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Påtegning af det samlede regnskab
________________________________________________________________________________
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets
økonomiske og faglige resultater for 2016.
I årsrapporten redegør styrelsen for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt
aktiver og forpligtelser.
Der er i årsrapporten lagt vægt på afrapporteringen af årets finansielle og faglige resultater.
Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab.
For de hovedkonti der udgør virksomhedens drift indeholder årsrapporten også virksomhedens
regnskabsmæssige forklaringer
________________________________________________________________________________
Ledelseserklæring
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,
CVR.nr. 2963 4750 er ansvarlig for: den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31. Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet samt den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto § 20.87.01. Prøver og
eksamen mv., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse
med kontrollen for finansåret 2016.
Påtegning
Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 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 sædvanlig praksis,
og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 8. marts 2017.

København, den 10. marts 2017.

Susanne Sehestedt Clausen
Konstitueret styrelsesdirektør

__________________________
Jesper Fisker
Departementschef
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2. Beretning
________________________________________________________________________________
Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og regnskabsårets
faglige og finansielle resultater. Endvidere beskrives forventninger for de kommende år.
________________________________________________________________________________

2.1 Præsentation af virksomheden
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse under Undervisningsministeriet og udgør dermed
en del af ministeriets samlede koncern.
Styrelsen har hjemsted Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.
Styrelsens opgavevaretagelse er overordnet fastlagt ved Undervisningsministeriets mål og retning.
Undervisningsministeriets mål
Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.
Undervisningsministeriets retning
For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:





tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe
beslutninger på undervisningsområdet
i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med de relevante parter sikre de bedst
mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne
i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på
tværs af koncernen
udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske
visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Styrelsens strategiske målsætninger
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til koncernens samlede mål om fagligt stærke
uddannelser til alle ved at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i dagtilbud og på uddannelser på
ministeriets område, varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne, fremme evalueringskulturen på
uddannelserne samt understøtte en effektiv institutionsdrift.
Styrelsen varetager i primær grad ministeriets borger- og institutionsrettede opgaver og har som mål at
have et tæt løbende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommuner og skole- og
bestyrelsesforeninger samt med arbejdsmarkedets parter om implementering af politiske initiativer,
udviklingsopgaver mv.
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Det er styrelsens mål at understøtte og fremme den løbende kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet
og kontinuerligt bidrage til udvikling af fagenes og uddannelsernes indhold. De kvalitets- og
kapacitetsunderstøttende aktiviteter skal bidrage til lokal kapacitetsopbygning på skoler og
uddannelsesinstitutioner og i kommuner.
Styrelsens mål er endvidere, at der sker en løbende og tidssvarende udvikling af fag og uddannelsers
indhold på ministeriets område, så de understøtter dels regeringens målsætninger på
uddannelsesområdet, dels arbejdsmarkedets kompetencebehov.
I relation til styrelsens tilsynsvirksomhed er det målsætningen, at kvalitetstilsynet foregår i tæt
sammenhæng med kvalitetsudviklingen på de enkelte uddannelsesområder.
Styrelsen arbejder endvidere for at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem effektiv drift
og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område samt
gennem formidling af viden herom til sektoren.
Styrelsen har endvidere som målsætning at forestå en effektiv og korrekt forvaltning af tilskud til
selvejende institutioner og at føre tilsyn hermed. Det er hensigten at drive og udvikle administrationen
af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og tilskud til
specialundervisning og specialpædagogisk støtte, med det mål, at borgere får den støtte, de er berettiget
til, rettidigt.

2.2 Ledelsesberetning
I 2016 har styrelsens opgavevaretagelse taget afsæt i de tre flerårige pejlemærker, der fremgår af
styrelsens mål- og resultatplan. Det drejer sig om:




Styrket servicefokus og sikker drift.
Styrke kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter.
Bedre anvendelse af viden og data.

For bedst mulig at understøtte arbejdet med at indfri disse pejlemærker fik styrelsen ny
organisationsstruktur pr. 1. maj 2016. I forbindelse med organisationsændringen blev der overført en
række opgaver fra departementet, blandt andet opgaver angående vidensudvikling og følgeforskning.
Med den nye organisering er ønsket at styrke sammenhængen mellem styrelsens udgående
kvalitetsunderstøttende vejledningsindsats og arbejdet med opbygning af forsknings- og praksisviden
om uddannelse.
Dette er blandt andet konkretiseret ved oprettelsen af Afdeling for Kvalitet og Viden, der har ansvaret for
styrelsens udgående kvalitetsunderstøttende arbejde, herunder læringskonsulentkorpsene på
folkeskoleområdet, det gymnasiale område og erhvervsuddannelsesområdet mv. I afdelingen er
ligeledes forankret styrelsens opgaver angående vidensudvikling og følgeforskning. Samtidig fastholdes
med den nye struktur styrelsens fokus på at sikre en robust og effektiv drift af uddannelsesområderne
og en professionel betjening af institutioner mv.

5

Mål- og resultatplanen har med otte mål sat retningen for styrelsens opgavevaretagelse i året. Tre mål
har været karakteriseret som forretningskritiske, hvilket understreger de pågældende styrelsesspecifikke
måls betydning for ministeriets samlede opgavevaretagelse.
De forretningskritiske mål i 2016 har været Udvikling af det kvalitetsunderstøttende arbejde, EUD udbud 2016
og Udvikling af prøver og eksaminer i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. Den kvartalsvise dialog mellem
styrelse og departement angående fremdriften i arbejdet med de forretningskritiske mål er blevet
understøttet af særskilte fremdriftsrapporteringer (se også tabel A og tabel B)
Årets faglige resultater for forretningskritiske- såvel som øvrige mål fra Mål- og resultatplanen 2016
beskrives nærmere under afsnit 2.4 Målrapportering. Årets økonomiske resultater redegøres der for
nedenfor samt i afsnit 3.2 Resultatopgørelse.
Tabel 1: Hoved- og nøgletal (årets priser, mio. kr.)
Hovedtal

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger

2015
-285,4
267,3

2016
-274,8
279,7

2017
-295,2
330,5

- Heraf personaleomkostninger
- Heraf afskrivninger
- Heraf øvrige omkostninger
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat

202,3
0,0
64,9
-18,1
-18,6
-18,6

223,7
0,0
55,9
4,9
7,0
7,0

35,3

Balance

2015

2016

2017

Mat. og immat. anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Låneramme
Træk på lånerammen
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af låneramme

0,0
4,7
-33,6
0,0
-50,0
1,5
0,0
2015
0,0

3,5
6,2
-79,6
0,0
-50,3
1,5
0,0
2016
0,0

Bevillingsandel

100,0

100,0

Personale oplysninger for § 20.11.31
2015
2016
Antal årsværk*
251
282
Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.)*
641
663
Lønomkostningsandel (pct.)*
80
90
Lønsumsloft (mio. kr.)*
166,0
185,1
Lønsumsforbrug (mio. kr.)*
161,0
186,7
Note: Der er foretaget afrundinger i tabellen.
* Opgjort eksklusiv årsværk og lønforbrug på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto.

2017

2017

Styrelsens indtægtsførte bevilling var i 2016 på 274,8 mio. kr., hvilket i forhold til året før er en
reduktion på 10,6 mio. kr. Reduktionen er summen af primært følgende ændringer:
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opgave- og årsværktilførsel som følge af strukturændringen i ministeriet pr. 1. maj 2016
bortfald af satspuljebevillinger på underkonto 20.11.31.40 og 20.11.31.70 til henholdsvis
TosprogsTaskforcen og FastholdelsesTaskforce
ressortoverførsel til Udlændinge- og Integrationsministeriet af bevillingerne til Undervisning i
Dansk som andetsprog og Danskprøver for ægtefællesammenførte

Personaleomkostninger er primært som følge af opgave- og årsværkstilførslen jf. strukturændringen i
ministeriet pr. 1. maj 2016 ændret fra 202,3 mio. kr. i 2015 til 223,7 mio. kr. i 2016. svarende til en
stigning på 21,4 mio. kr.
Andre øvrige driftsomkostninger er primært som følge af forbrugsreduktion vedrørende
satspuljebevillingerne på underkonto 40 og 70 samt vedrørende bevilling ressortoverført til
Udlændinge- og Integrationsministeriet ændret fra 64,9 mio. kr. i 2015 til 55,9 mio. kr. i 2016 svarende
til et fald på 9,0 mio. kr.
Styrelsens samlede resultat i 2016 kan opgøres til et underskud på 7,0 mio. kr. Underskuddet fordeler
sig med:
 6,0 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31 primært som følge af forbrug
af opsparing vedrørende satspuljebevillingen på underkonto 70
 1,0 mio. kr. på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto § 20.87.01.
Styrelsens egenkapital, der ultimo 2015 var på 33,6 mio. kr., er forøget til 79,6 mio. kr. ultimo 2016.
Dette skyldes især, at den reserverede bevilling på 51,5 mio. kr. er overført til det overførte overskud i
henhold til nye regler på området.
Antallet af årsværk er steget fra 251 i 2015 til 282 i 2016, hvilket skyldes opgave- og årsværkstilførslen
jf. strukturændringen i ministeriet i 2016.
Årsværksprisen er steget fra 641.000 kr. i 2015 til 663.000 kr. i 2016 svarende til en stigning på 3 pct.
Det bemærkes, at den reelle årsværkspris i styrelsen er lavere end det opførte som følge af frikøbte
medarbejdere (læringskonsulenter, der tæller lønsum, men ikke årsværk).
Lønsumsloftet på § 20.11.31 stiger fra 166,0 mio. kr. i 2015 til 185,1 mio. kr. i 2016 som følge af, at der
jf. strukturændringen i ministeriet pr. 1. maj 2016 er flyttet opgaver, årsværk og bevilling til styrelsen fra
§ 20.11.01. Departementet. På § 20.11.31 er lønsumsforbruget i 2016 på 186,7 mio. kr., mens årets
lønsumsloft er på 185,1 mio. kr. Differencen på 1,6 mio. kr. vedrører primært forbrug af opsparing
vedrørende FastholdelsesTaskforce på underkonto 70.
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Tabel 2: Hovedkonti
Drift

(Mio. kr.)

Regnskab
FL

20.11.31 Styrelsen Udgifter
for Undervisning
og Kvalitet
Indtægter
Udgifter
20.87.01
Prøver og
Eksamen

Indtægter

Bevilling
TB

Overført
overskud ultimo

Bevilling i alt

178,2

33,2

211,4

217,6

-2,2

0,0

-2,2

-2,4

66,8

-1,2

65,6

66,8

-0,1

0,0

-0,1

-0,4

76,1

Primo 2017 udgør STUK’s opsparing 76,1 mio. kr., heraf vedrører 39,1 mio. kr. satspuljebevillingerne
på underkonto 19, 40, 60, 70 og 75.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer
Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto §20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets
opgaver og dertilhørende ressourceforbrug. Rapporteringen omfatter alle områder under
hovedkontoen, og struktureres efter specifikationen af opgaver i finansloven jf. tabel 6 i finanslovens
anmærkninger.
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Hovedopgaver (mio. kr.)
0. Generel ledelse og administration
1. Kvalitetsudvikling
2. Regeludstedelse og vejledning om regler
3. Viden om kvalitet
4. Kvalitetstilsyn
5. Prøver, test og eksamen
6. Tilskud og regnskab
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling
I alt

Bevilling
(FL + TB)

Øvrige
indtægter

Omkostninger

-7,2
-130,9
-7,6
-8,5
-10,3
-14,4
-22,7
-5,0
-2,7

-0,1
-1,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,1
-0,0

8,5
135,6
7,9
8,8
10,6
14,9
23,5
5,1
2,7

Andel af
årets
overskud
1,2
3,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,1
0,0

-209,2

-2,4

217,6

6,0

Note 1: Der skal tages højde for afrunding i tabellen
Note 2: Sammenfatningen i tabel 3 omfatter styrelsens økonomi på § 20.11.31, jf. tabel 14.
Note 3.: Fordelingen af styrelsens bevilling er sket manuelt ved proportional afpasning af de på FL17 givne bevillingsskøn til den faktiske bevilling i
2016. Opgørelsen af øvrige indtægter og omkostningerne til generel ledelse og administration følger de nye fælles retningslinjer fra 1. januar 2016 for
registrering af disse. Fordelingen af øvrige indtægter og omkostningerne på opgave 1-8 er sket manuelt ved proportional tilpasning af de på FL17
givne bevillingsskøn til de faktiske omkostninger i 2016. Årsagen til at opgaverne på FL17 er anvendt er, at styrelsens faktiske opgaver som følge af
en strukturændring i ministeriet pr. 1. maj 2016 i højere grad svarer til dem, der fremgår af FL17 end dem, der fremgår af FL16.
Note 4: Generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje,
ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personaleadministration og kommunikation for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og §
20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
Note 5: Tilskud og regnskab omfatter også økonomisk tilsyn og controlling.

2.4 Målrapportering
Dette afsnit opsummerer indledningsvist resultatopfyldelsen i forhold til alle mål i styrelsens mål- og
resultatplan for 2016. Dernæst beskrives arbejdet med tre udvalgte mål mere indgående.
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Styrelsens mål- og resultatplan indeholder otte mål, der har givet retning for styrelsens
opgavevaretagelse i 2016. Årets resultatopfyldelse fremgår opsummeret af tabel 4.
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse – summeret
Opfyldt
Mål 1:
Udvikling af det kvalitetsunderstøttende arbejde.
Mål 2:
EUD-udbud 2016.
Mål 3:
Udvikling af prøver og eksaminer i folkeskolen
og på de gymnasiale uddannelser.
Mål 4:
Målrettet udvikling og styrkelse af de udgående
vejledningsaktiviteter inden for dagtilbud og
uddannelser på MBUL’s område.
Mål 5:
Konsolidering og videreudvikling af det
dialogbaserede kvalitetstilsyn.
Mål 6:
Styrkelse af det økonomiske tilsyn.
Mål 7:
Styrket service over for institutioner.
Mål 8:
STUK: Et godt sted at arbejde.
I alt

Delvist
opfyldt

Ikke
opfyldt

X

15 pct.

X

15 pct.

X

15 pct.

X

15 pct.
X

10 pct.

X

10 pct.

X

10 pct.
X

4

Vægt

4

10 pct.
0

Samlet set er 5 ud af 8 mål opfyldt og 4 er delvist opfyldt. I bilag 4.2 er bestanddelene i de 8 mål
beskrevet nærmere.
Nedenfor redegøres nærmere for målopfyldelse i forhold til tre udvalgte mål. Der er aftalt med
departementet, at der fokuseres på to forretningskritiske mål (EUD-udbud 2016 samt udvikling af prøver og
eksaminer) samt mål 6 om styrkelse af det økonomiske tilsyn.
Mål 2: EUD udbud 2016
Med den politiske aftale om en reform af erhvervsuddannelserne (’Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser’) blev der vedtaget en række markante ændringer i uddannelsesforløbene på
uddannelserne.
Styrelsen har i 2016 varetaget en stor implementeringsopgave, hvor udbuddet af de nye uddannelsers
grundforløb 1. og 2. del samt hovedforløb er blevet fordelt på uddannelsessteder. Det var en central
ambition med udbudsrunden at understøtte sammenhængen mellem udbuddet og den regionale/lokale
erhvervsstruktur og potentielle praktikpladser. Arbejdet har således involveret en række centrale
interessenter, herunder Regionsrådene og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser
(REU).
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I tabel A fremgår de væsentligste milepæle for implementeringsarbejdet. Disse aktiviteter og tilhørende
milepæle har dannet grundlag for den kvartalsvise dialog mellem styrelse og departement angående
fremdriften i implementeringsarbejdet.
Tabel A: Aktiviteter og milepæle for arbejdet med EUD udbud i 2016
Aktivitet

Beskrivelse

Milepæl

Orientering af REU og de faglige udvalg

Institutionerne m.fl. har frist for at indsende ansøgninger i
Uddannelsesadministration
Ministeriet orienterer regionsrådene om, at ansøgninger er tilgængelige i
systemet Uddannelsesadministration og anmoder regionsrådene om at afgive
indstillinger om grundforløbs 1. og 2. del
Ministeriet orienterer REU og de faglige udvalg om, at ansøgninger er
tilgængelige i Uddannelses-administration og anmoder REU om at afgive
indstillinger (grundforløb, hovedforløb og praktikcentre)

Regionsrådene afgiver indstilling

Regionsrådene afgiver indstillinger til ministeriet i via
Uddannelsesadministration

27-05-2016

REU drøfter indstillinger på rådsmøde

Ministeriet udarbejder oplæg til REU, som drøfter indstillinger på rådsmøde

20-06-2016

REU afgiver indstillinger

REU afgiver indstillinger i Uddannelsesadministration til ministeren

22-06-2016

Svar fra ansøgere om udbud af PAU pba.
ny dimensioneringsaftale

Ansøgere om udbud af PAU har oplyst, om de vil opretholde ansøgningen,
justere den eller trække den tilbage.

21-09-2016

Ministeriet har fordelt udbud på
institutioner

Ministeriet fordeler udbud på institutioner og sender svar på ansøgninger
(undtagen PAU)

30-09-2016

Regionsrådene afgiver nye indstillinger om
PAU

Regionsrådene afgiver nye indstillinger om grundforløb 2 på PAU

10-10-2016

REU afgiver nye indstillinger om PAU

REU afgiver nye indstillinger om grundforløb 2 og hovedforløb på PAU

10-10-2016

Ministeriet har fordelt PAU-udbud på
institutioner

Ministeriet fordeler udbud af PAU på institutioner og sender svar på
ansøgninger

31-10-2016

Ansøgningsfrist for institutionerne
Orientering af regionsrådene

14-03-2016
30-03-2016
30-03-2016

Ansøgere modtog svar på ansøgning den 30. september 2016. For den pædagogiske assistentuddannelse
(PAU) blev der efter ministerens resolution gennemført en supplerende proces på baggrund af
dimensioneringsaftalen indgået den 1. september 2016, som reducerede antallet af uddannelsespladser
meget væsentligt. Alle ansøgere om PAU modtog svar den 31. oktober 2016. Målet er således opfyldt.
Mål 3: Videreudvikling af prøver og eksaminer i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.
Styrelsen har ansvaret for at udarbejde skriftlige prøver af høj faglig kvalitet og for at understøtte
prøveafviklingen lokalt på institutionerne. Indholdet af og rammerne for prøverne på alle ministeriets
uddannelsesområder skal løbende moderniseres. Til det formål, og ved hjælp af en række
udviklingsinitiativer, som udmøntes over de kommende år, revideres folkeskolens prøver, således at de
opleves som tidsvarende og i tråd med indholdet i undervisningen.
Der er udarbejdet en konkret handlingsplan for kvalitetssikringen af folkeskolens prøver, som skal
medvirke til, at kommende års prøver afvikles sikkert og stabilt. Desuden er der arbejdet på at
understøtte en digitalisering af prøverne i både folkeskolen og gymnasiet, hvilket bidrager til en mere
effektiv prøveafvikling. På det gymnasiale område blev første version af en digital prøveafvikling
(netprøver.dk) sat i drift i 2016. I tabel B fremgår de væsentligste milepæle i arbejdet, der blandt andet
har dannet grundlag for den kvartalsvise dialog mellem styrelse og departement angående fremdriften i
arbejdet med at opfylde mål 3.
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Tabel B: Milepæle for arbejdet med videreudvikling af prøver og eksaminer i folkeskolen
og på de gymnasiale uddannelser
Aktivitet

Beskrivelse

Milepæl

Adgang til internettet ved skriftlige prøver i
dansk og forsøg med adgang til internettet
ved skriftlige prøver i fremmedsprogene
Den reviderede prøvebekendtgørelse er udstedt

01-02-2016

Obligatorisk afvikling af projekt- og
produktorienterede prøver i historie,
samfundsfag og kristendomskundskab

Den reviderede prøvebekendtgørelse er udstedt

01-02-2016

Forsøg med fælles prøve i historie,
samfundsfag og kristendomskundskab

Prøvevejledningen er udarbejdet

01-02-2016

Igangsættelse af forsøg med flere valgfag
som prøvefag

Prøvevejledningen er udarbejdet

01-02-2016

Forsøg med prøver i partnerskab med
lokale virksomheder

Den reviderede prøvebekendtgørelse er udstedt

01-02-2016

Obligatorisk digital prøveafholdelse i
biologi og geografi

Den reviderede prøvebekendtgørelse er udstedt

01-02-2016

End-to-end-test på 810 skoler

Forud for gennemførelse af generalprøve gennemføres end-toend-test på 810 skoler

11-02-2016

Frivillig gennemførsel af fælles prøve i
fysik/kemi, biologi og geografi og
selvrettende udtræksprøve i fysik/kemi

Setup ift. fælles prøve er etableret - bortset fra beskikkelse af censorer, som skal
være sket senest 1. marts. Herudover skal udtræksprøve være færdiggjort.

01-03-2016

Generalprøve med digital
eksamensaflevering gennemføres på 120
institutioner

Generalprøven er gennemført på 120 institutioner

15-03-2016

Forbedrede interne procedurer for
prøveafvikling implementeret

STUK har beskrevet og afklaret de interne procedurer og roller i forbindelse
med afviklingen af prøverne, herunder udarbejdet en vagtplan for hele
prøveperioden

01-04-2016

Implementering af lettere
tilmeldingsprocedurer

Der er implementeret følgende hjælpeforanstaltninger: 1) Funktion som lægger
påmindelse til skoler, som ikke har booket prøver, 2) tilretning af det
eksisterende supportværktøj som muliggør mindre ad-hoc rettelser af bookinger

01-05-2016

Prøvesystem skal gemme elevernes svar
løbende

Det digitale prøvesystem er tilrettet, forud for prøverne i maj, således at alle
svar afgivet af en elev inden prøvetidens udløb bliver gemt løbende.

01-05-2016

Understøttelse af skolernes mulighed for at
styre tidspunktet for prøveafslutningen

Der er foretaget systemtilretning i prøvesystemet, således at de prøveansvarlige
på skolerne selv er i stand til at afslutte prøverne.

01-05-2016

Testprocedurerne for fejlsøgning af
prøvesystemet forbedret og strategi herfor
implementeret

Revideret teststrategi implementeret

01-05-2016

Første pilotforsøg med matematisk
problemløsning med inddragelse af itværktøjer

Der er gennemført lukket forsøg, som ikke tæller som en rigtig prøve

01-06-2016

Skriftlige prøver rettes af én statsligt
beskikket censor

Samtlige skriftlige prøver i folkeskolen er gennemført og besvarelserne er rettet
af én beskikket censor

01-06-2016

Oplæg om fordele og ulemper ved ændrede
tidspunkter for skriftlige prøveterminer
Oplægget er blevet præsenteret for og drøftet i forligskredsen
Digital eksamensaflevering gennemført ved
33 skriftlige prøver på ca. 120 gymnasiale
institutioner
Prøverne er afleveret via netprøver.dk på 120 institutioner

01-06-2016
01-07-2016

Faglig udredning om fremtidens prøve i
dansk, retskrivning

Den faglige udredning er udarbejdet og præsenteret for M og forligskreds

01-11-2016

Kommunikationsstrategi er udarbejdet,
afprøvet, evalueret og implementeret

STUK har udviklet, afprøvet, evalueret og implementeret en
kommunikationsstrategi, som sikrer at skolernes informationsbehov
imødekommes

01-12-2016

Understøttelse af skolernes mulighed for at
få overblik over regler og rammer for
prøveafvikling

STUK har gennemgået ministeriets hjemmeside såvel som øvrige
kommunikationskanaler med henblik på at sikre, at regler, retningslinjer og
vejledninger i videst muligt omfang præsenteres på en simpel og overskuelig
måde.

01-12-2016

Dokumentation for afleveret besvarelse

STUK har udarbejdet behovsbeskrivelse, som matcher de tekniske
muligheder/rammer, så det er fastlagt, hvilken løsning der skal implementeres.

01-12-2016
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Udviklingsarbejdet har (jf. tabel B) berørt en række forskellige opgaver, herunder ændringer i regler
(prøvebekendtgørelser), udarbejdelse af nye vejledninger, styrkelse af de styrelsesinterne procedurer for
prøveafvikling samt implementering af nyt system til digital prøveafvikling. Målet er opfyldt.
Mål 6: Styrkelse af det økonomiske tilsyn
Styrelsen har i 2016 arbejdet med at styrke det økonomiske tilsyn, så det i højere grad bliver muligt dels
at reagere tidligere over for institutioner, hvor der er risiko for økonomiske eller administrative
udfordringer, dels at tilvejebringe et bedre grundlag for styrelsens eksterne controlling i forhold til det
samlede selvejeområde.
Arbejdet har blandt andet resulteret i udviklingen af nyt koncept for tilsynet med regulerede
institutioner, som ved at sammenholde aktuelle aktivitets- og tilskudstal med det seneste års regnskaber
identificerer institutioner i potentiel økonomisk risiko.
Desuden er der i den styrelsesinterne opgavevaretagelse udviklet mere detaljerede observationslister
over institutioner under skærpet tilsyn. Dette giver mere detaljerede informationer om udviklingen i de
pågældende institutioners økonomi, hvilket blandt andet kan give mulighed for fremover at igangsætte
et arbejde, der sigter mod udvikling af nye koncepter for flerårige sektorregnskaber.
Mål 6 er delvist opfyldt, eftersom det ikke har været muligt at gennemføre en analyse af væsentligste
omkostningsarter. Det er styrelsens vurdering, at data i uddannelsesstedernes formålsregnskaber ikke er
tilstrækkeligt valide til, at kunne foretage omkostningsanalyser af væsentlige omkostningsarter, som
kunne give et grundlag for at sammenligne institutionerne. Styrelsen har således konstateret en
uensartet konterings- og fordelingspraksis på institutionerne på væsentlige omkostningsarter, og har der
derfor igangsat et arbejde med det formål at styrke validiteten af data i formålsregnskaberne. Arbejdet
indeholder bl.a. en styrket vejledningsindsats i forhold til konteringspraksis.

2.5 Forventninger til det kommende år
Styrelsen vil i 2017 fortsat arbejde med afsæt i de tre flerårige pejlemærker:




Styrket servicefokus og sikker drift.
Styrke kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter.
Bedre anvendelse af viden og data.

Styrelsen har for 2017 udpeget to forretningskritiske mål. Det drejer sig dels om en videreudvikling af
det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde, dels om implementering af gymnasiereformen.
Arbejdet med videreudvikling af det udgående kvalitetsarbejde skal ske gennem en konsolidering af
forandrings- og rådgivningsarbejde, som er baseret på den bedst tilgængelige viden om god
undervisning.
Strategien for kvalitetsudviklingen tager blandt andet afsæt i, at der skal anvendes forskellige
virkemidler i de forskellige faser af reformimplementering, som er aktuelle for de forskellige
uddannelsesområder. Konkret vil der blive udviklet redskaber til en øget målgruppesegmentering, og
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der udarbejdes et ydelseskatalog med udvalgte vejledningstemaer, så der skabes konkrete forandringer i
praksis. Styrelsen vil desuden videreudvikle vidensarbejdet i retning af formidling og remediering af
viden, der skal formidles på relevante platforme. Der arbejdes videre med, at læringskonsulenterne har
et fælles og opdateret vidensgrundlag.
For at understøtte det tværgående blik i indsatsen etableres der et tværgående implementeringsteam i
Afdelingen for Kvalitet og Viden med det formål at styrke koblingen mellem vidensarbejdet og det
udgående kvalitetsarbejde, og derved styrke frem- og tilbageløb af viden fra og til ministeriet i forhold
til sektoren.
Reformen af de gymnasiale uddannelser kræver omstilling på skolerne og udvikling af den pædagogiske
praksis. Det er den enkelte skole, bestyrelse, ledelse og lærer, der skal realisere intentionerne i
gymnasiereformen. Styrelsens varetager i 2017 og årene frem en stor opgave i at understøtte den lokale
indsats, så skolerne kan nå reformens mål.
Styrelsen skal arbejde med at revidere uddannelsernes regelgrundlag gennem en række ændringer og
forenklinger af uddannelsesbekendtgørelser m.m. Desuden skal styrelsen sikre den indholdsmæssige
udvikling af fagene gennem blandt andet udarbejdelse af ca. 200 læreplaner med tilhørende
vejledninger. Desuden skal der udarbejdes oplæg til en ny national naturvidenskabsstrategi.
Gymnasiereformen medfører også et behov for udvikling af prøver og eksamener, der skal forenkles og
fornyes i overensstemmelse med de ændringer af fagenes indhold og mål, der i øvrigt gennemføres.
Desuden skal det udgående reformimplementeringsarbejde på det gymnasiale område udbygges, og der
skal etableres et omfattende arbejde med etablering af følgeforskning og trivselsmålinger m.m.
Styrelsen har udover de to forretningskritiske mål en række andre udviklingsopgaver i 2017. Styrelsen
vil igangsætte en række initiativer, der skal løfte serviceniveauet over for institutioner og borgere på
tværs af styrelsens ansvarsområder. Initiativer vil omfatte udvikling og professionalisering af driften,
mere målrettet og effektiv kommunikation og optimeret opgaveløsning (effektivisering mv.).
Styrelsen vil endvidere arbejde videre med at styrke det økonomiske analytiske beredskab. Dette er også
aktualiseret af, at en række af de selvejende institutioner i 2017 og frem vil være omfattet af
effektiviseringskrav og takstomlægning. Styrelsen vil i den sammenhæng fokusere den løbende
overvågning og økonomiske screening af de selvejende institutioner for at sikre, at der i tide kan gribes
rettidigt og præcist ind over for evt. økonomisk udfordrede institutioner.
Styrelsen skal også varetage sikre en udmøntning og implementering af trepartsaftalen på voksen- og
efteruddannelsesområdet (VEU) og erhvervsuddannelsesområdet (EUD) i samarbejde med en række
interessenter. Styrelsen vil i 2017 blandt andet i samarbejde med REU og de faglige udvalg sørge for, at
den nye dimensioneringsmodel på EUD samt de øvrige praktikpladsinitiativer kan igangsættes pr. 1.
januar 2018.
Styrelsen vil desuden have fokus på videreudvikling af bestyrelses- og ledelsesudvikling på de selvejende
institutioner, herunder implementeringen af konceptet for den løbende dialog med bestyrelses- og
lederforeningerne samt forberedelse af OK18.
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Ligeledes vil kvalitetsudviklingen af tilsynsarbejdet og de nationale test være opgaver som styrelsen vil
varetage i 2017.
Forventningerne til styrelsens driftsøkonomi kan beskrives med afsæt i regnskabet for 2016
sammenholdt med det indmeldte grundbudget for 2017.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Bevilling og øvrige indtægter
Udgifter
Resultat

Regnskab 2016
-277,5

Grundbudget 2017
-295,2

284,4
7,0

330,5
35,3

Grundbudgettet for 2017 indeholder udgifter, som skal finansieres af henholdsvis tillægsbevillinger og
forbrug af opsparing, hvilket er årsagen til afvigelsen mellem bevilling/øvrige indtægter og udgifter.
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3 Regnskab
________________________________________________________________________________
I dette afsnit redegøres for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets ressourceforbrug i finansåret 2016
udtrykt ved resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen.
Derudover omfatter afsnittet også den anden (ikke-virksomhedsbærende) hovedkonto, som Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet har haft det budget- og regnskabsmæssige for i 2016.
I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt
synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloft.
_______________________________________________________________________________

3.1 Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis følger regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets ØkonomiskAdministrativ Vejledning, hvis principper for den nye omkostningsbaserede regnskabspraksis igennem
året er blevet fulgt for såvel resultatopgørelsens som balancens vedkommende. Resultatopgørelse og
Balance er baseret på data fra SKS. Resultatdisponering og bevillingsafregningsskemaerne er baseret på
data fra Statens Budgetsystem.

3.2 Resultatopgørelse mv.
Tabel 6 viser STUK’s resultatopgørelse for 2015 og 2016 samt STUK’s grundbudget for 2017. Brugen
af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem (indtægter i minus, omkostninger i plus).
Der er foretaget afrundinger i tabellen.
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Tabel 6: Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Reserveret af indeværende års bevillinger
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af vare- og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Øvrige driftsindtægter
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

R
2015

R
2016

B
2017

Mio. kr.

Mio. kr

Mio. kr.

-283,9
2,6
-4,0
-285,3
-0,0
-285,4

-274,7

-295,2

-274,7
-0,1
-274,8

-295,2

0,0
0,0

0,1
0,1

-295,2

Ordinære driftsomkostninger
Ændringer i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Andre forbrugsomkostninger
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Andre ordinære driftsomkostninger

0,0

0,1

185,1
20,0
-3,3
0,4
202,3
64,9

203,6
23,1
-3,2
0,2
223,7
55,9

Af- og nedskrivninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

0,0
267,3

0,3
279,7

330,5

Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

-18,1

4,9

35,3

-3,1
2,6
-18,6

-2,7
4,7
6,9

35,3

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

-0,0
0,1
-18,5

-0,0
0,0
7,0

35,3

0,0
0,0
-3,7

0,0
7,0

35,3

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

Styrelsens samlede resultat i 2016 kan opgøres til et underskud på 7,0 mio. kr.
Underskuddet fordeler sig med et underskud på 6,0 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto
§ 20.11.31, primært som følge af forbrug af opsparing vedrørende satspuljebevillingen på underkonto
60 og et underskud på 1,0 mio. kr. på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto § 20.87.01 jf.
forklaringen ifm. tabel 12.1 med bevillingsregnskab for den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto
under styrelsen.
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En sammenligning med 2015 viser et fald i bevillingen på 10,6 mio. kr. Årsagen hertil er primært
følgende ændringer:




opgave- og årsværktilførsel som følge af justering af strukturen i ministeriet pr. 1. maj 2016.
bortfald af satspuljebevillinger på underkonto 20.11.31.40 og 20.11.31.70 til henholdsvis
TosprogsTaskforcen og FastholdelsesTaskforce.
ressortoverførsel til Udlændinge- og Integrationsministeriet af bevillingerne til Undervisning i
Dansk som andetsprog og Danskprøver for ægtefællesammenførte.

Personaleomkostninger er primært som følge af opgave- og årsværkstilførslen jf. strukturændringen i
ministeriet pr. 1. maj 2016 ændret fra 202,3 mio. kr. i 2015 til 223,7 mio. kr. i 2016. svarende til en
stigning på 21,4 mio. kr.
Andre driftsomkostninger er primært som følge af forbrugsreduktion vedrørende satspuljebevillingerne
på underkonto 40 og 60 samt vedrørende bevilling ressortoverført til Udlændinge- og
Integrationsministeriet ændret fra 64,9 mio. kr. i 2015 til 55,9 mio. kr. i 2016 svarende til et fald på 9,0
mio. kr.
I 2017 er der budgetteret med ordinære driftsindtægter på 295,2 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. over
R2016-tallet på 274,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært bevillingstilførsel som følge af
gymnasiereformen og nye satspuljeprojekter. Udover bevillingen forventes der jf. styrelsens
grundbudget for 2017 et nettoforbrug på 35,3 mio. kr., der finansieres fra tillægsbevillinger og overført
overskud.
Tabel 7: Resultatdisponering
Resultatdisponering (mio. kr.)

R 2015

R 2016

Disponeret til bortfald

-

-

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)

-

-

Disponeret til udbytte til statskassen

-

-

18,6

-7,0

Disponeret til overført overskud

Årets underskud på 7,0 mio. kr. disponeres til overført overskud, som herefter udviser en saldo på 76,1
mio. kr. jf. nærmere afsnit 3.4.
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3.3 Balancen
Tabel 8: Balance (mio. kr.)
Note Aktiver
Anlægsaktiver
1 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner,
patenter mv.
Udviklingsprojekter under
opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i
alt
2 Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og ombygninger
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og maskiner
Inventar og it-udstyr
Igangværende arbejder for egen
regning
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender

2015
-

2016 Note Passiver
Egenkapital
Reguleret egenkapital
Opskrivninger

2015

2016

-1,8
-

-3,5
-

-

-

-

-

Reserveret egenkapital

-

-

Kontoændringer

0,5

0,0

-

-

Udbytte til staten

-

-

0,0

0,0

-32,3
-33,6
-1,4

-76,1
-79,6
-1,3

Langfristede gældsposter
FF4 langfristet gæld

-

-

-

-

FF6 bygge- og it-kredit

-

-

-

-

1,8
1,8
1,8

3,5

Donationer
Prioritetsgæld
Anden langfristet gæld

-

-

3,5
3,5

Langfristet gæld i alt

0,0

0,0

-

-

4,7

6,2

-19,0

-20,2

-6,9
-19,5
-18,3

-6,9
-23,2
-

-

-

-49,8
-49,8
-84,9

-50,3
-50,3
-131,2

Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 uforrentet konto

-

-

34,9

67,0

FF7 Finansieringskonto

43,8

54,5

Andre likvider
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

-0,3
78,4
83,1
84,9

0,0
121,5
127,7
131,2

Overført overskud
Egenkapital i alt
3 Hensatte forpligtelser

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge
Reserveret bevilling
Igangværende arbejder for
fremmed regning
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt
Passiver i alt

Note.: Evt. forskelle mellem de samlede poster og delposter skyldes afrundinger.

Balancen udgør 131,2 mio. kr. pr. 31. december 2016. Det er 46,3 mio. kr. mere end den opgjorte
balance pr. 31. december 2015.
På aktivsiden er der primært følgende ændringer:
 startkapitalen er, jf. genberegning ifm. ressortændring, forhøjet fra 1,8 mio. kr. ultimo 2015 til
3,5 mio. kr. ultimo 2016.
 likvide beholdninger er forøget fra 34,9 mio. kr. ultimo 2015 til 67,0 mio. kr. ultimo 2016.
Årsagen til forøgelsen af de likvide beholdninger er primært, at der i 2016 er overført reserverede
bevillinger og skyldige feriepenge til styrelsen fra departementet. På passivsiden er der primært følgende
ændringer:
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overført overskud er forøget fra 32,3 mio. kr. ultimo 2015 til 76,1 mio. kr. ultimo 2016 som
følge af overførsel af reserveret bevilling og årets underskud på 7,0 mio. kr. jf. nærmere i note
3, tabel 16



stigning i skyldige feriepenge på 3,7 mio. kr. som følge af overførsel af årsværk fra
departementet jf. strukturændringen i ministeriet pr. 1. maj 2016.

3.4 Egenkapitalforklaring
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo

Startkapital primo
+Ændring i startkapital
Startkapital ultimo
Overført overskud primo
+ Ændringer overført overskud ifm.
kontoændringer
+ Overførsel fra reserveret bevilling
+ Overført fra årets resultat
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

Egenkapital 2015

Egenkapital 2016

mio. kr.

mio. kr.

1,8
0,0
1,8
13,3

1,8
1,7
3,5
32,3

0,5
0,0
18,6
32,3
34,1

-0,7
51,5
-7,0
76,1
79,6

Anmærkning: Fortegn i denne tabel svarer til bevillingsafregningsskemaer og er dermed angivet med modsat
fortegn i forhold til SKS.

Årets underskud på 7,0 mio. kr. er disponeret til overført overskud. Inklusiv ændringer ifm.
kontoændringer på -0,7 mio. kr. og overførsel af 51,5 mio. kr. fra reserveret bevilling udgør det
overførte overskud ultimo 2016 dermed 76,1 mio. kr.
Startkapitalen er jf. genberegning ifm. ressortændring forhøjet fra 1,8 mio. kr. ultimo 2015 til 3,5 mio.
kr. ultimo 2016. Den samlede egenkapital ultimo 2016 udgør 79,6 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme
3.5.1 Opfølgning på låneramme
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
Sum af immaterielle og materielle
Anlægsaktiver
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

2016
Mio. kr.
1,5
0,0

Udnyttelse af lånerammen er i 2016 beregnet som summen af de immaterielle og materielle
anlægsaktiver i forhold til lånerammen.
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3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler
Styrelsen erklærer ikke på noget tidspunkt i løbet af året at have overskredet disponeringsreglerne
vedrørende styrelsens tre forskellige SKB-konti i likviditets- og finansieringsordningen dvs.:




SKB finansieringskonto (FF7)
SKB uforrentet konto (FF5)
SKB langfristet gæld (FF4)

FF5 uforrentet konto udviser, som det fremgår af tabel 8: Balancen, ultimo 2016 en saldo på 67,0 mio.
kr. Da FF5-kontoen først kan afstemmes, når regnskabet er afsluttet, svarer saldoen på denne konto
ikke til summen af hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne, den kortfristede gæld og overført
overskud. Som det fremgår af tabel 10.1, skal saldoen på baggrund af ultimo balancen 2016 reguleres
med 61,5 mio. kr., hvorved den nye saldo vil udgøre 128,5 mio. kr.
Tabel 10.1: FF5 Likviditetsflytninger
Saldo pr. 31.12.16

Mio. kr.
Hensatte forpligtelser
Tilgodehavender
Andre likvider
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge
Overført overskud
Ny saldo
Gammel saldo
Regulering primo 2017

-1,3
6,2
0,0
-20,2
-6,9
-23,2
-83,1
128,5
67,0
61,5

3.6 Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)
Hovedkonto

20.11.31

20.87.01

I alt

Lønsumsloft FL

155,7

35,1

190,8

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

185,1

37,3

222,4

Lønforbrug under lønsumsloft

186,7

36,9

223,6

Difference (mindre forbrug)

-1,6

0,4

-1,2

Akkumuleret opsparing ultimo 2015

27,6

-

27,6

Opsparing flyttet jf. ressortændring

-0,2

-

-0,2

Akkumuleret opsparing ultimo 2016

25,8

0,4

26,1

Styrelsen inklusiv den ikke-virksomhedsbærende underkonto havde i 2016 et lønsumsloft på 222,4 mio.
kr. og et lønforbrug på 223,6 mio. kr., svarende til et merforbrug af lønsum på 1,2 mio. kr.
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Styrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto havde ultimo 2015 en akkumuleret opsparing på i alt
27,6 mio. kr. jf. ressortændring pr. juni 2015 er der vedrørende § 20.11.31 flyttet 0,2 mio. kr. til § 14.
Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Styrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto har dermed ultimo 2016 en akkumuleret opsparing
under lønsumsloftet på 26,1 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet
Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (mio. kr.)
Hovedkonto

20.11.31.

Navn

Bevillingstype

(Mio. kr.)

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse
Ultimo

Styrelsen for Driftsbevilling
Undervisning
og Kvalitet

Udgifter
Indtægter

211,4
-2,2

217,6
-2,4

-6,2
0,2

-6,0

Årets samlede resultat for styrelsen er gennemgået under afsnit 3.2 ”Resultatopgørelse mv.”
Differencen mellem årets underskud på 7,0 mio. kr. under afsnit 3.2 og årets underskud i ovenstående
tabel 12 for § 20.11.31 på 6,0 mio. kr. forklares af nedenstående tabel 12.1 med bevillingsregnskab for
den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto under styrelsen.

3.7.1 Bevillingsregnskabet ikke virksomhedsbærende hovedkonto
Tabel 12.1: Bevillingsregnskab for § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (mio. kr.)
Hovedkonto

20.87.01.

Navn

Bevillingstype

(Mio. kr.)

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse
Ultimo

Prøver og Driftsbevilling
eksamen mv.

Udgifter
Indtægter

65,6
-0,1

66,8
-0,4

-1,2
0,3

-1,0

På finansloven for 2015 er bevillingerne på prøve- og eksamensområdet for første gang samlet på én
hovedkonto.
Samlet set kan merforbruget på 1,0 mio. kr. primært henføres til merforbrug på folkeskolens prøver,
almengymnasiale eksamener og prøver på almen voksenuddannelse (AVU). Det kan blandt andet
henføres til ekstraordinære udgifter til censur i forbindelse med aflysning af en digital prøve i læsning og
retskrivning samt lidt højere udgifter til fremstilling på det gymnasiale område end forudsat.
Det skal bemærkes, at regnskabstal for 2014 og 2015 omfatter de ressortoverflyttede underkonti 77 og
78, der regnskabsmæssigt har været administreret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indtil
udgangen af 2015. Tallene for 2016 er derfor ikke direkte sammenlignelige med årene før.
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4 Bilag
________________________________________________________________________________
Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for målopgørelsen, regnskabet og
årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen.
__________________________________________________________________________

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance
Balancen
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
STUK har ikke immaterielle anlægsaktiver eller udviklingsprojekter under opførelse.
Tabel 13
Note 2: Materielle anlægsaktiver
(Mio. kr.)

Kostpris
Primokorrektioner og flytning ml.
bogføringskredse
Tilgang (forbedringer + færdiggjorte
igangværende arbejder i året)
Afgang
Kostpris pr. 31. december 2016
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2016
Regnskabsmæssig værdi 31. december
2016
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger

Grunde,
arealer og
bygninger

Infrastruktur

Produktionsanlæg og
maskiner

Transportmateriel

Inventar
og
it udstyr

Materiell
e
anlægsaktiver
I alt
--------------------------------------------------mio. kr.----------------------------------------0,3
0,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,3
-

-0,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3
0,3

0,3
0,3

STUK har ikke igangværende arbejder for egen regning.
Tabel 14
Note 3: Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling
Kr.
Beholdning primo 2016

Reserveret bevilling

Overført overskud

-51.478.829

-31.624.100

51.478.829

-51.478.829

Årets øvrige bevægelser

0

6.973.346

Beholdning ultimo 2016

0

-76.129.584

Overførsel af reserveret bevilling
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Det overførte overskud primo 2016 udgjorde 31,6 mio. kr. Efter overførsel af reserveret bevilling på
51,5 mio. kr. og modregning af årets underskud på 7,0 mio. kr. er beholdningen ultimo 2016 på 76,1
mio. kr.
Note 4: Hensatte forpligtelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hensatte forpligtelser udgør i alt 1,3 mio. kr. og vedrører
hensættelser til opfyldelse af åremålskontrakter, styrelsesdirektørens resultatløn 2016, der kommer til
udbetaling i 2017, samt en hensættelse vedrørende restancer til SKAT for aktiviteter gennemført med
Fastholdelseskaravanen, da denne var forankret i det daværende Integrationsministerium.
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4.2. Målopgørelse
Nedenfor er styrelsens mål- og resultatplan for 2016 med vurdering af graden af resultatopfyldelse.
Evalueringen af resultatet, herunder opfyldelsen af de underliggende aktiviteter, er sket i dialog med
departementet.
Tabel 15: Mål og resultatplan 2016 for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Mål 1: Udvikling af det kvalitetsunderstøttende arbejde
Aktiviteter for at opnå målet:
Primo 2016 afleveres projektrapport med enkle og implementerbare forslag vedr.

Vægtning: 15 %

1.

Procedurer og metoder til:
a. Sikring af tilbageløb af viden fra sektoren til MBUL og fra ministeriets udgående enheder til fx de
politikformulerende enheder i MBUL samt fastlæggelse af procedurer for planlægning og prioritering
af det udgående arbejde i STUK.
b. Sikring af fremløb af viden og data fra MBUL til undervisningssektoren via den udgående vejledning.
2. Etablering af et fælles afsæt i forhold til viden, metoder og arbejdsformer for det udgående
kvalitetsunderstøttende arbejde i STUK med udgangspunkt i tværgående vidensdeling samt metode- og
kompetenceudvikling.
3. Etablering af it-understøttelse af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde med henblik på forbedret
koordinering af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde i STUK.
Herefter iværksættes yderligere udviklings- og implementeringsarbejde.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Projektet er igangsat.
Projektrapport med
Den planlagte implementering for
implementeringsplan er
2016, jf. projektrapport, er
afleveret, og implementering er gennemført.
igangsat, dog med maksimalt 1.
kvartalsforsinkelse ift.
implementeringsplan
Resultat:
Målet er opfyldt.

Mål 2: EUD-udbud 2016
Vægtning: 15 %
Aktiviteter for at opnå målet:
1) I samarbejde med STIL udvikles IT-understøttelse af udbudsrunden i uddannelsesadministration.dk.
2) I samarbejde med STIL sikres, at der er adgang til alle relevante data ift. udbudsrunden.
3) Der skal gennemføres udbud, og derefter vælges leverandør og gennemføres udredning, der tilvejebringer data,
som understøtter kriteriet om sammenhæng mellem regional/lokal erhvervsstruktur/potentielle praktikpladser
og udbud.
4) Der skal ske en løbende inddragelse af aktørerne: skoler, REU og de faglige udvalg, regioner og øvrige aktører,
der henvender sig. Understøttelse af indstillinger fra regioner, arbejdsmarkedets parter mv. søges gennemført
ved afholdelse af få og relativt store intro- og orienteringsmøder.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Ved årets start forventes
Udbuddet først er fordelt på
Udbuddet er fordelt på institutioner
kriterierne for
institutioner i november 2016.
i september 2016.
udbudsgodkendelse at være på
plads, og der vil være indkaldt
ansøgninger om udbud fra
skolerne.
Resultat:
Målet er opfyldt.
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Mål 3: Udvikling af prøver og eksaminer i folkeskolen og på de gymnasiale Vægtning: 15 %
uddannelser
Aktiviteter for at opnå målet:
1. Implementering af nye tiltag for folkeskolens prøver i forbindelse med sommerterminen i 2016. Der gennemføres
skriftlige prøver med adgang til internettet i dansk som valgfri prøveform og i fremmedsprogene på forsøgsbasis.
Samtidig kan skolerne gennemføre fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi samt en selvrettende udtræksprøve i
fysik/kemi. Endelig indføres projekt- og produktorienterede prøver i historie, samfundsfag og kristendomskundskab,
ligesom prøver med skriftlig besvarelse bedømmes af én statsligt beskikket censor
2. På det gymnasiale område gennemføres første fase af implementeringen af netprøver.dk, således at digital
eksamensaflevering er mulig ved sommerterminen 2016 ved 33 skriftlige prøver på ca. 120 gymnasiale institutioner.
Frem mod sommeren 2017 implementeres anden fase.
3. Der gennemføres en kvalitetssikring af prøvesystemet samt STUK’s interne procedurer omkring prøveafviklingen. I
tillæg til en forbedret kommunikationsindsats målrettet skolerne skal dette understøtte en sikker og stabil afvikling af
folkeskolens prøver ved sommerterminen 2016.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Folkeskolen: Der er opnået
2 ud af ovenstående 3
Ovenstående 3 aktiviteter er
politisk enighed om 12
aktiviteter er gennemført.
gennemført.
initiativer til videreudvikling af
folkeskolens prøver. Der er
endvidere udarbejdet en intern
handlingsplan med konkrete
initiativer for så vidt angår
prøveafviklingen.
Gymnasiale uddannelser:
Netprøver.dk - Version 1 er i
test.
Resultat:
Målet er opfyldt.

Mål 4: Målrettet udvikling og styrkelse af de udgående
Vægtning: 15 %
vejledningsaktiviteter inden for dagtilbud og uddannelser på MBUL’s
område
Aktiviteter for at opnå målet:
Dagtilbud- og grundskoleområdet:
1) Der udarbejdes og implementeres en samlet plan for læringskonsulenternes fremadrettede arbejde, herunder ift.
arbejdet med tosprogsområdet. Planen tager bl.a. udgangspunkt i en gennemgang af skolernes/kommunernes behov
og udfordringer, læringskonsulenternes hidtidige erfaringer og relevant forskning.
2) Der igangsættes følgende aktiviteter
 Kommunale vejledningsforløb og temaforløb, der bidrager til, at samarbejdskommuner og -skoler styrker deres
arbejde med at implementere folkeskolereformens elementer og understøtter inklusion i skoler, dagtilbud og
fritidstilbud. Det konkrete antal forløb, der løber over skoleåret 2016/2017, fastsættes foråret 2016 efter
ansøgningsrunde.
 Rådgivning via telefon eller videokonference (”Hotline”) og vejledning i form af klippekort, herunder løbende
afvikling af vejledningsindsatser af kortere varighed med fleksibelt indhold, så skoler, der ikke søger via de
formelle ansøgningsrunder, lettere kan få vejledning.
 Mindst 6 forsknings- og udviklingsprojekter, der bidrager til at udvikle praksis i skoler, dagtilbud og fritidstilbud
med fokus på inklusion.
 Udvikling af inspirationsmaterialer til EMU.dk, der formidler og anvendeliggør forskningsbaseret viden.
Inspirationsmaterialernes omfang fastlægges primo 2016.
3) Satspuljepartiernes beslutning om at etablere et korps af pædagogiske praksiskonsulenter på dagstilbudsområdet
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4)

realiseres i 2016 og samtænkes med vejledningsaktiviteterne på de øvrige uddannelsesområder.
Brugernes tilfredshed med kommunale vejledningsforløb og temaforløb følges og vurderes systematisk. Målet er, at
80 % skal være tilfredse eller meget tilfredse med de kommunale vejledningsforløb og temaforløb.

Det gymnasiale område:
5) Vejledningsindsatsen styrkes og målrettes gennem udvikling af en flerstrenget vejledningsmodel, der retter sig mod
forskellige behov, herunder:
 skoleforløb med udgangspunkt i lokalt konstaterede udfordringer/behov
 skoleforløb til lavt præsterende skoler ift. centrale kvalitetsindikatorer
 udbud af temaforløb, der udspringer af centralt/bredt identificerede behov
Erhvervsuddannelsesområdet:
6) Med udgangspunkt i en gennemgang af skolernes behov og udfordringer, de udgående enheders spidskompetencer
og relevant forandringsteori udarbejdes der en ny strategi for de udgående enheders arbejde.
7) Der udvikles nye produkter, som læringskonsulenterne skal udbyde til skolerne, og produkterne trykprøves på
udvalgte skoler. Produkterne omfatter Temadage, Temaforløb og Individuelle vejledningsforløb.
8) Der udarbejdes en plan for udrulning til skoler.
9) I forbindelse med at den eksisterende finansiering for læringskonsulenter på EUD-området udløber ved udgangen af
2016, udarbejdes en samlet evaluering af de gennemførte aktiviteter for at belyse tilfredshed, udbytte og relevans.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
5 ud af ovenstående 9
 Ovenstående 9 aktiviteter er

aktiviteter er gennemført
gennemført
Resultat:
Målet er opfyldt.

Mål 5: Konsolidering og videreudvikling af det dialogbaserede
kvalitetstilsyn
Aktiviteter for at opnå målet:

Vægtning: 10 %

Indsatsområde 1: Metodeudvikling
 Etablering af et tværgående tilsynsnetværk og sikring af metode- og vidensdeling, herunder af tværgående
principper for brugen af sanktioner i forbindelse med tilsynet. Herudover skal det sikres, hvordan videns- og
metodeudvikling i det tværgående tilsyn kan koordineres med interne udgående enheder samt departement og
STIL.
 Gennemførelse af vejledningsindsats om krav til skolernes hjemmesider for de frie skoler med henblik på
iværksættelse af selvindberetningsmodel af skolernes egen kvalitetssikring af deres hjemmesider i slutningen af
2016. Indsatsen følges op af et egentligt tilsyn i 2017.
Indsatsområde 2: Særlig fokus på udvalgte indsatsområder 2016
 Fortsat udvikling af det dialogbaserede tilsyn på folkeskoleområdet.
 Udrulning af nyt koncept for kvalitetstilsynet på erhvervsuddannelserne.
 Udvikling af det risikobaserede tilsyn med AMU med udgangspunkt i screeninger fra Vis Kvalitet.
 Udvikling af dialogbaseret kvalitetstilsyn for den kombinerede ungdomsuddannelse.
 Konkrete rammer for ovenstående aktiviteter vil fremgå af Tilsynsplan 2016-2017, der offentliggøres primo
2016, og aktiviteterne afrapporteres i Tilsynsberetning 2016.
Indsatsområde 3: Digital kommunikation
 I forlængelse af udarbejdelsen af Tilsynsplan 2016-17 udarbejdes et selvstændigt årshjul for brugen af løbende
orienteringer om de enkelte aktuelle tilsynsaktiviteter, således at interessenter og offentligheden via styrelsens
hjemmeside orienteres ved indledning og afslutning af de planlagte tilsynsaktiviteter i 2016. Indsatsen
afrapporteres i Tilsynsberetning 2016.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Alle opgaver er beskrevet i 4 ud af 7 delleverancer er
7 ud af 7 delleverancer er opfyldt.
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enten tilsynsplan 2016-17
eller i kommissorium for
det tværgående tilsyn.

opfyldt.



Resultat:
Målet er delvist opfyldt.

Mål 6: Styrkelse af det økonomiske tilsyn
Vægtning: 10 %
Aktiviteter for at opnå målet:
Indsatsområde 1: Styrkelse af det økonomiske tilsyn i en mere proaktiv retning
Væsentligste delleverancer for at nå målet
 Det nuværende økonomiske tilsyn skal i 2016 suppleres med aktiv anvendelse af de nyeste aktivitetstal mhp. at
skabe et mere tidstro økonomisk tilsyn.
Indsatsområde 2: Styrkelse af den eksterne controlling i forhold til det samlede selvejeområde
Væsentligste delleverancer for at nå målet
 Der skal i 2016 gennemføres en tematisk tilsynsundersøgelse på det regulerede institutionsområde med fokus på
effektiv bygningsvedligeholdelse og administrationen omkring specialpædagogiske støtteordninger (SPS)
 Der skal i 2016 gennemføres en tematisk tilsynsundersøgelse med fokus på de almene gymnasiers
regeloverholdelse i relation til forvaltningen af løn- og personaleudgifter
 Der skal i 2016 foretages en analyse af de væsentligste omkostningsarter i og imellem sektorer mhp. at
identificere institutionernes væsentligste økonomiske risici i forhold til hurtig tilpasning af omkostningssiden.
Indsatsområde 3: Styrelsens løbende ledelsesinformationssystem på det økonomiske tilsynsområde
Væsentligste delleverancer for at nå målet
 Der skal i 2016 udarbejdes mere detaljerede og flerårige sektorregnskaber, som bedre kan belyse de økonomiske
forhold i uddannelsessektoren på tværs af skoletyper og uddannelsesområder.
 Der skal i 2016 udarbejdes mere detaljerede observationslister over skoler under skærpet tilsyn, der fremadrettet
skal indeholde oplysninger om, hvorvidt institutionernes økonomiske situation over tid forbedres, forværres
eller fremstår uændret
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 De planlagte tematiske
4 ud af 6 delleverancer er
6 ud af 6 delleverancer er opfyldt.
undersøgelser er beskrevet opfyldt.
i tilsynsplan 2016-17. De
øvrige indsatsområder og
delleverancer er aftalt
ultimo 2015.
Resultat:
Målet er delvist opfyldt.

Mål 7: Styrket service over for institutioner
Aktiviteter for at opnå målet:
Der gennemføres i 2016 følgende initiativer:

Vægtning: 10 %

Initiativ 1: Etablering af et samlet Customer Relationship Management-system
Der skal i 2016 etableres et CRM-systemet, som skal sikre ensartethed, systematik og nødvendig koordinering i STUK’s
eksternt rettede aktiviteter. Det skal endvidere forbedre det oplevede serviceniveau på institutionerne og forbedre
ressourceanvendelsen i det eksternt rettede arbejde samt sikre, at det eksternt rettede arbejde er målrettet og har fokus på
optimal værdiskabelse.
Initiativ 2: Udvikling af tværgående standarder i STUK’s juridiske sagsbehandling og harmonisering af administrationsgrundlag
Der vil i 2016 være fokus på at sikre større ensartethed og professionalisme i styrelsens juridiske sagsbehandling, så
institutioner m.fl. oplever større genkendelighed, stringens og gennemsigtighed i STUK’s afgørelser – gennem udvikling
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af tværgående standarder/skabeloner for relevante afgørelsestyper. Herudover skal der i 2016 udarbejdes et skriftligt
administrationsgrundlag i forhold til sagsbehandlingen af ansøgninger om forhandlingsrammer for cheflønstillæg, ligesom
der skal ske en opdatering af fusionsvejledningen, der lægges på styrelsens hjemmeside.
Initiativ 3: Internt udviklingsprojekt
Der gennemføres et internt udviklingsprojekt mhp. at identificere konkrete initiativer til yderligere at styrke service over
for institutioner ift. vejledning, kvalitetsunderstøttende aktiviteter, tilsyn mv.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
 Aktiviteter er ikke
2 ud af 3 initiativer er
Ovenstående 3 initiativer er
igangsat.
gennemført.
gennemført.
Resultat:
Målet er opfyldt.

Mål 8: STUK: Et godt sted at arbejde
Aktiviteter for at opnå målet:

Vægtning: 10 %

Indsatsområde 1: Konsolidering af arbejdet med at skabe et sammenhængende STUK
Arbejdet med at skabe et sammenhængende STUK båret af en stærk fællesskabsfølelse vil fortsætte. Der vil bl.a. i
forlængelse af STUK’s APV 2015 blive arbejdet med at fastholde et skarpt ledelsesfokus på at styrke
sammenhængskraften i STUK, ligesom der vil være et øget fokus på at skabe gode muligheder for at skabe netværk på
tværs af kontorer og centre.
Indsatsområde 2: Intern kommunikation og øget videndeling
Der udarbejdes en samlet plan for den interne kommunikation i STUK med fokus på blandt andet løbende information
fra ledelsen til medarbejderne og udvikling af STUK’s intranet. Planen udarbejdes 1. halvår 2016, og aktiviteter
igangsættes i 2. halvår 2016.
Indsatsområde 3: Lavt sygefravær
Det er målet, at det gennemsnitlige sygefravær i styrelsen for 2016 er på samme lave niveau som i 2015 eller derunder.
Indikator:
Baseline:
Målet er delvist opfyldt, hvis:
Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Indsatsområde 1 og 2 er ikke
2 ud af ovenstående 3 er
Ovenstående 3 indsatsområder er
igangsat.
gennemført.
gennemført.
Indsatsområde 3: Det
gennemsnitlige sygefravær i
STUK er 8,1 sygedage årligt
per medarbejder (2. kvartal
2015).
Resultat:
Målet er delvist opfyldt.
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