

innovation. Fondens budget var i 2014 på knap 1,6 mia. kr. 

 

Tre mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond 

Med finansloven for 2015 blev Danmarks Grundforskningsfond sikret en kapitaltilførsel på 3 

mia. kr., der tillader fonden at sætte nye 10-årige forskningscentre i gang frem til 2026/2027. 

 

Forsknings- og innovationsområdet blev set efter i sømmene 

I forlængelse af Aftale om Danmarks Innovationsfond fra oktober 2013 blev der iværksat to eva-

lueringer og en redegørelse: 

 

Vidensamarbejde under lup 

Universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel blev evalueret under overskriften 

’Vidensamarbejde under lup’. Evalueringen tager temperaturen på samarbejdet mellem univer-

siteterne og erhvervslivet og forsøger at besvare en række spørgsmål om, hvordan man yderlige-

re kan styrke vidensamarbejde og teknologioverførsel i Danmark. For eksempel: Hvilke barrierer 

er der for samarbejdet mellem forskere og erhvervsfolk?  Hvad kan vi lære af gode eksempler fra 

ind- og udland, og hvordan kan man fremme universiteternes kontakt og overførsel af ny viden 

fra forskningen til erhvervslivet? Det er evalueringens overordnede konklusion, at Danmark har 

et godt fundament for fortsat at styrke videnudvekslingen mellem universiteter og erhvervsliv: 

De overordnede love og regler på området er velfungerende, og der er et stort ledelsesmæssigt 

engagement på universiteterne og en vilje til at skabe endnu bedre resultater på området. Samti-
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dig er der opbygget kompetente stabsfunktioner på alle universiteter. Langt de fleste forskere 

har erfaringer med videnudveksling, som de oplever flere fordele end ulemper ved. 

 

Evaluering af Det Frie Forskningsråd 

Det Frie Forskningsråd (DFF) blev evalueret af et panel bestående af seks fremtrædende eksper-

ter med generalsekretær fra VolkswagenStiftung Dr. Wilhelm Krull som formand. Panelet vurde-

rer, at DFF giver bevillinger til de dygtigste forskertalenter, og at rådet på den baggrund nyder 

stor opbakning og anerkendelse blandt danske forskere og i universitetsmiljøerne generelt. For-

skere, der får en bevilling fra DFF, modtager således ikke bare midler til deres forskning, men 

får tillige et værdifuldt kvalitetsstempel, som øger konkurrenceevnen i den videre søgning efter 

såvel nationale som internationale forskningsmidler. 

 

Evalueringsrapporten rummer en række anbefalinger til både DFF, regeringen og den danske 

forskningsverden generelt og peger på forhold, der kan forbedres. Det gælder eksempelvis be-

handlingen af ansøgninger, hvis indhold går på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. 

Det gælder mobiliteten blandt især yngre forskere i Danmark. Og det gælder varigheden af rå-

dets bevillinger, hvor der peges på, at længere bevillingsperioder kan øge risikovilligheden i 

dansk forskning. Endelig anbefaler evalueringen en tydeligere armslængde mellem rådet og det 

politiske system; det vil blandt andet blive fulgt op med et lovforslag, hvorefter kompetencen til 

at udpege medlemmerne af de underliggende faglige forskningsråd flyttes fra uddannelses- og 

forskningsministeren til DFF’s bestyrelse. 

 

Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse 

Af Aftale om Danmarks Innovationsfond fremgår det, at der årligt skal laves en forsknings- og 

innovationspolitisk redegørelse til Folketinget. Årets redegørelse tegnede et billede af forsk-

nings- og innovationslandskabet og den førte politik på området. Samtidig gav redegørelsen et 

overblik over den danske forsknings- og innovationspolitiks sigtelinjer for de kommende år: Alle 

talenter skal i spil; Mere viden skal omsættes til værdi; Forskningsinfrastruktur i verdensklasse; 

En global indsats; Integritet og åbenhed i forskningen. 

 

Tre kortlægninger 

I forlængelse af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsiniti-

ativer er der udført en kortlægning af kystturismeforskning i Danmark, en kortlægning og tekno-

logivurdering af civile aktørers igangværende og planlagte anvendelse af droner i Danmark, samt 

en kortlægning af offentlig fiskeriforskning og innovations-, viden- og erhvervssamarbejder i 

fiskerierhvervet. 

 

Første spadestik til ESS 

Efter flere års forhandlinger gik arbejdet med at bygge en af verdens største og mest avancerede 

forskningsfaciliteter i gang. Sverige og Danmark er værter for den såkaldte neutronsprednings-

facilitet European Spallation Source, ESS, som er et gigantisk og meget kraftigt mikroskop. ESS 

etableres i Lund i Sverige og kommer til at koste cirka 1,9 mia. euro, næsten 14 mia. kr. Danmark 

betaler 12,5 pct. af udgifterne til mikroskopet, mens Sverige betaler 35 pct. Resten betales af de 

15 europæiske partnerlande, der også indgår i projektet. 

 

Første spadestik blev taget af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og hen-

des svenske ministerkollega Jan Björklund i Lund den 2. september 2014 ved en ceremoni, der 

havde deltagelse af omkring 100 gæster fra den europæiske partnerkreds og EU-kommissionen, 
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ESS får et årligt driftsbudget på omkring en mia. kr., 400-500 fastansatte og 2.000-5.000 besø-

gende forskere årligt. Mikroskopet er så stort og avanceret, at forskere er i stand til at se, tage 

billeder af og filme de enkelte atomer og deres bevægelse i næsten ethvert materiale. Forskere og 

virksomheder får blandt andet gavn af ESS, når de skal analysere nye materialer eller biologiske 

processer, som skal bruges til at udvikle nye produkter. Det kan være alt fra materialer til vind-

møller, mobiltelefoner eller ny energi. 

 

Faciliteten tages i brug i 2019 og forventes at stå endeligt færdig i 2025. 

 

Største videnskabsbegivenhed nogensinde på dansk grund 

2014-udgaven af videnskabsfestivalen EuroScience Open Forum (ESOF) fandt sted i Carlsberg 

Byen i København den 21.-26. juni og bød på et hav af arrangementer inden for alle grene af 

forskningen under det fælles tema ’Science Building Bridges’. ESOF2014 blev åbnet officielt ved 

en ceremoni, hvor H.M. Dronning Margrethe og formanden for EU-Kommissionen, José Manuel 

Barroso, deltog. 

 

ESOF2014 samlede flere tusinde forskere, politikere, entreprenører, erhvervsfolk og journalister 

til præsentationer og diskussioner af ny viden og forskningspolitik. Samtidig mødte flere end 

38.000 besøgende op på den sideløbende videnskabsfestival Science in the City, hvor store som 

små fik et blik ind i fremtiden i form af velfærdsrobotter, stamceller, droner, rumraketter, de-

mokratimodeller og genmodificeret mad. 

 

Det videnskabelige program i de over 130 sessioner på ESOF2014 spændte vidt. Fra diskussion 

om perspektiver på fundet af Higgs-partiklen i 2012 over højprofilerede oplæg fra Nobelpris-

modtagere om universets oprindelse til diskussioner om fremtidens ph.d.-uddannelser og Open 

Access. 

 

Hovedbudskabet fra konferencen var, at forskningsverdenen bliver mere og mere åben – over 

for samfund, erhvervsliv og yngre generationer. Samarbejde er blevet den vigtigste drivkraft i 

udviklingen af videnskabelige gennembrud. Forskerne arbejder i dag på tværs af alle verdensde-

le, på tværs af discipliner og på tværs af traditionelle grænser mellem erhvervsliv, offentlige 

myndigheder og innovative ”gør-det-selv” forskermiljøer. Konferencen sendte et stærkt signal 

om, at åben adgang til publikationer, større brug af åbne databaser og deling af viden på tværs af 

videnmiljøer er blevet en afgørende drivkraft i forskning, uddannelse og innovation. 

 

Ny kodeks skal sikre tillid og troværdighed i dansk forskning 

Dansk forskning skal udøves i en kultur, der bygger på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlig-

hed som anerkendte principper for god videnskabelig praksis. Styrelsen for Forskning og Inno-

vation lancerede i november 2014 en national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning - 

Danish Code of Conduct for Research Integrity - der skal hjælpe til at sikre troværdighed, inte-

gritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem iagttagelse af fælles principper og standarder 

for god videnskabelig praksis. 

 

Kodeksen, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministe-

riet og Danske Universiteter, er rettet mod forskere og deres institutioner, herunder universite-

terne, regionerne, offentlige og private forskningsfinansierende råd og fonde, organisationer og 

virksomheder. Den er tænkt som en fælles ramme, der kan implementeres og udfyldes på tværs 

af fagområder. Alle danske universiteter og flere fonde tilsluttede sig kodeksen allerede inden 

årets udgang. 
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FP7 afløstes af Horizon 2020 

1. januar 2014 blev EU’s forsknings- og innovationsprogram FP7 afløst af rammeprogrammet 

Horizon 2020. I alt har programmet de seneste syv år uddelt 310 mia. kr. til forsknings- og inno-

vationsprojekter. Danske forsknings- og innovationsmiljøer og andre aktører som kommuner og 

regioner har hjemtaget over 7,3 mia. kr. af disse. Det svarer til 2,35 pct. Det er regeringens mål-

sætning at øge det dansk hjemtag til 2,5 pct. af budgettet i 2020. Det svarer til cirka 1,5 mia. kr. 

om året. 

 

Reorganisering af Styrelsen for Forskning og Innovation 

Styrelsen for Forskning og Innovation har i 2014 implementeret en ny organisationsstruktur 

med henblik på at sikre en effektiv opgavevaretagelse, hvor der vil være et udviklingsorienteret 

fokus med hovedvægt på policyudvikling. 

 

 Årets økonomiske resultat 2.4

Som led i en langsigtet økonomisk plan har styrelsen i 2014 på andet år brugt af tidligere års 

opsparing. Det samlede regnskabsresultat var i 2014 et forbrug af opsparingen på 4,9 mio. kr. 

Styrelsen har pr. 31. december 2014 et akkumuleret overskud fra tidligere år på 33,2 mio. kr., 

således at den samlede egenkapital ultimo 2014 udgør 35,9 mio. kr.  Hertil kommer reservatio-

ner på 33,6 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er nye reservationer foretaget i 2014.  

 

Med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond pr. 1. april 2014 blev 31 årsværk overført fra Sty-

relsen for Forskning og Innovation til Danmarks Innovationsfond med tilhørende bevilling og 

aktiviteter. Der er samlet set overført 15,6 mio. kr. fra styrelsen til fonden på lov om tillægsbevil-

ling til de overførte aktiviteter og etableringsomkostninger. 

 

På dette grundlag vurderes årets resultat at være tilfredsstillende og forventet. 
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Tabel 3. Styrelsen for Forskning og Innovations økonomiske hoved- og nøgletal * 
  

Hovedtal 2012 2013 2014 

(mio. kr. løbende priser)       

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -170,2 -189,2 -196,1 

- heraf indtægtsført bevilling -168,8 -183,6 -184,2 

- heraf eksterne indtægter -1,1 -5,7 -11,9 

- heraf øvrige indtægter -0,3 - - 

Ordinære driftsomkostninger 171,6 194,5 212,0 

- heraf løn ** 112,8 105,8 108,1 

- heraf afskrivninger 2,3 2,9 4,4 

- heraf øvrige omkostninger 56,4 85,8 99,5 

Resultat af ordinær drift 1,4 5,3 15,9 

 - andre driftsindtægter -  -2,7 -13,6 

 - andre driftsomkostninger -  1,1 1,9 

Resultat før finansielle poster -1,5 3,7 4,2 

 - finansielle poster -  0,4 0,7 

 - ekstraordinære poster -  -0,1 -0,1 

Årets resultat  0,0 4,1 4,9 

        

Balance       

Anlægsaktiver 10,9 13,5 21,3 

Omsætningsaktiver 118,3 137,1 138,9 

Egenkapital 44,8 40,8 35,9 

Langfristet gæld 6,0 9,0 17,9 

Kortfristet gæld 65,7 84,4 90,9 

        

Lånerammen 36,8 24,8 34,3 

Træk på lånerammen (FF4) 8,3 10,8 18,6 

        

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen 22,5% 43,5% 54,3% 

Negativ udsvingsrate 15,8 14,3 12,4 

Overskudsgrad 0,0% -2,2% -2,5% 

Bevillingsandel 99,2% 97,0% 93,9% 

        

Personaleoplysninger       

Antal årsværk *** 198 201 189 

Årsværkspris ***       569.988  485.572 551.954 

Lønomkostningsandel 0,7 0,6 0,5 

Lønsumsloft **** 126,3 168,6 171,3 

Lønforbrug 112,8 97,6 104,4 

 

* Ved summering af tal ovenfor kan der forekomme differencer, hvilket skyldes afrundinger. 
** Inklusiv lønforbrug udenfor lønsumsloft.  
*** Antal årsværk og årsværkspris er baseret på SKS-data, og er opgjort efter antal medarbejdere. Dette fraviger fra 
tidligere års tal. Tidligere har man medregnet udstationerede medarbejdere ved Danmarks innovationscentre, som 
formelt aflønnes af Udenrigsministeriet, men finansieres af styrelsens driftsbevilling. 
**** Lønsumsloftet i SKS-data svarer til finanslovsbevillingen (inkl. TB) på 106,5 mio. kr. samt akkumuleret lønsums-
opsparing på 64,8 mio. kr. 
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 Opgaver og ressourcer 2.5

2.5.1  Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

Styrelsen for Forskning og Innovation havde på finansloven for 2014 fem hovedopgaver samt 

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Hovedopgaverne er defineret og 

beskrevet på Finansloven og fremgår også af afsnit 2.1 Præsentation af virksomheden.  

 

 

Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for styrelsens opgaver 

 

Opgave 
 

Indtægtsført 
bevilling 

 
Øvrige 

 indtægter * 

 
Omkostninger* 

Andel af årets  
merforbrug 

(mio. kr.)         

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administra-
tion 

-44,4 -4,6 49,0 - 

1. Politikudvikling -46,8 - 46,8 - 

2. Udmøntning af midler til forskning  
og innovation 

-49,6 - 54,5 4,9 

3. Statistik og analyser -19,5 - 19,5 - 

4. Vejledning og kommunikation mv. -19,9 - 19,9 - 

5. Euroscience Open Forum -4,0 -21,0 25,0 - 

I alt -184,2 -25,6 214,7 4,9 

* Øvrige indtægter inkluderer eksterne indtægter, driftsindtægter og ekstraordinære poster. 
   Omkostninger inkluderer ordinære og andre driftsomkostninger samt finansielle omkostninger. 

 

Med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond pr. 1. april 2014 blev 31 årsværk overført fra Sty-

relsen for Forskning og Innovation til Danmarks Innovationsfond med tilhørende bevilling og 

aktiviteter. Der er samlet set overført 15,6 mio. kr. fra styrelsen til fonden på lov om tillægsbevil-

ling for 2014 til de overførte aktiviteter og etableringsomkostninger. 

 

I tabellen ovenfor er indtægter, omkostninger og overskud fordelt på de enkelte hovedopgaver 

på baggrund af en skønsmæssig vurdering baseret på regnskabet.  

 

  Målrapportering 2.6

2.6.1  Målrapportering 1.del: skematisk oversigt 

Årets mål blev formuleret i den resultatkontrakt, som Styrelsen for Forskning og Innovation 

indgik med departementet. Resultatkontrakten indeholdte i alt 30 resultatkrav/mål, som var 

retningsgivende for styrelsens arbejde i 2014.  

 

Målepunkterne er relateret til styrelsens overordnede målsætninger og er grupperet i fem mål-

områder bestående af styrelsens fire hovedopgaver samt interne virksomhedsmæssige forhold 

som angivet i nedenstående tabel sammen med opfyldelsesgraden.  
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Tabel 5. Målområder i styrelsen 

 

Målområde 
Måle-

punkter 
Helt  

opfyldt 
Delvist 
opfyldt 

Ikke  
opfyldt 

  Antal Antal Antal Antal 

4.1 Politikudvikling 9 9     

4.2 Statistik og analyse 5 4   1 

4.3 Udmøntning af midler til forsknings og innovation 7 4 3   

4.4 Vejledning og kommunikation, herunder ESOF2014 6 5   1 

4.5 Virksomhedsmæssige forhold 3 3     

I alt 30 25 3 2 

 

 

Oversigten viser, at styrelsen har opfyldt 25 ud af de 30 opstillede mål, mens tre mål er delvist 

opfyldt og to mål blev ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelsesgrad på de 30 målepunkter der 

blev helt opfyldt, er således 83 pct. Der henvises til afsnit 4.7 Bilag vedrørende faglig rapporte-

ring af resultatkontrakt. for gennemgang af resultatet for hvert af kontraktens resultatkrav og 

målepunkter.  

 

2.6.2  Målrapportering 2. del: uddybende analyser og vurderinger  

Styrelsen vurderer opfyldelsen af den samlede resultatkontrakt 2014 som tilfredsstillende. I det 

følgende uddybes målopfyldelsen yderligere: 

 

 

 Politikudvikling: Styrelsen har i udmøntningen af infrastrukturmidler sikret medfinan-

siering fra eksterne parter på over 50 pct. samt sikret, at 7 ud af 8 universiteter er delta-

gere i de konsortier, som har modtaget midler. Derudover har styrelsen med 32 sub-

stantielle tekstændringer fået sat et dansk aftryk på det kommende arbejdsprogram for 

2014-2015, der skal understøtte dansk deltagelse i Horizon 2020. Endvidere har styrel-

sen fokuseret det nationale arbejde med implementering af Open Access gennem ned-

sættelse af en national styregruppe med relevante repræsentanter, der forventes at af-

rapportere til styregruppen i januar 2015. Endelig har styrelsen skabt et konsolideret 

overblik over de arktiske forskningsaktiviteter gennem afholdelse af konference om po-

larforskning, topmøde ifm. ministerens besøg i Grønland og ikke mindst gennem etab-

lering af forum for arktisk forskning. 

 

 Statistik og analyser: Styrelsen har leveret de analyseprodukter, som blev bestilt i den 

politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond i form af redegørelse 

til Folketinget om forsknings- og innovationsområdet, evaluering af Det Frie Forsk-

ningsråd (DFF) samt evaluering af vidensamarbejdet mellem erhvervsliv og videninsti-

tutioner, som blev offentliggjort oktober 2014. Derudover har styrelsen, i arbejdet med 

at sikre bedre effekt af innovationscentrene, udarbejdet kommissorium for analyse samt 

gennemført udbud om opgaven, som blev vundet af Oxford. Grundet tidsmangel blev 

der ikke iværksat den målsatte opgave med at understøtte udviklingsmuligheder i bæ-

redygtige små og mellemstore forskningsmiljøer, som skulle have været gennemført i 

samarbejde med DFF. 

 



 

 

  14 

 Udmøntning af midler til forskning og innovation: Styrelsen har sikret en god og smidig 

etablering af Danmarks Innovationsfond ved at etablere det økonomiske grundlag for 

både drift og tilskud, som var klar til brug den 9. april 2014. I relation hertil har styrel-

sen sikret, at Danmarks Innovationsfond i 2014 har opslået fem samfundspartnerskaber 

i overensstemmelse med aftalen for fordeling af forskningsreserven for 2014. Styrelsen 

har i 2014 fortsat arbejdet for, at det nye tilskudsadministrative system fungerer effek-

tivt for eksterne og interne brugere men har i udrulning af portaler og undersøgelse af 

tilfredshed med systemet knap nået den målsatte andel. Styrelsen har i 2014 igen opnå-

et en høj tilfredshed med sekretariatsbetjeningen i de faglige organer, dvs. UVVU og 

DFF, mens måling af RTI og DSF ikke blev foretaget, inden disse blev nedlagt og erstat-

tet af Danmarks Innovationsfond. Derimod har styrelsen med en gennemsnitlig sagsbe-

handlingstid på 7,03 måneder nået det opsatte mål for sagsbehandlingstider for sager 

under Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som ekstraordinært havde 

969 sager i 2014. 

 

 Vejledning og kommunikation (herunder ESOF2014): Styrelsen har bidraget til imple-

menteringen af regeringens hjemtagningsstrategi gennem rådgivning, netværksaktivite-

ter m.v. således at hjemtaget er på et årligt gennemsnit på 1,12 mia. kr. mens andelen af 

SMV’er, der søger midler fra EUopSTART, er faldet ift. 2013. På den anden front har 

styrelsen afholdt et velgennemført ESOF2014 i København med over 4.300 delegerede, 

38.000 besøgende og 1.250 mediahits, hvilket var over målsætningen. 

 

 Virksomhedsmæssige forhold: Styrelsen har som planlagt målsat og implementeret en 

ny organisering pr. 1. april 2014 samt udarbejdet et budget for 2015 (og prognose for 

2016), hvor aktiviteterne balancerer i forhold til den bevillingsmæssige situation, såle-

des at de langsigtede driftsøkonomiske rammer passer til styrelsens fremtidige rolle. 

Derudover har styrelsen sikret, at styrelsens drifts- og tilskudsøkonomi holder sig inden 

for budgetloftet, hvilket er sket gennem troværdige prognoser, der efterlever gældende 

cirkulære om god økonomistyring. 

 

Styrelsens arbejde med målene i resultatkontrakten skønnes at have medført et samlet ressour-

ceforbrug på 110 årsværk1 svarende til 109 mio. kr. på resultatkontrakten, hvilket er ca. 55 pct. af 

styrelsens samlede årsværk beregnet ud fra produktive arbejdstimer. 

 

Til de to målepunkter i resultatkontrakten, som ikke blev opfyldt, skal der knyttes følgende 

kommentarer: 

 

 Målepunkt 4.2.3. a) Styrelsen skal sammen med Det Frie Forskningsråd 

udgive en første årsrapport, der på nationalt plan sætter fokus på nye ud-

viklingstendenser inden for vækstmiljøerne på danske universiteter. Styrel-

sen har på grund af prioriteringen af evalueringen af DFF ikke haft den fornødne tid til 

at iværksætte denne opgave i 2014. 

 

 Målepunkt 4.4.1.b) Øge andelen af SMV’er der søger midler fra EUopSTART 

med 10 pct. i 2014. Trods styrelsens arbejde med rådgivning, netværksaktiviteter mv. 

                                                                 
1 Ressourceforbruget er opgjort på baggrund af registrerede faglige timer. Tallet fraviger dermed fra årsværks-tallet i tabel 3, hvor 

det er beregnet ud fra antal ansatte årsværk. 
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faldt andelen fra 34 pct. i 2013 til 31 pct. i 2014. Styrelsen vil i 2015 fortsat arbejde for, 

at det danske hjemtag fra EU, herunder andelen af SMV’er er så højt som muligt. 

 

Til de tre målepunkter i resultatkontrakten, som kun blev delvis opfyldt, skal der knyttes følgen-

de kommentar: 

 

 Målepunkt 4.3.3. a) Fuld udrulning af ansøgnings-, bevillings- og rådsporta-

ler på alle ordninger administreret af styrelsen. 75 pct. af eksterne brugere 

vurderer systemet positivt.  Alle ansøgninger modtages i systemet og alle nye bevil-

linger publiceres på bevillingsportalen, mens rådsportalen – som er udviklet – er blevet 

forsinket i udrulningen. Dette forventes dog at ske i 2015. Brugertilfredsheden ved en 

måling af 1000 svar viste en tilfredshed på over 90 pct.   

 

 Målepunkt 4.3.3. b) 75 pct. af tilskudsadministrative medarbejdere vurde-

rer at systemet understøtter deres arbejde lige så godt som eller bedre end 

de systemer, som det afløste. Undersøgelsen viste, at 69 pct. af medarbejderne vur-

derede, at systemet understøtter deres arbejde bedre end det system, det erstatter, hvil-

ket ikke er helt som ønsket. Der arbejdes i 2015 videre på implementering, uddannelse 

samt forenkling af processer mod at opnå en så høj tilfredshed med systemet som mu-

ligt. 

 

 Målepunkt 4.3.4. a) De faglige organers gennemsnitlige vurdering i den år-

lige tilfredshedsmåling ligger på 4,1 på en skala 1-5. Målet er kun delvist opnået, 

idet der ikke blev foretaget en måling af RTI og DSF, inden disse råd blev nedlagt og er-

stattet af Danmarks Innovationsfond pr. 1. april 2014. Måling på de to øvrige råd – 

UVVU og DFF – viste høj tilfredshed på hhv. 4,6 og 4,7, hvilket er over målet. 

 

I Bilag vedrørende faglig rapportering af resultatkontrakt. er der foretaget en afrapportering på 

samtlige 30 målepunkter i resultatkontrakten for 2014. 

  Redegørelse for reservationer 2.7

 

Tabel 6. Reservationer under § 19.11.03. * 
 

Opgave  
Reserveret  

år 
Reservation 

primo 
Forbrug 

 i året 
Reservation 

ultimo 
Forventet 
afslutning 

(mio. kr.)           

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 
administration 

          

Forvaltningsreformen 2013 4,0 1,8 2,1 2015 

1. Politikudvikling           

Innovationscentre 2013 1,8 0,4 1,4 2015 

2. Udmøntning af midler til  
forskning og innovation 

          

Opfølgning på udmøntede globaliseringsmidler 
2010 og  

2012 
30,1 0,0 30,1 2017 

Sum   35,8 2,2 33,6   

* Ved summering af tal ovenfor kan der forekomme differencer, hvilket skyldes afrundinger. 
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Styrelsens forbrug og nye reservationer er følgende (med beløbsstørrelse over 1,0 mio. kr.): 

 

 Forbrug af reservation: 
 
Forvaltningsreformen (digitaliserings- og effektiviseringsprojekt): I 2010 igangsatte sty-

relsen et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, der skal bidrage til en for-

enkling af de administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Af reservationen på 

4,0 mio. kr. blev 1,8 mio. kr. anvendt til udvikling af digitaliseringsprojektet i 2014. 

 

Innovationscentre: I 2014 blev der på finansloven afsat 24,6 mio. kr. til videreførelse af 

de eksisterende innovationscentre i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Sydkorea, Tyskland 

og USA. Af reservationen på 1,8 mio. kr. blev 0,4 mio. kr. i 2014 anvendt til etablering af 

nye innovationscentre. 

 

 Nye reservationer:  
 

Forvaltningsreformen (digitaliserings- og effektiviseringsprojekt): I 2010 har styrelsen 

igangsat et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, der skal bidrage til en 

forenkling af de administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Visse aktiviteter 

er blevet udskudt tidsmæssigt, hvorfor der er opstået en forskydning i anvendelsen af 

midlerne på 2,1 mio. kr. Den reserverede bevilling forventes anvendt inden udgangen af 

2015.  

 

Innovationscentre: I 2014 blev der på finansloven afsat 24,6 mio. kr. til videreførelse af 

de eksisterende innovationscentre i Kina, USA, og Tyskland samt til etablering af nye 

innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsre-

gioner. Visse aktiviteter vedrørende etablering og videreførelse af innovationscentrene 

er blevet udskudt tidsmæssigt, hvorfor der er opstået en forskydning i anvendelsen af 

midlerne på 1,4 mio. kr. Den reserverede bevilling forventes anvendt inden udgang af 

2015.  

 

 Øvrige reservationer:  
 
Styrelsen har som led i ministeriets flerårige plan for styrelsens driftsøkonomi reserve-

ret 30,1 mio. kr. til udmøntning af tilskudsmidler, idet administrationsmidlerne tildeles 

en gang årligt, mens selve forvaltningen af tilskudsmidlerne typisk strækker sig over fle-

re år. Reservationen skal sikre de nødvendige ressourcer til styrelsens udmøntning af 

tilskudsmidler. 

 

 Forventninger til det kommende år  2.8

Styrelsen for Forskning og Innovation vil i det kommende år arbejde for at realisere sin mission 

og vision efter følgende strategiske mål: 

 

1. Styrelsen skal proaktivt indgå i strategisk dialog og foretage tilsyn med forsknings- og 

innovationssystemet. Styrelsen skal endvidere sikre, at betjeningen af uafhængige råd 
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og udvalg foregår professionelt og med respekt for uafhængigheden. I forbindelse med 

den strategiske dialog indtænkes forskningsfinansierende private fonde. 

2. Styrelsen skal sikre effektive innovationsinfrastrukturer og i et samarbejde bidrage til 

en videreudvikling af Danmarks Innovationsfonds rammer. 

3. Styrelsen skal i samarbejde med forskningssystemet og i koordination med det tilsva-

rende arbejde på europæisk plan sikre, at der skabes overblik over de højest prioritere-

de forskningsinfrastrukturer de næste år (Roadmap for forskningsinfrastruktur). End-

videre skal styrelsen bidrage til at sikre, at Danmark får mest muligt udbytte af større 

internationale forskningsinfrastrukturinvesteringer, herunder ESS. 

4. Styrelsen skal bidrage til at styrke forskningens åbenhed og troværdighed gennem op-

følgning på den danske kodeks for integritet i forskningen, samt ved at bidrage til at 

gøre forskningsresultater hurtigere og mere enkelt tilgængelige for alle (Open Access). 

Endvidere skal styrelsen bidrage til en nærmere undersøgelse af det danske system for 

håndtering af videnskabelig uredelighed med henblik på evt. justering blandt andet i 

lyset af international praksis. Endelig skal styrelsen bidrage til at skabe gode rammer 

for en socialt ansvarlig forskning blandt andet ved at arbejde for, at alle talenter kom-

mer i spil, herunder flere kvindelige forskere. 

5. Styrelsen skal bidrage til, at Danmark præger og understøtter kendskabet til, samt får 

det optimale udbytte af det europæiske forskningsrum og de europæiske forsknings-

programmer. Styrelsen skal understøtte forskeres, videninstitutioners og virksomhe-

ders muligheder for at samarbejde med relevante udenlandske videnmiljøer. Endvide-

re skal styrelsen sikre, at der indgås samarbejdsaftaler på forskningsområdet med an-

dre lande. Derudover er styrelsen ansvarlig for bidrag til varetagelsen af det danske 

formandskab i Nordisk Ministerråd i 2015. 

6. Styrelsen skal gennem monitorering og analyser bidrage til, at vi fortsat udbygger vores 

dokumentation og viden om forskning og innovation i Danmark samt resultaterne og 

effekterne heraf. I 2015 vil der være fokus på bl.a. evaluering af dansk deltagelse i 

FP6/FP7, effekter af forskningssamarbejde, analyser af de private fondes rolle samt vi-

dereudvikling af de faste publikationer. 

7. Styrelsen skal gennem aktiviteter målrettet den brede offentlighed sikre, at kendskabet 

til forskning og innovation øges, og at der skabes rollemodeller med forskningsbag-

grund. Aktiviteterne er målrettet forskere, børn og unge samt den brede befolkning og 

skal i videst muligt omfang tilrettelægges i samarbejde med institutionerne og private 

fonde. 

8. Styrelsen skal målrettet arbejde mod en professionel og effektiv håndtering og ud-

møntning af bevillinger. 

 

Indsatsområderne er specificeret med mål, effekt og tilhørende aktiviteter i styrelsens mål- og 

resultatplan for 2015, som Styrelsen for Forskning og Innovation har indgået med departemen-

tet i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
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3.  Regnskab 

I dette afsnit redegøres der for styrelsens regnskab for 2014 ved fremstilling af resultatopgørel-

sen og balancen. Afsnittet omfatter herudover opstillinger, der viser udnyttelsen af låneramme 

og lønsumsloft samt bevillingsregnskabet, som viser forbruget af årets bevillinger for den om-

kostningsbaserede hovedkonto § 19.11.03., som Styrelsen for Forskning og Innovation har det 

budget- og regnskabsmæssige ansvar for. 

 

Regnskabsafsnittet er disponeret på følgende måde: 

 

En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 

 Resultatopgørelse  

 Balance  

 Egenkapitalforklaring 

 Opfølgning på likviditetsordningen  

 Opfølgning på lønsumsloft 

 Bevillingsregnskabet 

 Udgiftsbaserede hovedkonti 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten er der anvendt uddata fra  

følgende systemer: 

- Statens Koncern System (SKS) 

- Navision Stat (NS) 

- ØSLDV- datavarehus til økonomisystemet NS og Statens Løn System 

- Statens Budgetsystem (SB) 

 

  Anvendte regnskabspraksis 3.1

Den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten 2014 er i overensstemmelse med statens regn-

skabsregler og principper, der fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets 

Økonomisk Administrative Vejledning (www.modst.dk). 

 

  Resultatopgørelse mv. 3.2

3.2.1  Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen viser årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat. Opgørelsen 

omfatter hele den omkostningsbaserede del af styrelsens virksomhed. Resultatopgørelsen er 

baseret på uddata fra SKS.   

 

Resultatet skal ses i lyset af etableringen af Danmarks Innovationsfond pr. 1. april 2014, hvor 31 

årsværk blev overført fra Styrelsen for Forskning og Innovation til Danmarks Innovationsfond 

med tilhørende bevilling og aktiviteter. Der er samlet set overført 15,6 mio. kr. fra styrelsen til 

fonden på lov om tillægsbevilling for 2014 til de overførte aktiviteter og etableringsomkostnin-

ger. 
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Tabel 7. Resultatopgørelse *  

 

Note (mio. kr. løbende priser) 2013 2014 2015 

         

 Ordinære driftsindtægter    

 Indtægtsført bevilling:       

 Bevilling  -181,6 -182,0 -162,0 

 Anvendt af tidligere års bevillinger -7,7 -5,8 - 

 Reserveret af indeværende års bevillinger 5,8 3,5 - 

 Indtægtsført bevilling i alt -183,6 -184,2 -162,0 

 Salg af vare og tjenesteydelser -0,9 -3,5 -1,1 

 Tilskud til egen drift -4,8 -8,4 -6,1 

 Øvrige driftsindtægter - - -0,3 

 Gebyrer       

 Ordinære driftsindtægter i alt -189,2 -196,1 -169,5 

         

 Ordinære driftsomkostninger    

 Ændring af lagre - - - 

 Forbrugsomkostninger: - - - 

 Husleje 13,1 13,3 12,7 

 Forbrugsomkostninger i alt 13,1 13,3 12,7 

 Personaleomkostninger:       

 Lønninger 97,6 96,0 84,0 

 Pension 15,1 14,1 - 

 Lønrefusion -4,2 -2,8 - 

 Andre personaleomkostninger -2,8 0,7 - 

 Personaleomkostninger i alt 105,8 108,1 84,0 

 Af- og nedskrivninger 2,9 4,4 7,8 

 Andre ordinære driftsomkostninger 72,7 86,2 65,0 

 Ordinære driftsomkostninger i alt 194,5 212,0 169,5 

         

 Resultat af ordinær drift 5,3 15,9 0,0 

         

 Andre driftsposter       

 Andre driftsindtægter -2,7 -13,6 -0,3 

 Andre driftsomkostninger 1,1 1,9 0,3 

 Resultat før finansielle poster 3,7 4,2 - 

         

 Finansielle poster       

 Finansielle indtægter - - - 

 Finansielle omkostninger 0,4 0,7 - 

 Resultat før ekstraordinære poster 4,2 4,9 0,0 

         

 Ekstraordinære poster       

1 Ekstraordinære indtægter -0,5 -0,1 - 

 Ekstraordinære omkostninger 0,4 - - 

 Årets resultat 4,1 4,9 0,0 

 * Ved summering af tal ovenfor kan der forekomme differencer, hvilket skyldes afrundinger. 
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3.2.2  Resultatdisponering 

 

Tabel 8. Resultatdisponering 

 

 
(mio.kr.) 

Disponeret til bortfald - 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) - 

Disponeret til udbytte til statskassen - 

Disponeret til overført overskud 4,9 

 

I 2014 var det samlede resultat et merforbrug på 4,9 mio. kr., som blev finansieret ved at anven-

de styrelsens opsparing. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at styrelsen i forbindelse med 

oprettelsen af Danmarks Innovationsfond har overført 9,5 mio. kr. til fonden til at dække dens 

etableringsomkostninger. 

3.2.3  Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 

Der er tilbageført 0,3 mio. kr. til hensættelser primært vedrørende en åremålsansat, der fratråd-

te sin stilling i løbet af året samt til en åremålsansat, der som følge af styrelsens reorganisering 

fik en ny opgaveportefølje, hvorfor åremålsansættelsen ophørte. 

 

I 2014 er der ikke tilbageført periodiseringsposter som følge af ændret skøn eller afvigelse over et 

samlet beløb på 0,1 mio. kr. 

 

  Balancen 3.3

Balancen nedenfor viser aktiver og passiver pr. 31. december i finansåret, som er baseret på 

uddata fra SKS. Til Tabel 9. Balance for § 19.11.03. er der udarbejdet uddybende forklaringer i 

note 1 og 2 på side 27f. 
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Tabel 9. Balance for § 19.11.03. 

 

Note  AKTIVER (mio. kr.) 2013 2014 Note  PASSIVER (mio. kr.) 2013 2014 

  Anlægsaktiver 
 

    Egenkapital      

1  Immaterielle anlægsaktiver 
 

    
Reguleret egenkapital  
(startkapital) 

2,7 2,7 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 10,0 18,6   Opskrivninger - - 

  
Erhvervede koncessioner, 
 patenter m.v. 

- -   Reserveret egenkapital - - 

  
Udviklingsprojekter under 
opførelse 

0,8 -   Bortfald af årets resultat - - 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 10,8 18,6   Overført overskud 38,1 33,2 

2  Materielle anlægsaktiver       Egenkapital i alt 40,8 35,9 

  Grunde, arealer og bygninger - -   Hensatte forpligtelser 16,4 15,5 

  Infrastruktur - -      

  Transportmateriel - -    Langfristede gældsposter     

  Produktionsanlæg og maskiner - -   FF4 Langfristet gæld 9,0 17,9 

  Inventar og IT-udstyr - -   FF6 Bygge- og IT-kredit - - 

  
Igangværende arbejder for egen 
regning 

- -   Donationer  - -  

  Materielle anlægsaktiver i alt - -   Prioritetsgæld  - -  

  Finansielle anlægsaktiver       Anden langfristet gæld - - 

  Statsforskrivning 2,7 2,7   Langfristet gæld i alt 9,0 17,9 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver -  -      

  Finansielle anlægsaktiver i alt 2,7 2,7    Kortfristede gældsposter     

  Anlægsaktiver i alt 13,5 21,3   
Leverandører af varer og tjene-
steydelser 

27,5 33,5 

  Omsætningsaktiver       
Systemtekniske mellemregninger 
og afstemningskonti 

- - 

  Varebeholdninger - -   Anden kortfristet gæld 3,9 4,1 

  Tilgodehavender 13,7 14,7   Skyldige feriepenge 15,3 14,6 

  Værdipapirer - -   Reserveret bevilling 35,8 33,6 

  Likvide beholdninger -  -   
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

- - 

  FF5 Uforrentet konto 67,9 87,1   Periodeafgrænsningsposter 1,9 5,1 

  FF7 Finansieringskonto 55,4 37,1   Kortfristet gæld i alt 84,4 90,9 

  Andre likvider - -      

  Likvide beholdninger i alt 123,3 124,2      

  Omsætningsaktiver i alt 137,1 138,9   Gæld i alt 93,4 108,8 

  Aktiver i alt 150,5 160,2   Passiver i alt 150,5 160,2 
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  Egenkapitalforklaring 3.4

I dette afsnit fremgår årets ændringer i de forskellige poster under egenkapitalen, der er baseret 

på uddata fra SKS. 

 

Tabel 10. Egenkapitalforklaring for § 19.11.03. 

 

(mio.kr.) 2013 2014 

Egenkapital primo 44,8 40,8 

Startkapital primo 2,7 2,7 

+ Ændring i startkapital     

Startkapital ultimo 2,7 2,7 

Opskrivninger primo 
  

+ Ændring i opskrivninger   - -  

Opskrivninger     

Reserveret egenkapital primo     

+ Ændring i reserveret egenkapital  - -  

Reserveret egenkapital ultimo     

Overført overskud primo 42,2 38,1 

+ Primoregulering/flytning 
 mellem bogføringskredse 

- - 

+ Regulering af det overførte overskud - -  

+ Overført fra årets resultat  -4,1 -4,9 

- Bortfald af årets resultat   - -  

- Udbytte til staten  - -  

Overført overskud ultimo 38,1 33,2 

Egenkapital ultimo 40,8 35,9 

 

Der er et samlet overført overskud på 33,2 mio. kr., som fordeler sig med et akkumuleret over-

ført overskud på 47,0 mio. kr. på løn og et akkumuleret overført underskud på 13,8 mio. kr. på 

øvrig drift. 

  Likviditet og låneramme 3.5

3.5.1  Opfølgning på lånerammen 

Udnyttelsesgraden af lånerammen fremgår af tabel 11. 

 

Tabel 11. Udnyttelse af låneramme for § 19.11.03. 

 

 
2014 

(mio. kr.) 

Sum af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver 
(pr. 31. december 2014) 

18,6 

Låneramme på FL14 34,3 

Udnyttelsesgrad i pct. 54,3 
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Styrelsen havde i 2014 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 54,3 pct. af de 34,3 mio. kr., som 

udgør låneloftet. Styrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen har gennem hele året ligget under 

lånerammeloftet. 

 

3.5.2  Opfølgning på øvrige likviditetsregler 

Styrelsen for Forskning og Innovation har overholdt disponeringsreglerne for SKB konto FF7 og 

for den uforrentede SKB konto FF5.   

 

Bogføringsteknisk kan dispositionsreglerne ikke opfyldes, fordi likviditeten opgøres pr. 31. de-

cember, uanset hvilke posteringer, der foretages i suppleringsperioden. Ultimo 2014 er der en 

difference mellem anlægsaktiverne og gælden på FF4-kontoen på i alt 756.989,60 kr. Dette skyl-

des primært den almindelige periodeforskydning, da bevægelsen (anskaffelser, afskrivninger 

mv.) i 4. kvartal 2014 først likviditetsflyttes i 2015 efter afslutningen af periode 13.  

  Opfølgning på lønsumsloft 3.6

 

Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft for § 19.11.03.* 

 

Hovedkonto 
19.11.03. 
(mio. kr.) 

Lønsumsloft FL 102,4 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 106,5 

Lønforbrug under lønsumsloft 104,4 

Difference (mindreforbrug) 2,1 

Akk. opsparing ultimo 2013 64,8 

Akk. opsparing ultimo 2014 66,8 

* Ved summering af tal ovenfor kan der forekomme diffe-
rencer, hvilket skyldes afrundinger. 

 

 

Lønsumsforbruget på hovedkontoen § 19.11.03. var i 2014 på i alt 108,1 mio. kr., heraf udgør 

forbruget under lønsumsloft 104,4 mio. kr., og 3,7 mio. kr. vedrører forbrug udenfor lønsums-

loft. 

 

Forbrug udenfor lønsumsloft omfatter indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansiere-

de aktiviteter (2,9 mio. kr.) samt udgifter til fratrædelsesordningen for tjenestemænd og under-

støttelsesordninger (0,8 mio. kr.). 

 

Som det fremgår af tabel 12 er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på løn. Dette bringer den 

akkumulerede lønsumsopsparing op på 66,8 mio. kr.  

 

Af de 66,8 mio. kr. som udgør styrelsens akkumuleret lønsumsopsparing henstår der 47,0 mio. 

kr. som akkumuleret videreført overskud (2,1 mio. kr., 8,6 mio. kr. og 36,3 mio. kr. for hhv. 

2014, 2013 og tidligere års akkumuleret overskud). Det resterende beløb på 19,9 mio. kr. af den 

akkumulerede lønsumsopsparing er reserveret til Opfølgning på de udmøntede globaliserings-
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midler (reservation fra 2010 og 2012)2. Lønsumsopsparingen skal være med til at udjævne de 

faldende bevillinger i de kommende år. 

 

  Bevillingsregnskabet 3.7

Bevillingsregnskabet indeholder indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som det er opgjort i 

styrelsens bidrag til statsregnskabet. Bevillingsregnskabet omfatter bevillingstypen driftsbevil-

ling.  

 

 

Tabel 13. Bevillingsregnskab for § 19.11.03. 

 

(mio. kr.) 
Regnskab  

2013 
Budget 2014 

(FL+TB) 
Regnskab  

2014 
Budget  

2015 

Nettoudgiftsbevilling  -181,6 -182,0 -182,0 -186,9 

Nettoforbrug af reservation  -2,0 - -2,2 - 

Indtægter *  -8,9 -18,1 -25,6 -1,9 

Udgifter * 196,5 200,1 214,7 188,8 

Årets resultat 4,1 0,0 4,9 0,0 

* Udgifter inkluderer ordinære og andre driftsomkostninger samt finansielle omkostninger. Indtægter inkluderer 
eksterne indtægter, driftsindtægter og ekstraordinære poster. 

 

Regnskabet 2014 viser et driftsresultat med 4,9 mio. kr. i underskud. Herudover er der foretaget 

nye reservationer på i alt 3,5 mio. kr. og anvendt 5,8 mio. kr. af tidligere års reservationer. 

 

  Udgiftsbaserede hovedkonti  3.8

Styrelsen for Forskning og Innovation forvaltede i 2014 nedenstående udgiftsbaserede hoved-

konti. 

  

                                                                 
2 Differencen på 0,1 mio. kr. ift. akkumuleret opsparing ultimo 2014 på 66,8 mio. kr. skyldes afrundinger. 
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Tabel 14. Udgiftsbaserede hovedkonti 

 
Hoved-
konto 

Navn Bevillingstype   Bevilling* Regnskab 

19.15.01. 
Obligatoriske internationale  
programmer 

lovbunden bevilling Indtægter - - 

      Udgifter 292,9 282,5 

19.15.02. Ikke obligatoriske ESA-programmer anden bevilling Indtægter - - 

      Udgifter 340,6 340,6 

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter 236,0 234,7 

19.17.04. Andre programaktiviteter reservationsbevilling Indtægter -10,0 -50,5 

      Udgifter 228,8 271,7 

19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde reservationsbevilling Indtægter -51,5 -47,8 

      Udgifter 66,5 62,8 

19.17.08. Øvrige programaktiviteter reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter 4,1 4,1 

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter 7,5 7,5 

19.41.12. Det Frie Forskningsråd reservationsbevilling Indtægter -10,5 -17,4 

      Udgifter 1.246,8 1.253,5 

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter 66,5 66,4 

19.42.01. Forskeruddannelse reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter -10,4 -10,7 

19.42.02. Uddannelse af forskere reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter - -0,2 

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning reservationsbevilling Indtægter - -1,3 

      Udgifter 23,0 24,7 

19.55.07. Højteknologifonden reservationsbevilling Indtægter -96,9 -96,9 

      Udgifter 96,9 96,9 

19.55.08. 
Højteknologifondens  
Sekretariat (tekstanm. 7) 

reservationsbevilling Indtægter -3,2 -3,2 

      Udgifter 3,2 3,2 

19.55.40. Teknologirådet reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter - - 

19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger reservationsbevilling Indtægter -316,2 -290,5 

      Udgifter 1.457,2 1.431,5 

19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat reservationsbevilling Indtægter -11,3 -9,4 

      Udgifter 33,0 31,1 

19.74.01. 
Udvikling af kompetence  
og teknologi mv. 

reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter 518,2 518,0 

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer reservationsbevilling Indtægter - - 

      Udgifter - - 

*) Kolonnen Bevilling omfatter finanslovsbevilling for 2014 inkl. tillægsbevillinger. 
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4. Bilag til årsrapport 

Følgende bilag vedlægges årsrapporten: 

 Noter til resultatopgørelse og balance 

 Noter til balancen 

 Indtægtsdækket virksomhed 

 Gebyrfinansieret virksomhed 

 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

 Forelagte investeringer  

 Redegørelse for metode til omkostningsfordelinger  

 Afrapportering af resultatkontrakt 

 

  Noter til resultatopgørelse og balance 4.1

Udover de to obligatoriske noter er der udarbejdet følgende supplerende kommentar til resultat-

opgørelsen og balancen: 

 

Ekstraordinære poster (Resultatopgørelsen) 

Under ekstraordinære poster i resultatopgørelsen fremgår indtægter på 0,1 mio. kr. Disse skyl-

des ekstraordinære indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter (Dansk Ekspeditions-

fond).  

 

Nedskrivninger 

Der er ikke foretaget nedskrivninger i 2014. 

 

Tab på debitorer (Balancen) 

Der er ikke konstateret væsentlige tab på debitorer i 2014. 

 

Hensatte forpligtelser (Balancen) 

Der er hensatte forpligtelser ved udgang af 2014, som følger: 

 

  (1.000 kr.) 
  Åremål  1.977 

  Fratrædelsesordning 1.228 
  Hjemtagning af medarbejdere  

fra innovationscentre 

2.528 

  Andre driftsforpligtelser 3.949 
  Istandsættelsesforpligtelser 5.816 

  Hensættelser i alt 15.498 

   

Hensættelserne under andre driftsforpligtelser vedrører indgåede aftaler om facilitering af dia-

log om materialeforskning som innovations- og vækstmotor, innovationscentrene, forvaltnings-

reformen, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, EU-DK Support samt analyseop-

gaver. 
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4.1.1  Noter til balancen 

 

Til balancen er der udarbejdet noter, som udspecificerer følgende balanceposter: 

 Immaterielle anlægsaktiver 

 Materielle anlægsaktiver 

 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 

 

Tabel 15. Immaterielle anlægsaktiver 

( mio. kr. ) 
Færdiggjorte  

udviklingsprojekter 
Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv. 
I alt  

Kostpris 13,8 - 13,8 

Primo korrektioner og flytning ml. bogførings-
kredse 

- - - 

Tilgang 13,1 - 13,1 

Afgang -3,8 - -3,8 

Kostpris pr. 31.12.2014 23,1 - 23,1 

Akkumulerede afskrivninger -4,5 - -4,5  

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2014 -4,5 - -4,5 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014 18,6 - 18,6 

Årets afskrivninger -0,7 - -0,7 

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,7 - -0,7 

 

( mio. kr. ) 
Udviklingsprojekter 

under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2014 0,8 

Tilgang 12,1 

Afgang -12,9 

Overført til færdiggjorte udviklingspro-
jekter 

- 

Kostpris pr. 31.12.2014 - 

 

Note 2: Materielle anlægsaktiver  

Styrelsen for Forskning og Innovation havde i 2014 ingen materielle anlægsaktiver, og der var 

ingen igangværende arbejder for egen regning. 

  Indtægtsdækket Virksomhed 4.2

Styrelsens har i 2014 afholdt en række indtægtsgivende kurser om EU’s 7. Rammeprogram og 

Horizon 2020. Kurserne henvender sig til private og offentlige virksomheder, der ønsker at søge 

medfinansiering fra EU, eksempelvis fordi virksomheden står overfor en teknisk udfordring eller 

har en projektidé til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. 
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Tabel 17.Indtægtsdækkede aktiviteter 

 

Ordning 
(1.000 kr.) 

Ultimo  
2011 

Ultimo 
2012 

Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

Kurser - 
Eurocenter 

1.032 1.074 857 1.233 

 

 Gebyrfinansieret virksomhed 4.3

Styrelsen for Forskning og Innovation driver ikke gebyrfinansieret virksomhed. 

  Tilskudsfinansierede aktiviteter 4.4

Tabellen nedenfor er en oversigt over de tilskudsfinansierede aktiviteter.  

 

Tabel 20. Oversigt over andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
 

Ordning  
(1.000 kr.) 

Overført  
overskud fra  

tidligere år 

Årets  
tilskud 

Årets  
udgifter 

Årets resultat 
Overskud til  

videreførelse 

ERA net ICT - AGRI (EU), wp1 * - -555,4 555,4 - - 

EUPHRESCO 2 * - -82,5 82,5 - - 

ERASynBio * - -53,1 53,1 - - 

ANIHWA * - -315,4 315,4 - - 

ERA-IB-2 * - -22,6 22,6 - - 

ERA-CAPS * - -81,1 81,1 - - 

Susfood * - -65,9 65,9 - - 

Platform * - -35,8 35,8 - - 

ERA - INFECT * - -41,8 41,8 - - 

FACCE - CSA * - -46,9 46,9 - - 

FACCE ERA-NET+ * - -48,7 48,7 - - 

COFASP * - -90,4 90,4 - - 

ICT-AGRI 2 * - -30,8 30,8 - - 

Era net HERA - -0,3 0,3 - - 

MOBILEX - -1.251,9 1.251,9 - - 

INNO-Net EPISIS, wp2 - 225,9 -225,9 - - 

I alt - -2.496,6 2.496,6 - - 

* Aktivitet overgået til Danmarks Innovationsfond pr. 1. april 2014. Tal viser kun forbrug for 1. kvartal. 

 

Registreringen af indtægter og udgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter sker på tilhørende 

bankkonti og påvirker ikke styrelsens økonomiske resultat. 
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  Forelagte investeringer 4.5

Der er ikke i 2014 eller tidligere finansår forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget, der 

skal foretages særskilt afrapportering på. 

 

  Bilag vedrørende metode til omkostningsfordeling  4.6

Styrelsen har opbygget et aktivitetsbaseret ressource- og økonomistyringssystem. Styringssy-

stemet retter sig imod det opgavehierarki, der afspejler styrelsens hovedopgaver som, beskrevet i 

afsnit 2.1 Præsentation af virksomheden, er: 

  

- Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 

- Politikudviklingsopgaver 

- Udmøntning af midler til forskning og innovation 

- Statistik og analyser 

- Vejledning og kommunikation mv. 

- Euroscience Open Forum 

 

Ved fordelingen af omkostningerne på de faglige opgaver, som er fastsat i den indgåede resultat-

kontrakt med departementet, har det været nødvendigt at foretage en skønsmæssig fordeling af 

omkostningerne. Årsagen hertil er, at resultatmålene ikke er uændrede over tid og derfor ikke er 

understøttet af det aktivitetsbaseret styringssystem i fuldt omfang. 

 

  Bilag vedrørende faglig rapportering af resultatkontrakt. 4.7

Styrelsen for Forskning og Innovation har indgået en resultatkontrakt for 2014 med departe-

mentet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (nuværende Ud-

dannelses- og Forskningsministeriet) med i alt 30 målepunkter grupperet i fem målområder.  

 

Nedenstående tabel viser målopfyldelsen på de 30 målepunkter sammen med en opgørelse af 

det medgåede ressourceforbrug.  

 

Opgørelsen og fordelingen på de enkelte målepunkter er foretaget som en skønsmæssig vurde-

ring med udgangspunkt i styrelsens tidsregistrering og styrelsens effektive årsværk. Heri indgår 

ikke aktiviteter såsom kompetenceudvikling og andre HR-relaterede aktiviteter. Hjælpefunktio-

ner, herunder ledelse, økonomi og jura, er skønsmæssigt fordelt på relevante mål. 
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4.1    Politikudvikling       

 
  

        

Målsætning 4.1.1 

Udmøntningen af midler til forskningsinfrastrukturer skal natio-

nalt set støtte op om universiteternes strategier på infrastruktur-

området.  

Målepunkt Bemærkning 

Ved udmøntning af midler til nye infrastruktu-

rer sikres i 2014 i gennemsnit mindst 50 pct. 

medfinansiering fra eksterne parter 

Der er udmøntet to nye forskningsinfra-

strukturer: DANMAX og SHARE. DAN-

MAX har medfinansiering på ca. 2/3 og 

SHARE lige over 50 pct. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.592 

        

Målsætning 4.1.1 

Udmøntningen af midler til forskningsinfrastrukturer skal natio-

nalt set støtte op om universiteternes strategier på infrastruktur-

området.  

Målepunkt Bemærkning 

Ved udmøntningen af midler til nye infrastruk-

turer i 2014 gives midler til konsortier med 

deltagelse af i gennemsnit 4 universiteter.  

SHARE har deltagelse og finansiering fra 

SDU, KU, AU og CBS. DANMAX har delta-

gelse af AU, DTU og KU samt AAU, RUC og 

SDU på brugerniveau med en fælles plads i 

bestyrelsen. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.592 

        

Målsætning 4.1.1 

Udmøntningen af midler til forskningsinfrastrukturer skal natio-

nalt set støtte op om universiteternes strategier på infrastruktur-

området.  

Målepunkt Bemærkning 

Udmøntningen af infrastrukturmidler skal i 

2014 gives til konsortier, der omfatter 6 ud af 8 

universiteter. 

Som det fremgår ovenfor er 7 universiteter 

involveret i varierende grad. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 2 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.123 

        

Målsætning 4.1.2 

Styrelsen skal bidrage til implementering af regeringens hjem-

tagningsstrategi ved i sit internationale policy-arbejde at under-

støtte dansk deltagelse i Horizon 2020.  

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen skal i 2014 arbejde for flest mulige 

danske aftryk i tekstudformningen af det sidste 

år (2015) i det samlede arbejdsprogram for 

2014-2015. Arbejdet skal føre til minimum 20 

substantielle tekstændringer, som understøtter 

danske styrkepositioner og prioriteter. 

Styrelsen har fået 32 substantielle tekstæn-

dringer igennem i det sidste år i det samle-

de arbejdsprogram for 2014-2015. To af 

disse ændringer blev gennemført i 2014. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 3,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 3.716 
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Målsætning 4.1.3 

Styrelsen fokuserer det nationale arbejde med implementering af 

Open Access i Danmark Dansk Open Access til videnskabelige 

tidsskrifter. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen nedsætter en national styregruppe, 

som: 

    o styrker fokus på Open Access på tværs af 

universiteter, råd og fonde m.fl., 

    o implementerer et forsker-id, som f.eks. 

ORCHID, 

    o fremmer arbejdet med den tekniske løsning 

omkring de dansksprogede tidsskrifter. 

National styregruppe nedsat i maj. Repræ-

sentanter fra universiteter, råd og fonde. 

Tre møder afholdt i 2014. Arbejde med 

etablering af forsker id overdraget til Dan-

marks Elektroniske Fag- og Forskningsbib-

liotek. Arbejdsgruppe vedr. teknisk løsning 

omkring dansksprogede tidsskrifter nedsat. 

Arbejdsgruppen afrapporterer til styre-

gruppen i januar 2015. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 3,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 3.716 

        

Målsætning 4.1.4 

Polarsekretariatet i styrelsen konsolideres med det formål at 

skabe bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter og 

fungere som én indgang for andre ministerier, fonde m.v. 

Målepunkt Bemærkning 

Der afholdes en konference om polarforskning 

med mindst 100 deltagere. 

Afholdt i foråret med over 100 deltagere. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 0,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 531 

        

Målsætning 4.1.4 

Polarsekretariatet i styrelsen konsolideres med det formål at 

skabe bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter og 

fungere som én indgang for andre ministerier, fonde m.v. 

Målepunkt Bemærkning 

Der afholdes topmøde mellem den danske og 

grønlandske minister vedr. muligheder for 

samarbejde om arktisk forskning 

Der blev afholdt topmøde i forbindelse med 

ministerens besøg i Grønland i august 2014. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 0,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 531 

        

Målsætning 4.1.4 

Polarsekretariatet i styrelsen konsolideres med det formål at 

skabe bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter og 

fungere som én indgang for andre ministerier, fonde m.v. 

Målepunkt Bemærkning 

Der gennemføres en kortlægning/analyse af 

polarforskningen i Danmark. 

Analysen er publiceret i juni 2014. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 0,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 531 
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Målsætning 4.1.4 

Polarsekretariatet i styrelsen konsolideres med det formål at 

skabe bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter og 

fungere som én indgang for andre ministerier, fonde m.v. 

Målepunkt Bemærkning 

 Forum for arktisk forskning (FAF) etableres. FAF er etableret - der er afholdt to møder 

og nedsat en arbejdsgruppe om logistik. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 0,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 531 

        4.2    Statistik og analyser           

        

Målsætning 4.2.1 

Styrelsen skal på tilfredsstillende vis levere de analyseprodukter, 

som blev bestilt i den politiske aftale af 3. oktober 2013 om den 

nye innovationsfond. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen har ansvaret for, at uddannelses- og 

forskningsministeren i 2014 kan afgive den 

første årlige redegørelse om forsknings- og 

innovationsområdet til Folketinget. 

Redegørelsen er leveret og forelagt Folke-

tinget. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 3 Total omkostninger (1.000 kr.) 3.185 

        

Målsætning 4.2.1 

Styrelsen skal på tilfredsstillende vis levere de analyseprodukter, 

som blev bestilt i den politiske aftale af 3. oktober 2013 om den 

nye innovationsfond. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen har ansvaret for, at der – i forlængelse 

af evalueringen af Danmarks Grundforsknings-

fond – gennemføres en evaluering af Det Frie 

Forskningsråd, som kan indgå i politiske drøf-

telser i 2014 af, hvorledes indsatsen er organi-

seret på dette område.  

Evalueringen er gennemført og offentlig-

gjort i oktober 2014. Der har ligeledes været 

en politisk drøftelse af evalueringen i de-

cember. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 2 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.123 

        

Målsætning 4.2.1 

Styrelsen skal på tilfredsstillende vis levere de analyseprodukter, 

som blev bestilt i den politiske aftale af 3. oktober 2013 om den 

nye innovationsfond. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen skal gennemføre en samlet evaluering 

af vidensamarbejdet mellem erhvervsliv og 

videninstitutioner, herunder effektiviteten i 

anvendelse af viden i samfundet, teknologiover-

førelse og kommercialisering (tech-trans), med 

henblik på at vurdere, om der er behov for nye 

tiltag på området. 

Evalueringsrapporten offentliggjort i okto-

ber 2014 med en pressemeddelelse fra ud-

dannelses- og forskningsministeren og 

oversendt til ordførerne bag aftalen om 

Danmarks Innovationsfond. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 2 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.123 
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Målsætning 4.2.2 Bedre effekt af innovationscentrene. 

Målepunkt Bemærkning 

Der forberedes en analyse af innovationscen-

trenes effekt. Evalueringen skal medvirke til at 

målrette innovationscentrenes fremtidige ind-

sats. 

Der er udarbejdet kommissorium for analy-

se. Der har været udbud om opgaven, og 

Oxford er valgt som leverandør. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.062 

        
Målsætning 4.2.3 

Understøtte udviklingsmulighederne i bæredygtige små og mel-

lemstore forskningsmiljøer uanset fag- og universitetstilknytning. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen skal sammen med Det Frie Forsk-

ningsråd udgive en første årsrapport, der på 

nationalt plan sætter fokus på nye udviklings-

tendenser inden for vækstmiljøerne på danske 

universiteter. 

På grund af andre opgaver blev denne op-

gave ikke iværksat i 2014. 

Mål opfyldt Nej Årsværk 0 Total omkostninger (1.000 kr.) 0 

        

        4.3    Udmøntning af midler til forskning og innovation     

        
Målsætning 4.3.1 Sikre god og smidig etablering af Danmarks Innovationsfond 

Målepunkt Bemærkning 

Fonden er klar til at virke ved lovens ikrafttræ-

den.  

Der er pr. 9. april 2014 udarbejdet økono-

misk grundlag for både drift og tilskud, 

samt foretaget opsætning af systemer, prak-

sis mv. og bistået med opsætning af rejse-

administration.  

Mål opfyldt Ja Årsværk 3,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 3.716 

        
Målsætning 4.3.1 Sikre god og smidig etablering af Danmarks Innovationsfond 

Målepunkt Bemærkning 

Alle (relevante) eksisterende bevillinger og 

virkemidler er overdraget fra styrelsen til Dan-

marks Innovationsfond ved fondens etablering. 

Der er pr. 9. april 2014 udarbejdet økono-

misk grundlag for både drift og tilskud.  

Mål opfyldt Ja Årsværk 2,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.654 
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Målsætning 4.3.2 
Igangsættelse af fem samfundspartnerskaber, jvf. aftalen om 

fordeling af forskningsreserven for 2014. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen skal aktivt understøtte – herunder via 

sin sekretariatsbetjening til DSF og RTI og 

samarbejde med Højteknologifonden og andre 

relevante parter – at partnerskaberne kan 

igangsættes i 2014. 

Danmarks Innovationsfond har i 2014 op-

slået fem samfundspartnerskaber. Fonden 

har med udgangen af 2014 givet bevilling til 

tre samfundspartnerskaber (50 mio. kr. til 

hvert partnerskab). Fonden er p.t. i for-

handling med ansøger om et fjerde sam-

fundspartnerskab, mens fonden har beslut-

tet at genopslå det femte samfundspartner-

skab i 2015.  

Mål opfyldt Ja Årsværk 2,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.654 

        
Målsætning 4.3.3 

Det nye tilskudsadministrative system fungerer effektivt for eks-

terne og interne brugere. 

Målepunkt Bemærkning 

Fuld udrulning af ansøgnings-, bevillings- og 

rådsportaler på alle ordninger administreret af 

styrelsen. 75 pct. af eksterne brugere vurderer 

systemet positivt.  

Alle ansøgninger modtages i systemet, alle 

nye bevillinger publiceres på bevillingspor-

talen. Brugerundersøgelse med over 1.000 

svar viser tilfredshed på over 90 pct. Råds-

portal er udviklet, men ikke udrullet endnu. 

Mål opfyldt Delvis Årsværk 8 Total omkostninger (1.000 kr.) 8.493 

                

Målsætning 4.3.3 
Det nye tilskudsadministrative system fungerer effektivt for eks-

terne og interne brugere. 

Målepunkt Bemærkning 

75 pct. af tilskudsadministrative medarbejdere 

vurderer, at systemet understøtter deres arbej-

de lige så godt som eller bedre end de systemer, 

som det afløste. 

Undersøgelsen viste at 69 pct. af medarbej-

derne vurderede, at systemerne understøt-

ter deres arbejde bedre end det system det 

erstatter. Svarkategorien ’lige så godt’, var 

ikke med i undersøgelsen 

Mål opfyldt Delvis Årsværk 3 Total omkostninger (1.000 kr.) 3.185 

x 

       
Målsætning 4.3.4 

Høj kvalitet i sekretariatsbetjeningen af faglige organer (DFF, 

DSF, RTI, UVVU). 

Målepunkt Bemærkning 

De faglige organers gennemsnitlige vurdering i 

den årlige tilfredsheds-måling ligger på 4,1 målt 

på en skala 1-5. Målet er delvist opfyldt ved et 

resultat på 3,9 – 4,0. Fsva. RTI og DSF dækker 

målingen perioden frem til oprettelse af Dan-

marks Innovationsfond.  

Måling på RTI og DSF blev ikke foretaget, 

inden disse blev nedlagt og afløst af Dan-

marks Innovationsfond. 

DFF = 4,73   

UVVU = 4,6 

Mål opfyldt Delvis Årsværk 33 Total omkostninger (1.000 kr.) 35.034 



 

 

  35 

  

 

 

     
Målsætning 4.3.5 

Sikre korte sagsbehandlingstider for sager under Ankenævnet for 

Statens Uddannelsesstøtteordninger.  

Målepunkt Bemærkning 

I 2014 er målet, at den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid ikke stiger i forhold til 2013, hvor 

styrelsen overtog sekretariatsopgaven, og hvor 

sagsbehandlingstiden i gennemsnit var på 7,9 

måneder. Det skal skabe grundlaget for, at 

sagsbehandlingstiderne kan reduceres i 2015. 

Målet er opfyldt. Den gennemsnitlige sags-

behandlingstid var i 2014 på 7,03 måneder. 

Ankenævnet behandlede i 2014 i alt 969 

sager, hvilket er ekstraordinært højt. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 2,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.654 

        

        4.4    Vejledning og kommunikation, herunder ESOF2014     

        

Målsætning 4.4.1 

Styrelsen skal bidrage til implementering af regeringens hjem-

tagningsstrategi ved via sin rådgivning, netværksaktiviteter etc. 

at understøtte dansk deltagelse i Horizon 2020.  

Målepunkt Bemærkning 

Understøtte, at bidraget til dansk forskning og 

innovation fra EU’s rammeprogrammer udgør 

minimum 1,1 mia. kr.  

Ifølge den seneste projektdatabase fra Eu-

ropa-Kommissionen, har Danmark haft et 

hjemtag på 1,06 mia. EUR i hele FP7. Dette 

svarer til et årligt gennemsnit på 1,12 mia. 

kr. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 13 Total omkostninger (1.000 kr.) 13.801 

        

Målsætning 4.4.1 

Styrelsen skal bidrage til implementering af regeringens hjem-

tagningsstrategi ved via sin rådgivning, netværksaktiviteter etc. 

at understøtte dansk deltagelse i Horizon 2020.  

Målepunkt Bemærkning 

Øge andelen af SMV’er der søger midler fra 

EUopStart med 10 pct. i 2014. 

Andelen er faldet fra 34 pct. i 2013 til 31 

pct. i 2014. 

Mål opfyldt Nej Årsværk 1 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.062 

        

Målsætning 4.4.1 

Styrelsen skal bidrage til implementering af regeringens hjem-

tagningsstrategi ved via sin rådgivning, netværksaktiviteter etc. 

at understøtte dansk deltagelse i Horizon 2020.  

Målepunkt Bemærkning 

Sikre, at EU-DK Support netværket udarbejder 

en handlingsplan for konkrete og koordinerede 

support aktiviteter.  

Er gennemført. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1,5 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.592 
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Målsætning 4.4.2 Velgennemført afholdelse af ESOF2014 i København. 

Målepunkt Bemærkning 

 Minimum 4.000 delegerede. 4.300 delegerede. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.500 

        
Målsætning 4.4.2 Velgennemført afholdelse af ESOF2014 i København. 

Målepunkt Bemærkning 

 Minimum 30.000 besøgende i alt over 6 dage 

til Science in the City aktiviteter.  

38.000 besøgende. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.500 

        
Målsætning 4.4.2 Velgennemført afholdelse af ESOF2014 i København. 

Målepunkt Bemærkning 

Minimum 1.000 media hits (print, web og elek-

troniske medier). 

1.250 media hits. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 5 Total omkostninger (1.000 kr.) 2.500 

        

        4.5    Virksomhedsmæssige forhold         

        

Målsætning 4.5.1 

Gennemføre tilpasning af styrelsens organisation, så den bedst 

muligt kan udfylde sin fremtidige rolle (jf. de overordnede mål-

sætninger) inden for de langsigtede driftsøkonomiske rammer. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen foretager en reorganisering, der er 

fuldt afsluttet senest i 2. kvartal 2014. 

Den nye organisering er implementeret pr. 

1. april 2014. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.062 

        

Målsætning 4.5.1 

Gennemføre tilpasning af styrelsens organisation, så den bedst 

muligt kan udfylde sin fremtidige rolle (jf. de overordnede mål-

sætninger) inden for de langsigtede driftsøkonomiske rammer. 

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen har på baggrund af en samlet plan 

iværksat tiltag, der sikrer tilpasningen til de 

langsigtede økonomiske rammer fra 2015 og 

frem. 

Styrelsen har udarbejdet et budget for 2015 

(og prognose for 2016), hvor aktiviteterne 

balancerer i forhold til den bevillingsmæs-

sige situation. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.062 
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Målsætning 4.5.2 
Styrelsen skal sikre god implementering af kravene fra budgetlo-

ven og Finansministeriets projekt God Økonomistyring.  

Målepunkt Bemærkning 

Styrelsen skal i 2014 forbedre de kvartalsvise 

prognoser, så afvigelsesforklaringer holdes på et 

minimum, herunder medvirke aktivt til koncer-

nens samlede efterlevelse af gældende cirkulære 

om god økonomistyring. 

Styrelsens prognoser er troværdige og der 

afgives få afvigelsesforklaringer ved de 

kvartalsvise udgiftsopfølgninger. Som kon-

sekvens heraf kan styrelsens drifts- og til-

skudsøkonomi holdes inden for udgiftslof-

terne. Styrelsen har på baggrund af progno-

serne løbende foretaget omprioriteringer, 

således at styrelsen tilskudsbevillinger an-

vendes mest hensigtsmæssigt. 

Mål opfyldt Ja Årsværk 1 Total omkostninger (1.000 kr.) 1.062 

         

 


	FI_forside
	Side2_37arsrapport_fi

