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1. Påtegning af det samlede 
regnskab 

Årsrapporten omfatter: 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Uddannelses- og Forskningsministe-

riets It, CVR 34590818 er ansvarlig for. 

§ 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It, herunder de regnskabsmæssige forkla-

ringer, 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 målstillingen 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 

2.1 Præsentation af Uddannelses- og Forskningsministeriets It 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It (UFM-IT) har til opgave at varetage drift, vedligehol-

delse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddan-

nelsesinstitutioner, herunder SU-systemerne, SIS og STADS.  

     Uddannelses- og Forskningsministeriets It varetager endvidere en række opgaver i forhold til 

generel it-styring og koordinering, som ikke er overdraget til Statens It. Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriets It indgår og administrerer Service Level Agreements med koncernens fælles 

it-leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygger og vedligeholder et overblik over ministeriets it-

løsninger, standarder, processer, driftskrav mv.  

     Det er en grundlæggende præmis for institutionens virke, at det sker med grundlag i grun-

dighed, kvalitet og rettidighed.  

Uddannelses- og Forskningsministeriets It fik nyt navn i februar 2014 i forbindelse med mini-

sterskifte og navneskift for hele ministeriet. Uddannelses- og Forskningsministeriets It blev 

dannet under navnet Uddannelsesministeriets It den 1. juli 2012. Uddannelses- og Forsknings-

ministeriets mission:  

Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark 

i en stadig mere global verden. Det gør ministeriet ved at sikre, at studerende, forskere, undervi-

sere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere 

og innovere. 

 

2.1.1 Uddannelses- og Forskningsministeriets vision:  

Uddannelses- og Forskningsministeriets vision er at skabe de bedste vilkår for at forske, studere 

og innovere i Europa. 

     Uddannelses- og Forskningsministeriets strategiske pejlemærker: 

 

1. Højne kvalitet og skabe bedre sammenhæng i de videregående uddannelser 

2. Øge kvalitet og relevans af forskning 

3. Øge udnyttelse og spredning af viden og teknologi 

4. Styrke internationalisering af videregående uddannelser, forskning og innovation 

5. Øge innovation i virksomheder, offentlige institutioner og de videregående uddannelser 

6. Levere effektiv administration af uddannelsesstøtte og tilskud 

 

2.1.2 Uddannelses- og Forskningsministeriets It’s opgaver og mål: 

1. Sikker drift og udvikling af fag-it-systemerne af højt kvalitet. 

    

 Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-

systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU), de studie-

fagsystemer, der anvendes på Professionshøjskoler (SIS) og Universiteter (STADS og DANS) 

samt andre fælles selvbetjeningsløsninger på det videregående uddannelsesområde. 
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     Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal sikre et stabilt og tilstrækkeligt dimensioneret 

driftsmiljø, der afspejler behovene hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, institutionerne 

og de uddannelsessøgende.  

2. Gennem etablering og drift af et DataWareHouse, at understøtte bedre sammenhæng i de 

videregående uddannelser. 

     

Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal i samarbejde med resten af Uddannelses- og 

Forskningsministeriet bidrage til udviklingen og implementering af et centralt DataWareHouse, 

såedes at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-

systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige system-

skel. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage drift af DataWareHouse på ud-

dannelsesområdet. 

 

3. Styrke relationerne og samarbejdet med ministeriets it leverandører for at sikre en effektiv 

administration. 

      

Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel 

it-styring og koordinering af opgaver, som ikke varetages af Statens It. Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncer-

nens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over mini-

steriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv. 

2.2 Hovedkonti 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It under CVR nr. 34590818 er ansvarlig for følgende 

hovedkonti på finansloven: 

§ 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) 

2.3 Virksomhedens omfang 

Uddannelses- og Forskningsministeriet It’s aktiviteter kan alle relateres til de opgaver, der er 

beskrevet i forrige afsnit og dækkes alle af den samme bevilling. Udgifter på bevilling udgøres af 

FL på 137,3 mio.kr. og TB på 0,3 mio.kr. 

 

Tabel 1. Uddannelses- og Forskningsministeriet It's samlede aktivitet 

 

 
(Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

Drift Udgifter 137,6 106,0 

  Indtægter -72,8 -41,8 

Administrerede ordninger mv. Udgifter 0,0 0,0 

  Indtægter 0,0 0,0 

Anlæg Udgifter 0,0 0,0 

  Indtægter 0,0 0,0 
 

 

Både udgifter og indtægter er i regnskabet blevet mindre end bevillingen, hvilket primært skyl-

des et mindre forbrug på STADS-området, som er fuldt brugerfinansieret. 
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2.4 Årets faglige resultater 

Blandt årets større resultater er gennemførelsen af udbud af vedligeholdelse, support og videre-

udvikling af STADS og DANS. Udbuddet er gennemført, så transition til en ny leverandør kan 

gennemføres i januar 2015.     Endvidere har Uddannelses- og Forskningsministeriets It skabt 

basis for en succesfuld implementering af DANS på universiteterne. I 2014 har tre universiteter 

således succesfuldt gennemført kandidatoptag med DANS. Der er samtidig udarbejdet en plan 

for ibrugtagning af DANS på de øvrige institutioner. 

     Uddannelses- og Forskningsministeriets It har forsat arbejdet i forbindelse med SU-

reformen, og har som planlagt leveret:  

 

— • Første del af systemløsning om støttetid (toårsreglen)   

— • Systemløsning for overgangsordning for SU til hjemmeboende 

— • Systemløsning til administration af regler vedr. SU til højst 5 ungdomsuddannelser. 
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2.5 Årets økonomiske resultat 

Tabel 3. Økonomiske hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

mio. kr. 2013 2014 

Resultatopgørelse      

Ordinære Driftsindtægter  -104,9 -106,6 

    -  Heraf indtægtsført bevilling -63,1 -64,8 

    -  Heraf salg af varer og tjenesteydelser -41,8 -41,8 

Ordinære Driftsomkostninger 99,7 101,5 

    -  Heraf løn/personaleomkostninger  28,7 33,9 

    -  Heraf Afskrivninger 10,7 12,3 

    -  Heraf øvrige omkostninger 60,3 55,3 

Resultat af ordinær drift -5,2 -5,1 

Resultat før finansielle poster -3 -3,2 

Årets resultat -1,4 -0,6 

Balance     

Anlægsaktiver  49 68,5 

Omsætningsaktiver 12 26,3 

Egenkapital -5,7 -6,4 

Hensatte forpligtelser -0,7 -1,1 

Langfristet gæld -38,4 -58 

Kortfristet gæld -16,1 -21,1 

Lånerammen 52,1 90,1 

Træk på lånerammen (FF4) 43,7 68,5 

Finansielle nøgletal     

Udnyttelsesgrad af låneramme i pct. 83,9 76 

Negativ udsvingsrate 8,4 20 

Overskudsgrad 1,3 0,6 

Bevillingsandel 60,2 60,8 

Frivillige nøgletal     

Reservationsandel 0 0 

Kapitalandel 11,7 13,9 

Opretholdelsesgrad 181,5 277,6 

Afskrivningsrate 29,4 32,3 

Personaleoplysninger     

Antal årsværk 51,64 58,9 

Årsværkspris 586.414 627.231 

Lønomkostningsandel -0,3 -0,3 

Lønforbrug 30,3 37 

Det bemærkes, at afrundingerne kan medfører differencer og små afvigelser der er foretaget af hensyn til ensretning i SKS 

tabellerne. 
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Resultatopgørelsen for 2014 viser et overskud på 0,6 mio.kr. I 2014 er det lykkedes at styre ud-

giftsudviklingen til at svare til finansårets bevilling med kun en lille difference på 0,6 mio.kr, 

hvilket er tilfredsstillende.  

     Balancen viser aktiver og passiver i følgende hovedtræk: 

Aktiver dækker værdien af anlægsaktiver og omsætningsaktiver: 

— • Anlægsaktiverne er udgjort af it-relaterede anlæg og en statsforskrivning på samlet 

68,5 mio.kr. 

— • Omsætningsaktiverne på 26,3 mio. kr. er primært udgjort tilgodehavender på 20,0 

mio. kr. 

     Passiver udgøres primært af langfristet og kortfristet gæld, hensatte forpligtelser samt egen-

kapitalen: 

 

— Egenkapitalen er på 6,4 mio.kr. 

— Hensatte forpligtelser 1,1 mio.kr. 

— Langfristet gæld er på 58,0 mio.kr. 

— Kortfristet gæld er på 21,1 mio.kr. 

 

Som følge af afrundinger ses balancen mellem aktiver og passiver ikke. 

De finansielle nøgletal viser en udnyttelsesgrad af lånerammen på 76,0 pct. 

2.6 Opgaver og ressourcer, Skematisk oversigt 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It havde på Finansloven for 2014 fem hovedopgaver. 

Fordelingen af finanslovsmidlerne samt det faktiske ressourceforbrug ses af nedenstående tabel 

4.   

 

Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for Uddannelses- og Forskningsministeriets It's opgaver 

Opgave (Mio. kr.) 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige indtægter Omkostninger 

Andel af årets 

overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 

administration 
-17,4 0,0 14,3 -0,5 

1. Drift af fag-it-systemer -34,1 -41,8 80,8 4,9 

2. Vedligeholdelse, videreudvikling og etable-

ring af fælles selvbetjeningsløsninger 
-2,6 0,0 7,6 5,0 

3. Bidrage til etablering af grundlaget for 

dannelse af Data WareHouse på uddannelses-

området 

-3,9 0,0 0,3 -3,8 

4. Styrke relationer og koordinere med mini-

steriets it-leverandører, herunder Statens It 
-6,8 0,0 3,0 -6,3 

I alt -64,8 -41,8 106,0 -0,6 
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2.6.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse 

 
Målene for 2014 blev fastsat i en resultatkontrakt, som blev indgået med ministeriets departe-

ment. Resultatkontrakten indeholdt i alt 9 faglige målkrav og 17 underlæggende målpunkter, 

som var retningsgivende for institutionens arbejde i årets løb. 

 

Tabel 5. Årets resultatopfyldelse 

Hovedopgaver Antal mål Helt opfyldt 
Delvist 
opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

1. UFM-IT skal drive vedligeholde og videreudvikle de videregående 
uddannelsers studie-administrative fag-it-systemer.  

4 2 2 0 

2. UFM-IT skal drive, vedligeholde og videreudvikle SU-systemerne 3 2 0 1 

3. UFM-IT skal konsolidere og sammenlægge it-infrastrukturen, hvor det 
er muligt. 

1 0 1 0 

4. UFM-IT skal i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser bidrage til etableringen af grundlaget for et centralt DataWareHouse 
for uddannelsesinstitutionerne.  

1 1 0 0 

5. UFM-IT skal bidrage aktivt til vedligeholdelse, videreudvikling og 
etablering af fælles selvbetjeningsløsninger på det videregående uddan-
nelsesområde. 

4 3 1 0 

6.  UFM-IT skal optimere ressourceanvendelse og fokusere på leverance-
sikkerhed 

1 1 0 0 

7.  UFM-IT skal styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne  1 1 0 0 

8.  UFM-IT skal intensivere en digital hverdag i ministeriet og på uddan-
nelsesstederne. 

1 1 0 0 

9. God økonomistyring  1 1 0 
0 

 

I alt  17 12 4 1   

 

Oversigten viser, at Uddannelses- og Forskningsministeriets It har opfyldt 12 ud af de 17 opstil-

lede mål. Fire af målene betragtes som delvist opfyldt, og et vurderes som ikke opfyldt.  

Nedenfor uddybes målopfyldelsen. Der henvises desuden til bilag 4.6.  

2.6.2 Målrapportering 2. del: Opgaver og ressourcer 

Der henvises til afsnit 4.1 bilag 1, hvor samtlige af kontraktens mål og delmål sammenholdes 

med de opnåede resultater.  

     Nedenfor uddybes institutionens ikke opfyldte og delvis opfyldt målopfyldelse:  

 

Delvis opfyldte mål  

Delmål under hovedopgave 1:  

— Inden udgangen af 2014 skal udbud af STADS og DANS være afsluttet og en vellykket 

transition være gennemført. 

— Målet betragtes som delvist opfyldt, da udbuddet blev gennemført i 2014, men transiti-

onen på STADS blev forsinket med en måned pga. klagesag vedr. udbuddet . Transition 

blev afsluttet ultimo januar 2015. 

— Delmål under hovedopgave 1:  
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— UFM-IT overholder SLA ved drift af de institutionsvendte STADS-systemer, herunder 

DANS. I efteråret 2014 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt institutionerne 

og målt på en skala på 1-5, skal tilfredsheden være mindst 3,5. 

— Målet betragtes som delvist opfyldt, da SLA blev overholdt for flere systemer i 1. halvår 

og alle systemer i 2. halvår. Brugerundersøgelsen blev nedprioriteret pga. andre mere 

kritiske driftsopgaver. 

— Delmål under hovedopgave 3:  

— Der gennemføres en analyse af mulighederne for sammenlægning af infrastruktur og 

udstyr på alle UFM-IT’s driftsområder, herunder en konsolidering af driftsprocesser, 

dokumentation og støtteværktøjer.  

— Målet betragtes som delvist opfyldt, da opgaven er blevet forsinket bl.a. pga. medarbej-

derudskiftning. Der er ikke gennemført en egentlig analyse, men for de første umiddel-

bare områder, som netværk, er en konsolidering påbegyndt og forsættes i 2015. 

— Delmål under hovedopgave 5:  

— UFM-IT skal bistå Styrelsen for Videregående Uddannelser med at sikre opfyldelse af 

myndighedskrav for Statens Arkiver vedr. støttesystemer og arkivering af data. 

— Styrelsen for Videregående Uddannelser har i 2014 nedprioriteret opgaven, men målet 

betragtes som delvist opfyldt, da UFM-IT har påbegyndt en teknisk og systemmæssig 

forberedelse mhp. en effektiv understøttelse, når styrelsen prioriterer opgaven. 

 

Ikke opfyldte mål  

 

— Delmål under hovedopgave 2:  

— Der gennemføres en analyse og udarbejdes en plan for, hvordan US2000 i 2015 bliver 

tilgængelig for 24/7 for både studerende og sagsbehandlere.  

— Det konkrete mål er efter aftale med Styrelsen for Videregående Uddannelser ikke ble-

vet prioriteret i 2014. 

 

2.7 Redegørelse for reservation 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har hverken i 2014 eller tidligere foretaget reservati-

on af bevilling. 

 

2.8 Forventninger til det kommende år 

— I 2015 skal Uddannelses- og Forskningsministeriets It bl.a. løse følgende større opga-

ver:  

— Udvikling og implementering af nye it-systemleverancer på SU-området, bl.a. i relation 

til SU-reformen, 

— Afklare funktionsområder for Nyt SIS, der skal give institutionerne og de enkelte sekto-

rer mulighed for at etablere et sammenhængende systemlandskab, med mulighed for 

effektiviseringer af studieadministrationen, 

— Moderniseringen af STADS, der vil give mulighed for forbedring af funktonaliteten, så-

ledes at STADS bedre understøtter eksisterende workflows hos de institutioner, der an-

vender STADS med mulighed for effektiviseringer af studieadministrationen, 
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— Implementering af den internationale sikkerhedsstandard ISO27001 i Uddannelses- og 

Forskningsministeriet inden udgangen af 2015, 

— Bidrage til etableringen af et centralt DataWareHouse på uddannelsesområdet, 

— Gennemføre de ændringer i opgavesnit mellem UFM og Statens It, som følger af den 

nye strategi for Statens It. 
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3. Regnskab 

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget i Uddannelses- og Forskningsministeriets It i 

form af en resultatopgørelse. Den finansielle status vises med en balance. Herudover indeholder 

afsnittet en række opstillinger, der viser bevillingsregnskabet og udnyttelsen af lånerammen 

m.v. 

     Rapporten omfatter hovedkontoen § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It, 

som er en statsvirksomhed med et omkostningsbaseret regnskab. 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It’s regnskabspraksis er i overensstemmelse med de 

regler og principper, der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og det formelle regelsæt på øko-

nomi- og regnskabsområdet i Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning, 

som findes på www.modst.dk/oeav.  

     Alle regnskabstal og nøgletal i denne opstilling er baseret på udtræk af tabeller fra Statens 

Koncern System (SKS). Budgettal er fra grundbudget 2015. 

3.2 Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen for Uddannelses- og Forskningsministeriets It (UFM-IT) vises på næste side. 
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Tabel 7. Resultatopgørelse 

  Mio. kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 

Note Ordinære driftsindtægter       

     Indtægtsført bevilling       

        Bevilling -63,1 -64,8 -72,1 

        Reserveret af indev. års bevillinger 0,0 0,0  0,0 

        Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger 0,0 0,0  0,0 

     Indtægtsført bevilling i alt -63,1 -41,8 -72,1 

     Salg af varer og tjenesteydelser -41,8 -41,8 -46,8 

     Tilskud til egen drift 0,0 0,0  0,0 

     Gebyrer 0,0 0,0  0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -104,9 -106,6 -118,9 

  Ordinære driftsomkostninger       

     Ændring i lagre 0,0  0,0 0,0  

     Forbrugsomkostninger 0,0   0,0  0,0 

        Husleje 3,4 3,0 3,3 

     Forbrugsomkostninger i alt 3,4 3,0 3,3 

     Personaleomkostninger       

        Lønninger 24,9 29,3 41,1 

        Pension 4,1 4,6  0,0 

        Lønrefusion -0,3 -0,3  0,0 

        Andre personaleomkostninger 0,0 0,3  0,0 

     Personaleomkostninger i alt 28,7 33,9 41,1 

     Af- og nedskrivninger 10,7 12,3 17,2 

     Andre ordinære driftsomkostninger 56,9 52,3 51,3 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 99,7 101,5 112,9 

     

  Resultat af ordinær drift -5,2 -5,1 -6,0 

     

  Andre driftsposter       

     Andre driftsindtægter -0,4 0,0 0,0  

     Andre driftsomkostninger 2,6 1,9 2,0 

  Resultat før finansielle poster -3,0 -3,2 -4,0 

  Finansielle poster       

     Finansielle indtægter 0,0 0,0  0,0 

     Finansielle omkostninger 1,6 2,6 4,1 

  Resultat før ekstraordinære poster -1,4 -0,6 0,0 

  Ekstraordinære poster       

     Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0  0,0 

     Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0  0,0 

  Årets resultat -1,4 -0,6 0,0 

Det bemærkes, at afrundingerne kan medføre differencer og små afvigelser, der er foretaget af hensyn til ensretning i SKS 

tabellerne. 

 

Overordnet er UFM-IT tilfreds med resultatet.  

Fra 2014 er personaleomkostningerne steget, hvilket skyldes flere medarbejdere.  
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Afskrivninger og finansielle omkostninger er steget og forventes forsat at stige i 2015, da UFM-

IT forsat har en del IT-udvikling som følge af blandt andet SU-reformen.  

 
Tabel 8. Resultatdisponering 

 
(mio. kr.) 

Disponeret til bortfald 0,0 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -0,6 
 

 

 

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har ikke i 2014 tilbageført nogen hensættelser.  

Ligeledes har Uddannelses- og Forskningsministeriets It ikke reguleret periodiseringsposter 

som følge af ændret skøn eller afvigelse. 
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3.3 Balancen 

Tabel 9. Balancen 

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

  Anlægsaktiver         Egenkapital     

1 Immaterielle anlægsaktiver         Reguleret egenkapital (startkapital) -5,3 -5,3 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 32,1 46,1     Opskrivninger 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncessioner, patenter 

m.v. 
1,4 5,6     Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter under opførelse 8,4 12,4     Bortfald af årets resultat 0,9 0,0 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 42,0 64,1     Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver         Overført overskud -1,4 -1,1 

  Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0     Egenkapital i alt -5,7 -6,4 

  Infrastruktur 0,0 0,0   3 Hensatte forpligtelser -0,7 -1,1 

  Transportmateriel 0,0 0,0           

  Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0     Langfristede gældsposter     

  Inventar og IT-udstyr 1,7 4,4   
 

FF4 Langfristet gæld -38,4 -58,0 

  Igangv. arbejder for egen regning 0,0 0,0           

  Materielle anlægsaktiver i alt 1,7 4,4     Donationer 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver         Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 5,3 5,3     Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0           

  Finansielle anlægsaktiver i alt 5,3 5,3     Langfristet gæld i alt -38,4 -58,0 

  Anlægsaktiver i alt 49,0 73,8           

  Omsætningsaktiver               

  Varebeholdninger 0,0 0,0           

  Tilgodehavender 10,7 25,4     Kortfristede gældsposter     

  Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,9     
Leverandører af varer og tjenesteydel-

ser 
-9,7 -12,6 

  Værdipapirer 0,0 0,0   4 Anden kortfristet gæld -0,8 -1,5 

  Likvide beholdninger         Skyldige feriepenge -4,6 -5,6 

  FF5 uforrentet konto 2,3 6,1     Reserveret bevilling 0,0 0,0 

  FF7 Finansieringskonto -1,1 -19,6     Igangv. arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 

  Andre likvider 0,0 0,0     Periodeafgrænsningsposter -0,9 -1,4 

  Likvide beholdninger i alt 1,2 -13,5     Kortfristet gæld i alt -16,1 -21,1 

  Omsætningsaktiver i alt 12,0 12,8     Gæld i alt -54,6 -79,1 

  Aktiver i alt 61,0 86,6     Passiver i alt -61,0 -86,6 

 

På grund IT udviklingsprojekterne, som pågår blandet andet på grund af SU reformen, så er 

specielt immaterielle anlægsaktiver og den langfristet gæld steget, som forventet.  

     Skyldige feriepenge er ligeledes steget, som følge af flere ansatte medarbejdere i løbet af 2014. 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 10. Egenkapitalforklaring 

 Egenkapital primo regnskabsåret i mio. kr. 2013 2014 

 Reguleret egenkapital primo -2,9 -5,3 

 +Ændring i reguleret egenkapital -2,4 0,0 

 Reguleret egenkapital ultimo -5,3 -5,3 

 Opskrivninger primo 0,0 0,0 

 +Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 

 Opskrivninger  0,0 0,0 

 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

 Overført overskud primo 0,9 -0,4 

 +Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

 +Overført fra årets resultat -1,4 -0,6 

 -Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

 -Udbytte til staten 0,0 0,0 

 Overført overskud ultimo -0,4 -1,1 

 Egenkapital ultimo -5,7 -6,4 

Det bemærkes, at afrundingerne kan medføre differencer og små afvigelser, der er foretaget af hensyn til ensretning i SKS 

tabellerne. 

 

3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel 11. Udnyttelse af lånerammen 

 

2014  

mio. kr. 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 68,5 

Låneramme 90,1 

Udnyttelsesgrad i pct.  76,0 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har omlagt økonomien for udviklingsaktiviteterne på 

STADS, da det blev overtaget som udgiftsbaseret, men skulle indpasses i et omkostningsbaseret 

regnskab. Den store udviklingsaktivitet på STADS sammen med øget udviklingsaktivitet på SU-

systemerne, som følge af SU-reformen, har medført et pres på lånerammen.  

     Den oprindelige låneramme var beregnet til dækning af udviklingsaktiviteterne på SU-

systemerne, men ikke til STADS. Uddannelses- og Forskningsministeriets It har derfor midlerti-

digt fået overført låneramme på 50 mio. kr. til dækning af behovet for perioden 2014-2017. 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er oprettet som en statsvirksomhed uden lønsums-

loft. Det betyder, at lønningerne indgår i den samlede drift uden et selvstændigt loft 
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3.7 Bevillingsregnskabet 

Bevillingsregnskab for Uddannelses- og Forskningsministeriets It af bevillingstypen statsvirk-

somhed vises herunder. 

 

Tabel 13. Bevillingsregnskab (§ 19.57.01.) 

Mio. kr. 
Regnskab 2013 Budget 2014 (FL+TB) Regnskab 2014 Budget 2015 (FL+TB) 

Nettoudgiftsbevilling 63,1 64,8 64,8 72,1 

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

Indtægter -42,2 -72,8 -41,8 -46,8 

Udgifter 103,9 137,6 106,0 118,9 

Årets resultat -1,4 0,0 -0,6 0,0 

 

Både indtægter og udgifter er i 2014 blevet mindre end bevillingen, hvilket primært skyldes et 

mindre forbrug på STADS-området, som er fuldt brugerfinansieret. 

 

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It forvalter ikke nogen udgiftsbaserede hovedkonti. 
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4. Bilag 

Følgende bilag vedlægges årsrapporten: 

 Noter til resultatopgørelse og balance 

 Afrapportering af resultat og mål 

 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

Til balancen er der udarbejdet en note, som udspecificerer følgende balanceposter: 

 Immaterielle anlægsaktiver 

 Materielle anlægsaktiver 

 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 

 

Immaterielle anlægsaktiver for Uddannelses- og Forskningsministeriets It vises herunder. Det 

bemærkes, at afvigelser på sum kan henføres til afrundinger. 

 

Tabel 15. Immaterielle anlægsaktiver 

(Mio. kr.) 

Færdiggjorte udvik-

lingsprojekter 

Erhvervede koncessi-

oner, patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Kostpris 45,2 1,8 47,0 

Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 24,8 4,8 29,6 

Afgang -0,2 0,0 -0,2 

Kostpris pr. 31.12.2014 69,7 6,6 76,3 

Akkumulerede afskrivninger -23,6 -1,0 -24,6 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2014 -23,6 -1,0 -24,6 

Regnskabsmæssig værdi 31.12 2014 46,1 5,5 51,6 

Årets afskrivninger -10,5 -0,7 -11,2 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -10,5 -0,7 -11,2 

Det bemærkes, at afrundingerne kan medføre differencer og små afvigelser, der er foretaget af hensyn til ensretning i SKS 

tabellerne. 

 

(mio. kr.) 
Udviklingsprojekter 

under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2014 8,4 

Tilgang 29 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -25 

Kostpris pr. 31.12.2014 12,4 
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Note 2: Materielle anlægsaktiver  

 

Tabel 16. Materielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 

G
ru

n
d

e
, are

ale
r o

g b
yg-

n
in

ge
r 

In
frastru

ktu
r 

P
ro

d
u

ktio
n

san
læ

g o
g 

m
askin

e
r 

Tran
sp

o
rtm

ate
rie

l 

In
ve

n
tar o

g IT-u
d

styr 

I alt 

Kostpris  0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 

Kostpris pr. 31.12.2014 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 

Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 -2,2 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2014 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 

              

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 

Det bemærkes, at afrundingerne kan medføre differencer og små afvigelser, der er foretaget af hensyn til ensretning i SKS 

tabellerne. 

 

 

Note 3: Hensatte forpligtigelser 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har foretaget hensættelser til følgende forpligtelser, 

således at de hensatte beløb ved udgangen af 2014 udgjorde følgende: 

 

 
(i kr.) 

Hensættelse til åremål 684.074 

Hensættelse til børneomsorgsdage gl. ordning 30.885 

Hensættelse til istandsættelse af Bredgade 42 ved fraflytning 375.000 

Hensættelser i alt  1.089.959 

 

Note 4: Kort fristet gæld 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har kort fristet gæld 21,1 mio. kr. fordelt på følgende 

poster: 

— Gæld til leverandør på 12,6 mio.kr 

— Anden kortfristet gæld på 1,5 mio. kr, herunder skyldig overarbejde på 0,45 mio. kr og 

toldmoms på 0,14 mio. kr. 
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— Skyldig feriepenge er 5,6 mio. kr. 

— Periodeafgrænsningsposterne er 1,4 mio. kr. og består af ydelser, som Uddannelses- og 

Forskningsministeriets It har modtaget i 2014, men ved årsafslutningen endnu ikke 

modtaget regninger herfor. 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har ikke en underkonto 90 til indtægtsdækket virk-

somhed. 

 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It administrerer ikke gebyrer. 

 

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har ikke en underkonto 95 eller 97 og modtager ikke 

tilskud. 

 

4.5 Forelagte investeringer 

Uddannelses- og Forskningsministeriets It har ikke igangværende arbejder, som har været fore-

lagt for Finans-udvalget. 

 

4.6 Supplerende bilag til resultatkrav og mål 

 

Opgave Resultatkrav/mål Opnåede resultater  Grad af 

målopfyldelse 

1. UFM-IT skal drive vedlige-

holde og videreudvikle de 

videregående uddannelsers 

studie-administrative fag-it-

systemer.  

 

Inden udgangen af 2014 skal 

udbud af STADS og DANS være 

afsluttet og en vellykket transition 

være gennemført 

Udbud blev gennemført i 2014. Pga. 

klagesag vedr. STADS-udbuddet blev 

transitionen forsinket med 1 måned. 

Transition blev afsluttet ultimo januar 

2015. 

Delvis opfyldt 

 UFM-IT skal skabe basis for en 

succesfuld implementering af 

DANS på samtlige universiteter. 

Ved sommeroptaget 2014 (an-

søgningsfrist 1. april 2014) skal 

mindst 3 institutioner gennemføre 

kandidatoptaget for hele instituti-

onen i DANS. For øvrige universi-

teter skal der i fjerde kvartal 2014 

ITU, KU og AU har gennemført kandidat-

optag for hele institutionen ved som-

meroptaget. Ibrugtagning af DANS for 

øvrige institutioner er planlagt. 

Opfyldt 
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foreligge plan for ibrugtagning af 

DANS. 

 UFM-IT overholder SLA ved drift 

af de institutionsvendte STADS-

systemer, herunder DANS. I 

efteråret 2014 gennemføres en 

tilfredshedsundersøgelse blandt 

institutionerne og målt på en 

skala på 1-5, skal tilfredsheden 

være mindst 3,5. 

I første halvår af 2014 var der flere 

problemer i forhold til driften af CBS’s 

STADS-systemer, men SLA er overholdt i 

2. halvår. Det vurderes, at SLA for øvrige 

STADS-systemer samt DANS er overholdt 

for 2014. Brugertilfredshedsundersøgel-

sen blev ikke gennemført efteråret 2014, 

idet ressourcerne i stedet blev anvendt 

til overtagelsen af driften af SIS fra STIL 

inden udgangen af 2014. 

Delvis op-

fyldt. 

 UFM-IT skal sikre, at STADS-

systemunderstøttelse af frem-

driftsreformen sker i den priorite-

rede rækkefølge, der er aftalt med 

STADS-institutionerne og således 

at de vigtigste dele af systemun-

derstøttelsen er på plads efteråret 

2014. 

Funktionaliteten er udviklet i den række-

følge det er aftalt med institutionerne. 

Opfyldt. 

2. UFM-IT skal drive, vedlige-

holde og videreudvikle SU-

systemerne 

Udvikling og idriftsættelse af de 

første systemleverancer, der i 

henhold til SU-reformprojektet 

skal leveres i 2014, herunder 

 Første del af systemløsning 

om støttetid (toårsreglen) 

pr. juli 2014.  

 

 Systemløsning for over-

gangsordning for SU til 

hjemmeboende pr. 1. juli 

2014.  

 

 

 Systemløsning til admini-

stration af regler vedr. SU til 

højst 5 ungdomsuddannel-

ser pr. 1. december 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 Leveret rettidigt. 

 

 

 

 

 

 Leveret rettidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Leveret rettidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfyldt 

 

 

 

 

 

 

Opfyldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfyldt 

 Færdiggørelse af teknisk forud-

sætningsspor for systemleveran-

cer til SU-reformen omfattende 

change management processer og 

Change management processer er 

udarbejdet og implementeret, uddannel-

sesaktivitet blev afholdt i februar/marts. 

Desuden er den nye kommunikations-

Opfyldt 
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uddannelse af udviklere i nyt 

udviklingsmiljø gennemført i 

første kvartal.  

 

platform leveret ultimo november og 

overtagelsesprøve gennemført.  

 Der gennemføres en analyse og 

udarbejdes en plan for, hvordan 

US2000 i 2015 bliver tilgængelig 

for 24/7 for både studerende og 

sagsbehandlere.  

 

Det konkrete mål er efter aftale med 

Styrelsen for Videregående Uddannelser 

ikke blevet prioriteret i 2014. 

 

Ikke opfyldt 

3. UFM-IT skal konsolidere og 

sammenlægge it-

infrastrukturen, hvor det er 

muligt. 

 

Der gennemføres en analyse af 

mulighederne for sammenlægning 

af infrastruktur og udstyr på alle 

UFM-IT’s driftsområder, herunder 

en konsolidering af driftsproces-

ser, dokumentation og støtte-

værktøjer.  

 

Opgaven er blevet forsinket bl.a. 

pga. medarbejderudskiftning. Der er ikke 

gennemført en egentlig analyse, men for 

de første umiddelbare områder, som 

netværk, er en konsolidering påbegyndt 

og forsættes i 2015. 

 

Delvis opfyldt 

4. UFM-IT skal i samarbejde 

med Styrelsen for Videregåen-

de Uddannelser bidrage til 

etableringen af grundlaget for 

et centralt DataWareHouse for 

uddannelsesinstitutionerne.  

 

Med henblik på at sikre en bedre 

Data på uddannelsesområdet skal 

UFM-IT bidrage aktivt i samarbej-

de med koncernens øvrige institu-

tioner. 

UFM-IT har deltaget aktivt i projektet og 

har ansat en projektleder til projektet, 

der er startet i november 2014. 

Opfyldt 

5. UFM-IT skal bidrage aktivt til 

vedligeholdelse, videreudvik-

ling og etablering af fælles 

selvbetjeningsløsninger på det 

videregående uddannelsesom-

råde. 

 

i 2014 gennemføres en analyse af 

tilgængeliggørelse af MinSU på 

mobile platforme baseret på den 

kommende mobile NemID. 

Analysen blev gennemført i maj/juni 

sammen med en vurdering af selvbetje-

ningsløsningerne i øvrigt. MinSU kan i 

dag anvendes på smartphones med 

mobil NemID. 

 

Opfyldt 

 UFM-IT skal ifm SU-reformen 

bidrage til Styrelsen for Videregå-

ende Uddannelsers projektplan og 

forelæggelse for Statens it-

projektråd. 

UFM-IT har bidraget i betydeligt omfang 

og forelæggelsen for projektrådet, der  

ikke havde større bemærkninger til 

projektet. 

Opfyldt 

 UFM-IT skal bistå Styrelsen for 

Videregående Uddannelser med 

at sikre opfyldelse af myndigheds-

krav for Statens Arkiver vedr. 

støttesystemer og arkivering af 

data. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser 

har nedprioriteret opgaven, men UFM-IT 

har påbegyndt en teknisk og system-

mæssig forberedelse mhp. en effektiv 

understøttelse, når styrelsen prioriterer 

opgaven. 

Delvist 

opfyldt 

 Indførelsen af scrum som agil 

udviklingsmetode skal evalueres 

mhp yderligere udbredelse. 

Desuden skal der udvikles og 

implementers en teststrategi for 

at forbedre kvaliteten i udvik-

Scrum blev evalueret i september sam-

men med Styrelsen for Videregående 

Uddannelser og evalueringsrapporten er 

publiceret på intranettet. Der er er 

gennem året blevet udarbejdet en test- 

og kvalitetssikringsstrategi, som er under 

Opfyldt 
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lingsopgaver på SU-området. implementering. 

6. UFM-IT skal optimere res-

sourceanvendelse og fokusere 

på leverancesikkerhed 

UFM-IT skal bidrage til implemen-

teringen af Statens Its standard-

arbejdsplads med henblik på at 

sikre, at den nye standardar-

bejdsplads mest muligt forbedrer 

driftssituationen i ministeriet. 

Alle institutioner er overgået til den nye 

standardarbejdsplads og implementerin-

gen betragtes som succesfuld. Brugertil-

fredshedsundersøgelser foretaget af 

Statens It viser, at UFM er det minister-

område som har været meste tilfredse 

med implementeringen. Samtidigt 

vurderes driftssituationen at være 

markant forbedret. 

Opfyldt 

7. UFM-IT skal styrke samar-

bejdet med uddannelsesinsti-

tutionerne  

 

Governancestrukturen for SIS og 

STADS genovervejes med henblik 

på at optimere samarbejdet 

mellem uddannelsesinstitutioner-

ne og ministeriet. 

Governancestrukturen på STADS er 

blevet gennemskrevet, således at den 

afspejler et driftsspor og et projektspor. 

På SIS arbejdes der med en governance-

model til Nyt SIS, som forelægges på 

institutionerne i 2015. Tilsvarende 

arbejdes på en model for governance for 

det eksisterende SIS.  

Opfyldt 

8. UFM-IT skal intensivere en 

digital hverdag i ministeriet og 

på uddannelsesstederne. 

 

UFM-IT skal sikre, at ministeriet 

overgår til den internationale 

sikkerhedsstandard ISO27001, 

besluttet af regeringens Økono-

miudvalg som følge af Finansmini-

steriets plan for enkel administra-

tion i staten. 

Oversættelsen af standarden blev forsin-

ket, hvilket har forsinket implementerin-

gen overalt i staten. PID for Overgang til 

ISO27001 er godkendt i IT udvalget og 

projektet er blevet opdelt i leverancer 

med statusmarkeringer. ISMS- ansvarlige 

er udpeget og deres arbejde er i gang 

sat. 

Opfyldt 

9. God økonomistyring 

 

Institutionen skal i 2014 forbedre 

de kvartalsvise prognoser, så 

afvigelsesfor-klaringer holdes på 

et minimum, herunder medvirke 

aktivt til koncernens samlede 

efterlevelse af gældende cirkulæ-

re om god økonomistyring. 

 

UFM-IT har overholdt alle tidsfrister ift. 

god økonomistyring. Det arbejdes 

løbende på at forbedre budgetter og 

afvigelsesrapporteringer. 

Opfyldt 

 

 

 


