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1. 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 2017.
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 2017.
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.
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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 chefers og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske
visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Styrelsens strategiske målsætninger
Uddannelse øger den enkeltes muligheder i livet. Uddannelse giver mennesker bedre livskvalitet – det
gør os klogere, rigere og sundere. En veluddannet arbejdsstyrke øger et samfunds muligheder for høj
velstand og velfærd.
I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder vi engageret med at understøtte
Undervisningsministeriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle. Det er vores
kerneopgave at give faglig rådgivning og finde løsninger til gavn for minister og regering.
Vores opgavevaretagelse sker i tæt samarbejde med departementet og Styrelsen for It og Læring.
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En stor del af kontakten med borgere, elever, kursister, ledere, institutioner og kommuner ligger i
styrelsen. Derfor er vi optaget af at levere en god service til de mange brugere, som vi dagligt er i
kontakt med.
Vi er optaget af at udvikle fag og uddannelsers indhold. Vi vil fremme en vidensbaseret udvikling af
praksis og bidrage aktivt til lokal kapacitetsopbygning på skoler, uddannelsesinstitutioner og i
kommuner.
Vi går op i at sikre effektiv institutionsdrift og korrekt tilskudsforvaltning. Vi understøtter
evalueringskulturen i uddannelserne gennem udvikling af prøver, test og eksaminer. Vores arbejde med
tilsyn på skolerne medfører åbenhed og gennemsigtighed om resultater og faglig kvalitet.
Vi omsætter politiske intentioner til praksis gennem et målrettet arbejde med implementering af
uddannelsesreformer.

2.2 Ledelsesberetning
Styrelsens opgavevaretagelse i 2017 har taget afsæt i de tre pejlemærker, der fremgår af styrelsens målog resultatplan for året. Det drejer sig om:




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

Mål- og resultatplanen har med otte mål sat retningen for styrelsens opgavevaretagelse i året. To mål
har været karakteriseret som forretningskritiske, hvilket understreger de pågældende måls betydning for
ministeriets samlede opgavevaretagelse.
De forretningskritiske mål i 2017 har været ’Fokusering af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde’ og
Implementering af gymnasiereformen’. Styrelsens faglige resultater beskrives under afsnit 2.4 målrapportering.
Årets økonomiske resultater redegøres der for nedenfor samt i afsnit 3.2 Resultatopgørelse.
Styrelsens økonomiske hoved- og nøgletal på den virksomhedsbærende hovedkonto og den ikkevirksomhedsbærende hovedkonto for de seneste to år samt det kommende år fremgår af tabel 1.
Tabellens anvendelse af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem, der indsamler data
fra alle statslige institutioner. Indtægter og passiver er med negativt fortegn, omkostninger og aktiver er
med positivt fortegn. Overskud angives ved brug af negativt fortegn og underskud ved brug af positivt
fortegn.
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Tabel 1: Hoved- og nøgletal (årets priser, mio. kr.)
Hovedtal

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger

2016
-274,8
279,7

2017
-292,8
304,6

- Heraf personaleomkostninger
- Heraf afskrivninger
- Heraf øvrige omkostninger
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat
Balance
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af låneramme

223,7
0,0
55,9
4,9
7,0
7,0
2016
0,0
6,2
-79,6
0,0
-50,3
2016
0,0

234,4
64,2
11,8
13,7
13,7
2017
0,0
5,7
-62,9
0,0
-65,0
2017
0,0

Bevillingsandel

100,0

100,0

Personaleoplysningerfor § 20.11.31
2016
2017
Antal årsværk*
282
294
Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.)*
663
673
Lønomkostningsandel (pct.)*
89,2
87,2
Lønsumsloft (mio. kr.)*
185,1
195,9
Lønsumsforbrug (mio. kr.)*
186,7
197,7
Note: Der er foretaget afrundinger i tabellen.
* Opgjort eksklusiv årsværk og lønforbrug på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto.

2018
-293,2
309,3

16,1
2018

2018

2018

Styrelsens indtægtsførte bevilling var i 2017 på 292,8 mio. kr., hvilket i forhold til året før er en stigning
på 18,0 mio. kr. Stigningen er summen af primært følgende ændringer:





bevillingsforøgelse på ca. 13 mio. kr. som følge af gymnasiereform
bevillingsforøgelse på ca. 4 mio. kr. vedr. Antiradikaliseringspakke
bevillingsforøgelse på ca. 5 mio. vedr. Satspuljen for 2017 herunder vedr. forebyggelse af social
kontrol og antiradikalisering
ressortoverførsel af satspuljebevillingen ”Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn” på ca. 8
mio. kr. til Børne- og Socialministeriet

Personaleomkostninger er primært som følge af opgave- og årsværksændringer jf. ovenstående
bevillingsændringer ændret fra 223,7 mio. kr. i 2016 til 234,4 mio. kr. i 2017 svarende til en stigning på
10,7 mio. kr.
Andre øvrige driftsomkostninger er ligeledes primært som følge af ovenstående opgaveændringer
ændret fra 55,9 mio. kr. i 2016 til 64,2 mio. kr. i 2017 svarende til en stigning på 8,3 mio. kr.
Styrelsens samlede resultat i 2017 kan opgøres til et underskud på 13,7 mio. kr. Underskuddet fordeler
sig med:
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10,1 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31 primært som følge af forbrug
af opsparing vedrørende satspuljebevillingerne til ”Inklusionsudvikling” på underkonto 60 og
”FastholdelsesTaskforce” på underkonto 70.
3,7 mio. kr. på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto § 20.87.01. Eksamen og prøver mv.

Antallet af årsværk er steget fra 282 i 2016 til 294 i 2017, hvilket skyldes opgave- og årsværkstilførslen
jf. gymnasiereform mm.
Årsværksprisen er steget fra 663.000 kr. i 2016 til 673.000 kr. i 2016 svarende til en stigning på 1,5 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 185,1 mio. kr. i 2016 til 195,9 mio. kr. i 2017 som følge af
opgave- og årsværkstilførslen jf. gymnasiereform mm.
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
Drift

(Mio. kr.)

Regnskab
FL

Drift

Bevilling
TB

Overført
overskud ultimo

Bevilling i alt

Udgifter

295,8

-0,3

295,5

311,1

Indtægter

-2,8

0,0

-2,8

-4,7

53,5

Primo 2018 udgør STUK’s opsparing 53,5 mio. kr., heraf vedrører 21,0 mio. kr. satspuljebevillingerne
på § 20.11.31., underkonto 30, 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

-7,8
-141,9
-8,3
-9,2
-11,1
-15,6
-24,6
-5,4
-2,9

-3,3
-0,8
-0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,0
-0,0

14,0
147,4
8,6
9,6
11,6
16,2
25,5
5,6
3,0

Andel af
årets
overskud
2,9
4,6
0,3
0,3
0,4
0,5
0,8
0,2
0,1

-226,7

-4,6

217,6

10,1
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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 12.
Note 3.: Fordelingen af styrelsens bevilling er sket manuelt ved proportional afpasning af de på FL17 givne bevillingsskøn til den faktiske bevilling i
2017. Opgørelsen af øvrige indtægter og omkostningerne til generel ledelse og administration følger de fælles retningslinjer fra 1. januar 2016 for
registrering af disse. Fordelingen af øvrige indtægter og omkostninger på opgave 1-8 er sket manuelt ved proportional tilpasning af de på FL17 givne
bevillingsskøn til de faktiske omkostninger i 2017
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 2017. Dernæst beskrives arbejdet med de to forretningskritiske mål ’Fokusering af det
udgående kvalitetsunderstøttende arbejde’ og Implementering af gymnasiereformen’ mere indgående.
Styrelsens mål- og resultatplan indeholder otte mål, der har givet retning for styrelsens
opgavevaretagelse i 2017. Årets resultatopfyldelse fremgår opsummeret af tabel 4.
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse – summeret
Opfyldt
Mål 1:
Fokusering af det kvalitetsunderstøttende udgående
arbejde
Mål 2:
Implementering af gymnasiereformen
Mål 3:
Tidstro data og styrket analyseberedskab
Mål 4:
Videreudvikling af tilsynet
Mål 5:
Udmøntning og implementering af trepartsaftale om VEU
og eud
Mål 6:
Udvikling af bestyrelses- og ledelsesarbejdet
Mål 7:
Styrket service overfor borgere og institutioner
Mål 8:
Høj trivsel og lavt sygefravær
I alt

Delvist
opfyldt

Ikke opfyldt Vægt

X

15 pct.

X

15 pct.

X

15 pct.
X

15 pct.

X

10 pct.
X

X

10 pct.

X
6

10 pct.

10 pct.
1

1

100 pct.

Samlet set er seks ud af otte mål opfyldt og ét mål er delvist opfyldt og ét mål er ikke opfyldt. I bilag 4.2
er bestanddelene i de otte mål beskrevet nærmere. Nedenfor redegøres nærmere for målopfyldelsen i
forhold til to udvalgte mål. Det er aftalt med departementet, at der fokuseres på mål 1 og 2, som har
været styrelsens forretningskritiske projekter i 2017.

Mål 1: Fokusering af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde
Styrelsen har udarbejdet en strategi for fokusering af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde på
de forskellige uddannelsesområder.
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På folkeskoleområdet skal rådgivningen i højere grad fokuseres på at understøtte den lokale udvikling af
undervisning og kvalitet og i mindre grad på implementering af reformelementer som et selvstændigt
fokusområde. På eud- og gymnasieområderne bibeholdes et fokus på reform-implementering, men der
sker i højere grad en prioritering i forhold til, hvor behovet for støtte er størst.
Fokuseringen af det kvalitetsunderstøttende arbejde tager også afsæt i, at der skal anvendes forskellige
virkemidler i de forskellige faser af reformimplementering, som er aktuelle for de forskellige
uddannelsesområder. Strategien indebærer således også et ændret fokus i forhold til både indsatser,
temaer og målgrupper for den udgående rådgivningsindsats.
Nedenstående figur skitserer omfanget og karakteren af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde
udført af læringskonsulenterne:

Område

Længerevarende forløb
til skoler udtaget på
baggrund af
kvalitetstilsynet

Netværk og puljeforløb

Rådgivningsindsatser
målrettet alle landets
skoler

40-45 forløb

ca. 30 netværk

Landsdækkende
aktiviteter, webinarer
og web-formidling

15-18 forløb

8-10 skolenetværk

Temadage og webformidling

58 implementerings-

Skoleudvikling i praksis
(SIP kurser), temadage
og web-formidling

Folkeskoleområdet
(ca. 80
læringskonsulenter)
Erhvervsuddannelsesområdet
(ca. 10
læringskonsulenter)
Gymnasieområdet
(ca. 10
læringskonsulenter)

5-8 forløb

netværk (alle landets
gymnasier)

Et væsentligt aspekt i fokuseringen af det kvalitetsunderstøttende arbejde er at sikre en mere vidensinformeret rådgivning. Derfor er der udviklet et koncept for videnspakker med det formål at
understøtte den lokale fagprofessionelle pædagogiske praksis på grundskole-, gymnasie- og eudområdet. Dette sker både gennem læringskonsulenternes rådgivning og ved kommuner og skolers
selvstændige brug af videnspakker.
Endvidere har fokuseringen betydet et styrket fokus på dokumentation af læringskonsulenternes
rådgivning. Dette sker blandt andet gennem indsamling af data om målgruppernes oplevelser og
læringskonsulenternes egne vurderinger samt anvendelse af eksisterende data om faglighed m.m.
Mål 2: Implementering af gymnasiereformen
Der blev i juni 2016 indgået en politisk aftale om reform af de gymnasiale uddannelser. Styrelsens har
også i 2017 varetaget en række opgaver i forbindelse med implementering af reformen.
Reformen medfører en ændring af fagene, hvilket har betydet udarbejdelse af 174 nye læreplaner med
tilhørende vejledninger. Arbejdet med at formulere nye læreplaner har involveret mere end 300
fagpersoner. Desuden har der været afholdt informationsmøder, hvor udkast til læreplaner har været
drøftet undervejs i processen. Mere end 8.000 lærere har deltaget i disse møder.
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Desuden har styrelsen revideret uddannelsernes regelgrundlag gennem en række ændringer og
forenklinger af uddannelsesbekendtgørelser m.m. 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.
Endvidere er det udgående reformimplementeringsarbejde på det gymnasiale område blevet etableret,
der er arbejdet med at tilrettelægge vidensopsamling gennem følgeforskningsprogrammer m.m.

2.5 Forventninger til det kommende år
2.5.1 Strategiske pejlemærker
Styrelsen vil i 2018 arbejde med afsæt i en række justerede flerårige strategiske pejlemærker:
Pejlemærke 1: Helhedsorienteret og effektivt tilsyn
Der arbejdes videre med tilsyn i de tre overordnede spor: Risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og
enkeltsagstilsyn. Det er styrelsens pejlemærke at videreudvikle et helhedsorienteret tilsyn, hvor det
faglige, administrative og økonomiske tilsyn sammentænkes i den enkelte tilsynsindsats. Vi vil
videreudvikle ensartetheden i tilsynet på tværs af de enkelte uddannelses- og institutionsområder for at
sikre, at gældende regler overholdes.
Pejlemærke 2: Effektiv implementering og lokal kapacitetsopbygning
Styrelsen skal understøtte effektiv implementering med regler, vejledninger og faglig understøttelse i de
enkelte fag og fagområder. Vores rådgivning skal være målrettet, så den giver lærere, ledelse og
forvaltninger redskaber til at omsætte de ønskede forandringer til lokal praksis. Dette sker gennem
en formidling af viden om metoder og kvalitetsudvikling samt en systematisk opfølgning på
forandringer og resultater.
Pejlemærke 3: Styrket og fokuseret service
Vi vil arbejde for at videreudvikle et højt serviceniveau målrettet vores omverdens behov og i
samarbejde med alle relevante parter. Vi vil til stadighed professionalisere interne processer for
derigennem at styrke den interne videndeling til gavn for slutbrugerne. Vi skal videreudvikle vores
kommunikationskanaler, således at omverden nemt og hurtigt kan få vejledning og svar på spørgsmål.
Pejlemærke 4: En faglig stærk og attraktiv styrelse
Styrelsen skal levere solide faglige løsninger og en stærk faglig rådgivning til gavn for ministeren og
omverden. Dette vil ske med afsæt i, at styrelsen er en attraktiv styrelse med fagligt stærke
medarbejdere. Vi vil styrke vores viden og vores anvendelse af data, herunder tidstro data koblet til
kvaliteten af uddannelserne. Det skal bidrage til arbejdet med implementering og danne grundlag for
viden om udviklingen på uddannelsesområderne.

2.5.2 Driftsøkonomiske forventninger
Forventningerne til styrelsens driftsøkonomi kan beskrives med afsæt i regnskabet for 2017
sammenholdt med grundbudget for 2018.
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Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Bevilling og øvrige indtægter
Udgifter
Resultat

Regnskab 2017
-297,4

Grundbudget 2018
-293,2

311,1
13,7

309,3
16,1

Grundbudgettet for 2018 indeholder udgifter, som skal finansieres af henholdsvis forventede
tillægsbevillinger på 8,5 mio. kr. og forbrug af opsparing på 7,6 mio. kr., 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 2017
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 2017.
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 2016 og 2017 samt STUK’s grundbudget for 2018. 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
Bevilling
Salg af varer og tjenesteydelser
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Øvrige driftsindtægter
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændringer i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje

R
2016

R
2017

B
2018

Mio. kr.
-274,7
-0,1

Mio. kr
-292,7

Mio. kr.
-293,2

-274,8

-0,1
-0,0
-292,8

-293,2

0,1
0,1

0,1
0,1

Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger

0,1

0,1

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

214,7
24,2
-4,7
0,1
234,4
-

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

55,9
279,7

5,9
64,2
304,6

309,3

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

4,9

11,8

16,1

-2,7
4,7
6,9

-1,9
4,6
13,7

16,1

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

0,0
7,0

0,0
13,7

16,1

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter (note 1)
Ekstraordinære omkostninger (note 2)
Årets resultat

7,0

0,0
-0,0
13,7

16,1

Styrelsens samlede resultat i 2017 kan opgøres til et underskud på 13,7 mio. kr.
Underskuddet fordeler sig med et underskud på 10,1 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto
§ 20.11.31, primært som følge af forbrug af opsparing på 5,7 mio. kr. på satspuljebevillingen til
Inklusionsudvikling på underkonto 60 og forbrug af opsparing på 3,4 mio. kr. på satspuljebevillingen til
FastholdesTaskforce, samt et underskud på 3,7 mio. kr. på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto
§ 20.87.01. Prøver og eksamen mv. jf. forklaringen ifm. tabel 12.1 med bevillingsregnskab for den ikkevirksomhedsbærende hovedkonto under styrelsen.
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En sammenligning med 2016 viser en stigning i bevillingen på 18,0 mio. kr. Årsagen hertil er primært
følgende ændringer:





bevillingsforøgelse på ca. 13 mio. kr. som følge af gymnasiereform
bevillingsforøgelse på ca. 4 mio. kr. vedr. Antiradikaliseringspakke
bevillingsforøgelse på ca. 5 mio. vedr. Satspuljen for 2017 herunder vedr. forebyggelse af social
kontrol og antiradikalisering
ressortoverførsel af satspuljebevillingen ”Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn” på ca. 8
mio. kr. til Børne- og Socialministeriet

Personaleomkostninger er primært som følge af opgave- og årsværksændringer jf. ovenstående
bevillingsændringer ændret fra 223,7 mio. kr. i 2016 til 234,4 mio. kr. i 2017. svarende til en stigning på
10,7 mio. kr.
Andre øvrige driftsomkostninger er ligeledes primært som følge af ovenstående opgaveændringer
ændret fra 55,9 mio. kr. i 2016 til 64,2 mio. kr. i 2017 svarende til en stigning på 8,3 mio. kr.
I 2018 er der budgetteret med ordinære driftsindtægter (bevilling) på 293,2 mio. kr. Udover bevillingen
forventes der jf. styrelsens grundbudget for 2018 et nettoforbrug på 16,1 mio. kr., der finansieres fra
tillægsbevillinger og overført overskud.
Tabel 7: Resultatdisponering
Resultatdisponering (mio. kr.)

R 2016

R 2017

Disponeret til bortfald

-

-

Disponeret til udbytte til statskassen

-

-

-7,0

-13,7

Disponeret til overført overskud

Årets underskud på 13,7 mio. kr. disponeres til overført overskud, som herefter udviser en saldo på
53,5 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

2016
-

2017 Note Passiver
Egenkapital
Reguleret egenkapital
Opskrivninger

2017

-3,5
-

-3,5
-

-

-

0,0

-5,9

-

-

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

-53,5
-62,9
-0,9

Langfristede gældsposter
FF4 langfristet gæld

-

-

-

-

Reserveret egenkapital

-

-

Bortfald og kontoændringer

-

-

Udbytte til staten

-

-

-

-

FF6 bygge- og it-kredit

-

-

-

-

3,5
3,5
3,5

3,5

Donationer
Prioritetsgæld
Anden langfristet gæld

-

-

3,5
3,5

Langfristet gæld i alt

-

-

-

-

6,2

5,7

-20,2

-31,7

-6,9
-23,2
-

-8,3
-25,0
-

-

-

-50,3
-50,0
-131,2

-65,0
-65,0
-128,7

Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 uforrentet konto

-

-

67,0

74,1

FF7 Finansieringskonto

54,5

45,5

121,5
127,7
131,2

119,5
125,2
128,7

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

2016

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 128,7 mio. kr. pr. 31. december 2017. Det er 2,5 mio. kr. mindre end den opgjorte
balance pr. 31. december 2016.
Saldoen på FF5 uforrentet konto er på 74,1 mio. kr. pr. 31. december 2017, hvilket er en forøgelse på
7,1 mio. kr. ift. 31. december 2016 Der skal primo 2018 foretages en regulering af saldoen på den
uforrentede konto efter reglerne om selvstændig likviditet, som medfører, at der skal overføres
yderligere 53,3 mio. kr. til kontoen jf. tabel 10.1: FF5 Likviditetsflytninger.
Saldoen på FF7 finansieringskonto er på 45,5 mio. kr. pr. 31. december 2017 hvilket er en reduktion på
9,0 mio. kr. ift. 31. december 2017. Reduktionen skal ses i sammenhæng med det fald, der fra ultimo
2016 til 2017 har været i STUKs overførte overskud.
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På passivsiden er overført overskud er reduceret fra 76,1 mio. kr. pr. 31. december 2016 til 53,5 mio. kr.
pr. december 2017 jf. nærmere i tabel 9: Egenkapitalforklaring.
På passivsiden er der endvidere sket en forøgelse i den kortfristede gæld fra 2016 til 2017 på 14,7 mio.
kr. Årsagen hertil er primært, at gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget fra 20,2 mio. i
2016 til 31,7 mio. kr. i 2017. Der er tale om gæld vedrørende fakturaer, der vedrører og er bogført i
regnskab 2017, men hvor betalingen (likviditetsoverførslen) til leverandørerne først sker i 2018.

3.4 Egenkapitalforklaring
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo

Egenkapital 2016

Egenkapital 2017

mio. kr.

mio. kr.

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

3,5
3,5
76,1

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

-2,0

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

-6,9
-13,7
53,5
57,0

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

Årets underskud på 13,7 mio. kr. er disponeret til overført overskud. Inklusiv ændringer ifm.
kontoændringer på -2,0 mio. kr. og bortfald af eksisterende overførte overskud vedr.
satspuljebevillingen til TosprogsTaskforce på 6,9 mio. kr. udgør det overførte overskud ultimo 2017
dermed 53,5 mio. kr.
En sammenligning mellem tabel 9 og egenkapitalen i tabel 8 viser en difference på 5,9 mio. kr. Dette
kan henføres til at bortfald af eksisterende overskud på 6,9 mio. kr. og overførsel af 1,0 mio. kr. i
opsparing fra § 20.38.02 . Grundtilskud mv. til institutioner til finansiering af opgave vedr. initiativ i
trepartsaftale ikke er afregnet i 2017. Det skyldes, at det overførte overskud i den samlede balance først
ændres, når der er afregnet likviditet, mens det overførte overskud i ovenstående egenkapitalforklaring
ændres, når der registreres en kontoændring – og dermed er uafhængig af, om der er foretaget
afregning.
Den samlede egenkapital ultimo 2017 udgør 57,0 mio. kr.

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

2017
Mio. kr.
1,5
0,0

Udnyttelse af lånerammen er i 2017 beregnet som summen af de immaterielle og materielle
anlægsaktiver i forhold til lånerammen.
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 2017 en saldo på 74,1 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 2017 reguleres
med 53,3 mio. kr., hvorved den nye saldo vil udgøre 127,4 mio. kr.
Tabel 10.1: FF5 Likviditetsflytninger
Mio. kr.
Hensatte forpligtelser
Tilgodehavender
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge
Overført overskud
Ny saldo
Gammel saldo
Regulering primo 2018

Saldo pr. 31.12.17
-0,9
5,7
-31,7
-8,3
-25,0
-67,2
127,4
74,1
53,3
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3.6 Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)
Hovedkonto

20.11.31

20.87.01

I alt

Lønsumsloft FL

191,6

36,7

228,3

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

195,9

36,8

232,7

Lønforbrug under lønsumsloft

196,9

36,5

233,5

Difference (mindre forbrug)

-1,0

0,3

-0,8

Akkumuleret opsparing ultimo 2016

26,1

-

26,1

Opsparing flyttet jf. ressortændring

-1,8

-

-1,8

Bortfald af akkumuleret opsparing

-1,6

-

-1,6

Akkumuleret opsparing ultimo 2017

21,7

0,3

21,9

Note: Der skal tages højde for afrunding i tabellen.

Styrelsen inklusiv den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto havde i 2017 et lønsumsloft på 232,7 mio.
kr. og et lønforbrug på 233,5 mio. kr., svarende til et merforbrug af lønsum på 0,8 mio. kr.
Styrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto havde ultimo 2016 en akkumuleret opsparing på i alt
26,1 mio. kr. Vedrørende § 20.11.31 er der i 2017 jf. ressortændring pr. 28. november 2016 flyttet
opsparing på 1,7 mio. kr. til § 15. Børne- og Socialministeriet og jf. ressortændring med virkning pr. 1,
januar 2017 ifm. Nævnenes Hus i Viborg flyttet opsparing på 0,1 mio. kr. til § 8. Erhvervsministeriet.
Tilsvarende det bortfald af eksisterende overførte overskud på 6,9 mio. kr., der jf. tabel 9 er vedr.
satspuljebevillingen til TosprogsTaskforce, er der bortfald af bevillingens akkumulerede opsparing
under lønsumsloftet på 1,6 mio. kr.
Styrelsen inklusiv den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto har dermed ultimo 2017 en akkumuleret
opsparing under lønsumsloftet på 21,9 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

229,4
-2,7

241,4
-4,6

-12,0
1,9

-10,1

Årets samlede resultat for styrelsen er gennemgået under afsnit 3.2 ”Resultatopgørelse mv.”
Differencen mellem årets underskud på 13,7 mio. kr. under afsnit 3.2 og årets underskud i ovenstående
tabel 12 for § 20.11.31 på 10,1 mio. kr. forklares af nedenstående tabel 12.1 med bevillingsregnskab for
den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto under styrelsen.
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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

66,1
-0,1

69,8
-0,1

-3,7
0,0

-3,7

Merforbruget på hovedkontoen på 3,7 mio. kr. skyldes primært, at prøvefremstillingen især på
gymnasie- og voksenuddannelsesområdet blev dyrere end budgetteret. Videreførslen ultimo 2017 på
-3,7 mio. kr. indgår i det samlede overført overskud ultimo 2017 på den virksomhedsbærende
hovedkonto § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
STUK vil i 2018 sammen med departementet undersøge, hvorvidt der kan udarbejdes en ny fordeling
på underkonti i bedre overensstemmelse med budgettet for eksamenskontoen.
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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
Resultatopgørelse
Note 1: Ekstraordinære indtægter
De ekstraordinære indtægter på -20,00 kr. kan henføres til afstemningsfejl i Statens Administration i
forbindelse med afstemning af skyldige beløb vedrørende foreninger for studentermedarbejdere.
Note 2: Ekstraordinære omkostninger
De ekstraordinære omkostninger på 4.636,73 kr. kan henføres til følgende:
 1.895,56 kr. vedrører afskrivning af skyldigt beløb, som følge af at fristen for at gøre krav
gældende mod boet blev overskrevet.
 1.986,34 kr. vedrører afskrivning af skyldige beløb, som vurderes, at være opstået som følge af
for meget udbetalt censorvederlag medio 2014. Statens Administration har bedt om, at beløbet
afskrives, da det ikke længere er muligt at afstemme.
 754,83 kr. vedrører ATP afstemningsdifferencer, som vurderes at være opstået i forbindelse
med ressortændringen pr. 28. november 2016, samt ministeriets strukturændring i 2016.

Balancen
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
STUK har ikke immaterielle anlægsaktiver eller udviklingsprojekter under opførelse.
Note 2: Materielle anlægsaktiver
STUK har ikke materielle anlægsaktiver eller igangværende arbejder for egen regning.
Note 4: Hensatte forpligtelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hensatte forpligtelser udgør i alt 0,9 mio. kr. og vedrører
hensættelser til opfyldelse af åremålskontrakter samt styrelsesdirektørens resultatløn 2017, der kommer
til udbetaling i 2018.
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4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter
Tabel 18: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (kr.)
Ordning
Nordisk
Fyrtårnsprojekt
Tværsektorielt
samarbejde for
udsatte børn og unge
I alt

Overført
overskud fra
tidligere år

Årets tilskud Årets udgifter

Årets resultat

Overskud til
videreførelse

-

1.169.691

1.169.691

-

-

-

53.445

53.445

-

-

-

1.223.136

1.223.136

-

-
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4.2. Målopgørelse
Nedenfor er styrelsens mål- og resultatplan for 2017 med vurdering af graden af resultatopfyldelse.
Evalueringen af resultatet, herunder opfyldelsen af de underliggende aktiviteter, er sket i dialog med
departementet.
Tabel 19: Mål og resultatplan 2016 for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Mål 1: Fokusering af det udgående kvalitetsunderstøttende arbejde

Vægtning: 15 pct.

Aktiviteter for at opnå målet:
Indsatsområde 1: Implementering af strategi for udgående kvalitetsarbejde


Udarbejdelse af og eksekvering af udmøntningsplan for det udgående kvalitetsarbejde for skoleåret 17/18.



Model for udvælgelse og prioritering af udfordrede institutioner/skoler og kommuner til rådgivningsforløb i skoleåret 17/18.



Samlet model for et styrket tilbageløb og ledelsesinformation er udviklet og igangsat til brug for rådgivningsforløb i skoleåret 17/18 i
overensstemmelse med STUK’s fokuserede retning.



Der udarbejdes et antal videnspakker, der understøtter læringskonsulentkorpset med praksisnær, remedieret viden inden for udvalgte
temaer.

Indsatsområde 2: Rådgivningsforløb


Der igangsættes et antal rådgivningsforløb af skoler i overensstemmelse med den nye fokuserede retning for skoleåret 17/18.



Data- og videnspakker er udviklet til anvendelse ved rådgivningsforløb 17/18 for folkeskolen



Brugerevalueringer udarbejdet på baggrund af KPI’er fastlagt i koncept for ledelsesinformation viser tilfredshed med den udgående
rådgivning.

Indikator:

Baseline:
Ministeren har tiltrådt strategi for det
udgående kvalitetsunderstøttende
arbejde.

Målet er delvist opfyldt, hvis:
Alle aktiviteter inden for 1 ud af 2
indsatsområder er udført ultimo 2017.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Alle aktiviteter inden for de 2
indsatsområder er gennemført
ultimo 2017.

Resultat:
Målet er opfyldt.

Mål 2: Implementering af gymnasiereformen

Vægtning: 15 pct.

Aktiviteter for at opnå målet:
Indsatsområde 1: Indholdsmæssig udvikling af fagene

Udarbejdelse af ca. 200 læreplaner med tilhørende vejledninger. Læreplanerne sendes i høring og udstedes i 2017.

Matematikkommission: Implementering af kommissionens anbefalinger i læreplaner.

Faglig udvikling i Praksis (FIP): Der gennemføres særlige læreplanskurser i foråret 2017.

Tegnsprog: Behovet for faget og mulighederne for rekruttering kortlægges.

Naturvidenskabsstrategi: Deltagelse i sekretariatsbetjening af formandskab og strategigruppen for en naturvidenskabsstrategi mhp.
gruppens aflevering af samlet oplæg til en national naturvidenskabsstrategi.. Fastlæggelse af plan for implementering af en
naturvidenskabsstrategi efter gruppens aflevering af oplægget, herunder regeringsforelæggelse og afklaring af sammenhæng med en
eventuel teknologipagt.
Indsatsområde 2: Udvikling af prøver og eksamener

Prøverne forenkles og fornyes i overensstemmelse med de ændringer af fagenes indhold og mål, der i øvrigt gennemføres.

Der etableres ændrede krav vedrørende bonus A-ordningen.

Det nuværende antal prøver forøges, så eleverne i stx, hhx og htx fremover skal aflægge mindst ti prøver.
Indsatsområde 3: Følgeforskning og trivselsmåling

Etablering af en ekspertgruppe, som skal identificere spørgsmål med henblik på gennemførelse af baselinemåling af elevernes trivsel i
2017 og efterfølgende obligatoriske trivselsmålinger.
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Kontraktindgåelse med leverandør om opgaven vedr. følgeforskningsprogram til gymnasiereformen 2017-2021 og gennemførelse af
baseline-måling i 2017.

Indikator:

Målet er delvist opfyldt, hvis:
aktiviteter inden for 2 ud af 3
ovenstående indsatsområder er udført
ultimo 2017.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Alle aktiviteter inden for de 3
indsatsområder er gennemført ultimo
2017.

Resultat:
Målet er opfyldt.

Vægtning: 15 pct.

Mål 3: Tidstro data og styrket analyseberedskab
Aktiviteter for at opnå målet:

Indsatsområde 1: Udvikling af indikatorer for god økonomistyring på institutionsniveau

Der skal i 2017 udvikles indikatorer for god økonomistyring på institutionsniveau – fx indikatorer, der knytter sig til institutionernes
kapacitetsstyring, aktivitetsstyring og finansielle styring. På baggrund heraf skal der fremadrettet kunne foretages tværgående
sammenligninger af institutionernes omkostninger til bl.a. bygningsdrift og administration.
Indsatsområde 2: Anvendelse af mere tidstro data i det økonomiske tilsyn

Der skal i 2017 implementeres en model for anvendelse af mere tidstro data i det økonomiske tilsyn, der systematisk kan danne
grundlag for løbende screeninger af de regulerede institutioner med henblik på at identificere eventuelle udfordringer med den
økonomiske bæredygtighed på et tidligere tidspunkt i dag.
Indikator:

Baseline: Der er udviklet koncept for
indsatsområde 2.

Målet er delvist opfyldt, hvis
1 ud af 2 indsatsområder er
gennemført.

Målet er fuldt opfyldt, hvis begge
indsatsområder er gennemført.

Resultat:
Målet er opfyldt.

Vægtning: 15 pct.

Mål 4: Videreudvikling af tilsynet
Aktiviteter for at opnå målet:

Indsatsområde 1: Særligt fokus på udvalgte indsatsområder

Forberedelse og planlægning af et nyt styrket kvalitetstilsyn med alle frie gymnasiale uddannelser i 2017 i forlængelse af aftalen om
styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 2016.

Videreudvikling af det indikatorbaserede kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelsesområdet på baggrund af erfaringerne med det
gennemførte tilsyn i 2015 og 2016.

Videreudvikling af kvalitetstilsynet med folkeskolen, herunder processen for udtagelse af skoler til tilsyn og kommunikation samt
målretning af læringskonsulenternes indsats til tilsynsskolernes problemstillinger.
Indsatsområde 2: Særligt fokus på frie grundskoler og efterlevelse af frihed og folkestyre

Fastlæggelse af nye og obligatoriske underpunkter til tilsynserklæringen vedrørende frie skolens efterlevelse af frihed og folkestyrekravet.

Konkret løsningsforslag til et udvidet risikobaseret tilsyn med indikatorer for frihed og folkestyre, herunder donationer.
Løsningsforslaget skal forelægges aftalekredsen (ikke gennemført)

Flere uanmeldte tilsynsbesøg når en skole er under tilsyn pga. potentielle udfordringer med efterlevelse af frihed og folkestyre-kravet
(skærpet tilsyn, risikobaseret tilsyn og enkeltsagstilsyn).
Indsatsområde 3: Udvikling af et koncept for et fast årligt løntilsyn med de regulerede institutioners lønudbetalinger til øverste leder

Der skal i 2017 udvikles et koncept for et fast årligt løntilsyn med de regulerede institutioners lønudbetalinger til øverste leder. Den
konkrete udformning af tilsynet afhænger af opdatering af resultatkontraktbemyndigelsen fra 2013 samt udformning af en ny model
for chefløntillæg i første halvår af 2017.
Indikator:

Målet er delvist opfyldt, hvis:
Alle aktiviteter inden for 2 ud af 3 af
ovenstående indsatsområder er udført
ultimo 2017.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Alle aktiviteter er udført ultimo 2017.

23

Resultat:
Målet er delvist opfyldt.

Mål 5: Udmøntning og implementering af trepartsaftale på VEU og EUD

Vægtning: 10 pct.

Aktiviteter for at opnå målet:


Dimensionering (adgangsbegrænsning) af uddannelser er meldt ud ultimo oktober 2017 og eventuel institutionsfordeling af kvoter er
meldt ud ultimo november. I samarbejde med STIL og DEP tilvejebringes data som grundlag for beregning og udmelding af kvoter
på uddannelses- og institutionsniveau. Der sker inddragelse af REU om fastsættelse af dimensioneringen gennem høringer.



Ændrede regler om EMMA-kriterier er udstedt ultimo november 2017. Skolepraktikhåndbog, som omfatter EMMA-kriterierne,
målrettet praktikcentre/skoler, er udsendt december. REU og andre interessenter inddrages, bl.a. gennem høringer i REU.



Fri-institutionsforsøget på AMU gennemføres i løbet af 2017, og der udarbejdes en status til VEU-ekspertgruppen med de foreløbige
erfaringer fra forsøgene.

Indikator:

Målet er delvist opfyldt, hvis:
2 ud af 3 aktiviteter er opfyldt.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Alle 3 aktiviteter er opfyldt.

Resultat:
Målet er opfyldt.

Vægtning: 10 pct.

Mål 6: Udvikling af bestyrelses- og ledelsesarbejdet
Aktiviteter for at opnå målet:


Der skal inden udgangen af 1. halvår 2017 fastlægges klare rammer for det fremtidige samarbejde mellem STUK og bestyrelses- og
lederforeningerne.



Der skal udarbejdes et tilsynskoncept for opfølgning på institutionernes anvendelse af de nye retningslinjer for resultatkontrakter
gældende fra skoleåret 2017/2018 (ikke gennemfært)



Der skal udarbejdes et nyt administrationsgrundlag for forvaltning af chefløntillæg. Administrationsgrundlaget skal drøftes med
bestyrelses- og lederforeningerne inden ibrugtagning. (ikke gennemfært)

Indikator:

Målet er delvist opfyldt, hvis:
2 ud af overstående 3 indsatser er
gennemført.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Overstående 3 indsatser er
gennemført.

Resultat:
Målet er ikke opfyldt.

Mål 7: Styrket service overfor borgere og institutioner

Vægtning: 10 pct.

Aktiviteter for at opnå målet:
Indsatsområde 1: Mere effektiv kommunikation i forbindelse med tilskudsprojekter

Der skal etableres en mere tydelig kommunikation med eksterne interessenter om ansøgningspuljer på fou-området via
www.uvm.dk/puljer. Herudover skal der inden udgangen af 2017 udvikles standarder og skabeloner til brug for afgørelsessager.
Indsatsområde 2: Omlægning fra brevpost til digital kommunikation.

Der skal i 2017 - i samarbejde med STIL - skabes overblik over mængden af ledelses- og revisorerklæringer, der indsendes til ØAC
via papirbaserede arbejdsgange. På baggrund heraf skal muligheden for at etablere en model, hvor brevpost erstattes med indsendelse
af en digital faksimile (pdf-fil) af ledelses- og revisorerklæringer med sikker (krypteret) mail analyseres nærmere.
Indsatsområde 3: Styrket kommunikation og vejledning om de nationale test.
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Forbedret vejledningsmateriale om de nationale test. STUK lancerer reviderede vejledninger målrettet lærere, forældre og skoleledere.
Vejledninger udarbejdes i dialog med brugerne af testsystemet og har til formål at understøtte lærernes anvendelse af testene. Der
udarbejdes også videovejledninger målrettet elever, lærere og forældre.



Med henblik på at øge lærernes viden om testene, herunder løbende udviklingstiltag, vil STUK blandt andet gennemføre webinarer
for interesserede lærere – og evt. for skoleledere og kommuner - forud for testafviklingsperioderne.

Indikator:

Målet er delvist opfyldt, hvis:
2 ud af ovenstående 3 indsatsområder
er gennemført.

Målet er fuldt opfyldt, hvis:
Ovenstående 3 indsatsområder er
gennemført.

Resultat:
Målet er opfyldt.

Vægtning: 10 pct.

Mål 8: Høj trivsel og lavt sygefravær
Aktiviteter for at opnå målet:

Indsatsområde 1: Høj trivsel

Arbejdet med at understøtte høj trivsel skal blandt andet ske ved udarbejdelse af et katalog over tiltag som opfølgning på APVundersøgelse, der gennemføres i 2017.
Indsatsområde 2: Lavt sygefravær

Det er målet, at det samlede gennemsnitlige sygefravær i styrelsen ved udgangen af 2017 er på samme niveau som ultimo 2016 eller
derunder.
Indikator:

Baseline for indsatsområde 2: Det
samlede gennemsnitlige sygefravær i
STUK er 7,3 sygedage årligt pr.
medarbejder ved udgangen af 2016.

Målet er delvist opfyldt, hvis 1 ud af
ovenstående 2 indsatsområder er
gennemført.

Målet er fuldt opfyldt, hvis begge
indsatsområder er gennemført.

Resultat:
Målet er opfyldt
(det samlede gennemsnitlige sygefravær i STUK er 6,9 sygedage årligt pr. medarbejder ved udgangen af 2017)
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