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1 Påtegning af det samlede regnskab 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11 86 

95 13, er ansvarlig for: 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbevilling), herunder de regnskabs-

mæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016. 

 

Det tilkendegives hermed: 

 

1 at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller ude-

ladelser, 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 mid-

ler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

 

 

København, den  2017 

 

 

 

 

Linda Nielsen 

Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

Mikkel Haarder 

Direktør 

 

 

 

København, den  2017 

 

 

 

 

Jesper Fisker 

Departementschef 
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2 Beretning  

2.1 Præsentation af Danmarks Evalueringsinstitut 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en 

selvstændig statslig institution under Undervisningsministeriet og har til formål at medvirke til at 

sikre og udvikle kvaliteten af uddannelse og undervisning i Danmark. EVA beskæftiger sig med 

problemstillinger og spørgsmål, der er relevante for målgrupperne for EVA’s ydelser med fokus på 

effekten for de slutbrugere, der befinder sig i dagtilbud, på skoler, ungdomsuddannelser, videre-

gående uddannelser og voksen- og efteruddannelse.   

 

EVA ledes af en direktør under ansvar over for instituttets bestyrelse. Bestyrelsen består pr. 1. ja-

nuar 2017 af en formand, der er udpeget af undervisningsministeren, og syv medlemmer, der er 

indstillet af forskellige relevante råd og ministerier. I efteråret trådte repræsentanten for dagtil-

budsområdet ud og der er pt. en vakant plads i bestyrelsen, og der arbejdes på at udpege et nyt 

medlem hurtigst muligt. Herefter vil bestyrelsen være fuldtallig med en formand og otte medlem-

mer. Derudover har EVA et repræsentantskab med 37 medlemmer. Her er skoleejere, bestyrelses-

foreninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, rektorforsamlinger, ledersam-

menslutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret. 

 

EVA’s virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående 

uddannelse samt voksen- og efteruddannelse. EVA’s mission er at gøre uddannelser og dagtilbud 

bedre, og EVA beskæftiger sig med problemstillinger og spørgsmål, der er relevante for EVA’s 

målgrupper.  

 

EVA’s vision er på den baggrund at udarbejde analyser, undersøgelser og evalueringer, der både 

bidrager til den uddannelsesfaglige dagsorden og samtidig viser veje til kvalitetsudvikling – og 

som bliver benyttet. Derfor bestræber EVA sig på at være en attraktiv vidensproducent, som leve-

rer viden til fagprofessionelle og beslutningstagere. Den viden skal bruges til at kvalificere både 

de fagprofessionelles arbejde og de politiske beslutninger, der træffes hver dag.  

 

EVA’s viden er altid solid og velunderbygget, fordi instituttet værner om sin faglige integritet og 

uafhængighed. EVA sikrer, at produkter og formidling er tilpasset det konkrete projekt afstemt 

efter målgruppe og metode.  

 

Årsrapporten afspejler EVA’s økonomiske aktiviteter i 2016 og et udvalg af aktiviteter, som bely-

ser instituttets kerneformål. Derudover henvises til handlingsplan for Danmarks Evalueringsinstitut 

2016, der afspejler den konkrete produktion af bevillingsfinansierede projekter.  
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om års-
rapport for statslige institutioner 2016 med specifikt angivne afsnits- og tabelnumre, således at 
det er muligt at søge på tværs af statens årsrapporter. Der forekommer derfor et spring i tabel-
nummereringen mellem kapitel 4 og 5. 

Hovedkonti 

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonto: 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Drifts-

bevilling). 
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2.2 Ledelsesberetning 
 

Årets faglige resultater 

Et af de største fokusområder hos EVA i 2016 har været at opretholde det faglige niveau i videns-

produktionen. Det fokus skal ses i lyset af, at EVA er inde i en periode med personalemæssig 

usikkerhed med udsigten til, at instituttet flytter til Holbæk i de kommende år. De bevillingsfinan-

sierede aktiviteter er på samme niveau som de foregående år, og EVA vurderer at det faglige ni-

veau er fastholdt.    

 

EVA’s niveau for indtægtsdækket virksomhed har været stigende. EVA formår at levere analyser 

og produkter af høj kvalitet, som er solidt funderet i EVA’s brede viden og gode metodiske kom-

petencer. Herudover har EVA’s medarbejdere i højere grad end tidligere år været efterspurgt som 

eksperter på konferencer med bredt eller nationalt fokus og har dermed bidraget med viden til en 

bred skare af både fagprofessionelle og beslutningstagere. Det er tegn på, at EVA leverer velun-

derbyggede produkter, der kan bruges. Nedenfor kan der læses mere om hvilke konkrete analy-

ser og produktioner, EVA’s medarbejdere har lavet i 2016.  

 

Dagtilbud 
På dagtilbudsområdet har der i 2016 fortsat været stærkt fokus på, at EVA’s viden skal følges op 

af anvendelsesorienteret formidling om denne viden. Det er formidling til dagtilbud, kommunale 

forvaltninger, organisationer m.fl. på det pædagogiske område for 0-6 årige børn. Det kommer 

bl.a. til udtryk i arbejdet med kortlægningen af kvalitetsvurderet pædagogisk forskning, som for-

midles i et skandinavisk samarbejde i databasen NB-ECEC. Anvendelsesorienteringen er særligt 

fremtrædende i årsmagasinet ”Bakspejlet” og dets temaudgivelser. 

 

Med rapporten ”Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner” har EVA i 2016 bidraget med 

ny viden om, hvordan hverdagens forældresamarbejde bliver organiseret af institutionerne. Rap-

porten har fokus på, hvilket indhold, hvilke muligheder og hvilke udfordringer forældre og pæda-

gogisk personale oplever i samarbejdet – også i relation til barnets læringsmiljø i hjemmet. EVA 

har yderligere bidraget til anvendelsesorienteret viden i undersøgelsen ”0-2-årige børns læring”, 

der handler om, hvordan man i dagtilbud forstår og arbejder med 0-2 årige. I undersøgelsen for-

midles viden om skandinavisk forskning og om kommunernes fokus i deres skriftlige materialer. I 

løbet af 2016 har EVA desuden som indtægtsdækket virksomhed løst en række opgaver for Un-

dervisningsministeriet (det daværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling) og har 

bl.a. udviklet materiale til brug for dagtilbuds kvalitetsudviklingsarbejde i organiseringen af læ-

ringsmiljøet i forhold til de strukturelle kvalitetsparametre. ”God organisering af læringsmiljøet” 

er gennemført for Udvalget for god organisering og det daværende Ministerium for Børn, Under-

visning og Ligestilling.  

 
Grundskole 
På grundskoleområdet har et tydeligt fokus i EVA’s arbejde i 2016 været Folkeskolereformen. 

Med rapporten ”Understøttende undervisning” blev det blandt andet belyst, hvordan et væsent-

ligt element i den ny reform praktiseres rundt om på landets skoler. Undersøgelsen bidrog med et 

bud på fem centrale spørgsmål, som skolerne med fordel kan tage afsæt i med henblik på at kva-

lificere skolens arbejde med netop understøttende undervisning. Undersøgelsens resultater er 

også formidlet bl.a. via gå-hjem møder og en plakat, der har været stor efterspørgsel på. EVA har 

endvidere, som deltager i Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram, leveret undersøgel-

ser om ”Skolebestyrelsens rolle i den ny skole”, ”Skolernes arbejde med holddannelse”. ”Foræl-

dreperspektiver på folkeskolen og endelig første del af en undersøgelse af ”Den pædagogiske 

praksis i indskolingen”. EVA har således bidraget til den samlede evaluering af folkeskolerefor-

men, som på nuværende tidspunkt (2 1/2 år efter reformens ikrafttræden) tegner et billede af, at 

de største ændringer er sket på forvaltnings- og skoleledelsesniveau samt i form af primært struk-

turelle tiltag som fx tiltag vedr. skoledagens længde og organisering. Der er i mindre grad sket en 

ændring i den pædagogiske praksis og i elevernes oplevelse af skolen. Der tegner sig et billede af 

en folkeskole, der er kendetegnet ved, at langt hovedparten af eleverne trives, finder undervisnin-

gen interessant og har en god relation til de pædagogiske medarbejdere.  
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Af andre udgivelser på grundskoleområdet kan nævnes: ”Implementering af digitale læringsplat-

forme. De første erfaringer”, som sætter fokus på et meget aktuelt arbejde i kommunerne med 

at etablere en digital ramme, der skal bidrage til skolernes arbejde med elevernes læreprocesser –  

samt ”Skolers erfaringer med at anvende data”, der beskriver og analyserer, hvordan skoler ar-

bejder med at anvende data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression 

samt kvalificere undervisningen. 

 
Ungdomsuddannelse 
I 2016 har EVA gennem flere undersøgelser bidraget med ny viden om, hvordan den pædagogi-

ske indsats på ungdomsuddannelserne kan styrkes og skabe et bedre afsæt for elevernes læring. 

Undersøgelsen ”Karaktergivning på de gymnasiale uddannelser” belyser, hvordan de interne ka-

rakterer gives på de tre-årige gymnasiale uddannelser, samt hvilken betydning karaktergivningen 

har for elevernes tilgang til læring. Undersøgelsen peger på, at karaktergivning er en individuel 

praksis, og at mange lærere savner fælles drøftelser af praksis omkring karaktergivning. Samtidig 

peger undersøgelsen på, at karakterer skal ledsages af andre former for feedback, hvis elevens 

fremadrettede, faglige udvikling skal understøttes. Tilsvarende har EVA i undersøgelsen ”Team-

samarbejde blandt undervisere på erhvervsuddannelserne” belyst, hvordan teams kan samarbejde 

om undervisning og elevernes læring på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen retter fokus mod, 

hvad der skal til, for at underviserne får et fagligt udbytte af teamsamarbejdet med betydning for 

kvaliteten af undervisningen. Her indkredses fem elementer, der er særligt vigtige at arbejde med, 

når skolerne skal understøtte teamsamarbejdet. Begge undersøgelser har været efterspurgte i 

sektoren og har bl.a. dannet afsæt for en lang række oplæg på gymnasier og erhvervsskoler. 
 

EVA har desuden gennem flere undersøgelser bidraget med viden om, hvad der kan styrke unges 

overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. I undersøgelsen ”Uddannelsesparat. De første 

erfaringer med de nye uddannelsesparathedsvurderinger” samler EVA op på erfaringerne fra seks 

skolers arbejde med at gøre eleverne uddannelsesparate og indkredser på den baggrund op-

mærksomhedspunker for det videre arbejde. EVA har desuden som indtægtsdækket virksomhed 

lavet en evaluering af forsøg med kollektiv vejledning i grundskolen med fokus på hvilke forhold 

der henholdsvis hæmmer og fremmer, at kollektiv vejledning udfordrer eleverne og bidrage til at 

kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. 

  

Det videregående uddannelsesområde 
I 2016 har EVA bl.a. kortlagt elite- og talentprogrammer på de videregående uddannelser og ud-

givet et inspirationskatalog med bud på, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan øge studiein-

tensiteten hos de studerende. Begge rapporter gav anledning til diverse oplæg for undervisere, 

ledere mv. rundt omkring i landet. EVA har lavet en effektanalyse af studiejob, udveksling og pro-

jektorienteret forløb. Undersøgelsen blev præsenteret og debatteret på Folkemødet i juni. Analy-

serne af optagesystemet fortsatte, og der blev offentliggjort to notater: ét om hvorvidt gymnasie-

karakterer i forskellige fag rent faktisk måler forskellige kompetencer eller snarere en generel stu-

diekompetence, og ét notat om potentialet i at inddrage specifikke fag i optagesystemet som 

supplement til karaktergennemsnittet. EVA igangsatte i 2016 også en stor panelundersøgelse 

blandt alle nyoptagne studerende i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor 

der sættes fokus på grundene til, at de studerende falder fra, herunder hvilke faktorer der kan 

forudsige frafaldet. I slutningen af året offentliggjorde EVA fire notater om den nye pædagogud-

dannelse, som blandt andet tog udgangspunkt i data fra panelundersøgelsen. Panelundersøgel-

sen løber også i 2017, hvor der gennemføres forskellige analyser af frafald. EVA har desuden 

gennemført en række analyser for Censorudvalget, lavet to analyser af projektorienterede forløb 

for Uddannelses- og Forskningsministeriet samt gennemført en større undersøgelse af frafald for 

VIA UC som indtægtsdækket virksomhed.  

 
Voksen- og efteruddannelsesområdet 
EVA har som led i følgeevalueringen af den nye erhvervsuddannelse for voksne (euv), der startede 

i 2015 og løber frem til 2018, publiceret tre notater: En bredere statusanalyse fra foråret 2016 

med henblik på de udfordringer skolerne har oplevet i forbindelse med implementeringen af euv. 

Og to smalle produkter fra efteråret 2016 om hhv. de nyeste aktivitetstal og resultater fra en sur-

vey om virksomhedernes kendskab til euv. Ydermere leverede EVA som indtægtsdækket virksom-
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hed (IDV) for Undervisningsministeriet et inspirationskatalog til erhvervsskolerne med gode ek-

sempler på, hvordan man kan arbejde med at lave gode realkompetencevurderinger (RKV) på 

euv. Hertil kommer en række andre IDV-opgaver, såsom en evaluering af Den grundlæggende 

lederuddannelse for Lederne, en analyse af kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for 

AMU for Efteruddannelsesudvalget EPOS, samt sparring af de igangværende projekter under den 

Tværgående Udviklingspulje (TUP) 2015. Endelig udgav EVA en rapport om FVU og de svage læ-

sere med en beskrivelse af deltagerprofilen på FVU og en sammenligning med gruppen af svage 

læsere ifølge OECD’s PIAAC-projekt. 

 

Årets økonomiske resultater 

EVA sluttede 2016 med et underskud på 0,5 mio. kr., svarende til 0,7 % af indtægterne, hvilket 

anses for tilfredsstillende. Underskuddet består af et mindreforbrug på bevillingsområdet på 0,7 

mio. kr. og et merforbrug på den indtægtsdækkede virksomhed på 1,2 mio. kr.   

 

EVA havde i anden halvdel af 2016 en ekstraordinær stor personaleudskiftning. En del af projek-

terne på bevillingsområdet kunne derfor ikke tidsmæssigt gennemføres som planlagt. Den store 

andel af nye medarbejdere medførte også, at der måtte bruges flere timer til overdragelse og op-

læring, hvilket betød øgede udgifter på de indtægtsdækkede opgaver end budgetteret og der-

med underskud.  

 

Økonomiske hoved- og nøgletal 

De økonomiske hoved- og nøgletal for de seneste tre år fremgår af tabel 1. Tallene er angivet i de 

pågældende års priser. Tabellens brug af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsy-

stem, der indsamler regnskabsdata 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. Der er foretaget afrundinger af tal-

lene i tabellen. 

 
Tabel 1 
EVA’s økonomiske hoved- og nøgletal 

 Regnskab 2015 

 

Regnskab 2016 Grundbudget 2017 

Resultatopgørelse 
Mio. kr. 

   

Ordinære driftsindtægter -59,7 -68,8 -71,0 

Ordinære driftsomkostninger 60,6 69,2 71,3 

Resultat af ordinær drift 0,9 0,4 0,3 

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

Årets resultat 0,1 0,5 0,4 
Balance 
 

   

Anlægsaktiver i alt 0,9 1,7 2,6 

Omsætningsaktiver  11,6 20,3 20,3 

Egenkapital -7,2 -6,7 -6,3 

Langfristet gæld -0,9 -1,6 -2,5 

Kortfristet gæld -12,7 -13,5 -13,1 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen (%) 32,0 46,5 60,7 

Bevillingsandel (%) 68,8 58,4 61,5 

    

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 76,8 80,0 80,0 

Årsværkspris (1.000 kr.) 512 530 543 
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Forklaringer 

EVA kan i medfør af lov om Danmarks Evalueringsinstitut gennemføre evalueringer mv. efter an-

modning fra ministerier, overordnede uddannelsesråd, kommunalbestyrelser og uddannelsesinsti-

tutioner mv. EVA udfører således opgaver som indtægtsdækket virksomhed inden for områder, 

der ligger naturligt i forlængelse af arbejdet på handlingsplansområdet, og som understøtter og 

styrker den retning, EVA bevæger sig i.  

 

EVA havde i 2016 en stor stigning i aktiviteten på den indtægtsdækkede virksomhed, hvilket pri-

mært er årsagen til stigningen af både de Ordinære driftsindtægter og -omkostninger. Dette er 

også årsagen til stigningen i Antal årsværk og faldet i Bevillingsandelen, som er den indtægtsførte 

bevillings andel af de ordinære driftsindtægter. 

 

EVA investerede i IT-udstyr i 2016, og Anlægsaktiverne og udnyttelsesgraden af lånerammen steg 

derfor.  

 

Grundbudgettet for 2017, som er udarbejdet primo december 2016, er inkl. bevilling og tilhø-

rende omkostninger på 4,7 mio. kr. til EVA’s flytning i 2017. Datoen for flytningen er efterføl-

gende blevet ændret til 4. kvartal 2018, og omkostninger for 3-4 mio. kr. i grundbudgettet vil 

først blive afholdt i 2018. 

 

Hovedkonti 

Fordelingen af EVA’s samlede økonomiske aktiviteter fremgår af nedenstående tabel 2. EVA har 

udelukkende en driftsbevilling, forvalter ingen administrative ordninger og har ingen anlægsbevil-

ling. 

 

Tabel 2 

EVA's hovedkonti 

Drift 

 

(Mio. kr.) 

 

Bevilling Regnskab 

 

Overført over-

skud ultimo 

 
 FL 

 

TB 

 

Bevilling i alt 

 
 

 

Driftsbevilling 
Udgifter 52,3 7,5 59,8 69,3 

5,8 
Indtægter -19,6 0,0 -19,6 -28,6 

 

TB består af overført bevilling fra Uddannelses- og forskningsministeriet på 6,6 mio. kr., indkøbs-

besparelse på 0,1 mio. kr., EVA’s andel af dispositionsbegrænsningen på 0,1 mio. kr. samt eks-

trabevilling på 1,1 mio. kr. til EVA´s kommende flytning til Holbæk. 

 

Forskellen mellem bevilling og regnskab er en følge af større aktivitet på det indtægtsdækkede 

område end forventet ved finanslovens udarbejdelse. 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
Tabel 3 viser sammenhængen mellem indtægter, omkostninger og overskud for EVA’s opgaver.  

 
Tabel 3 
Sammenfatning af økonomi for EVA’s opgaver 

Opgave (mio. kr.) Bevilling (FL+TB) 

 

Øvrige 

indtægter 

 

Omkostninger Andel af årets 

overskud 

Generel ledelse og admini-

stration -11,5 -8,2 19,6 0 

Evaluering, udvikling og vi-

densformidling -28,7 -1,1 29,1 -0,7 

Indtægtsdækkede opgaver 0 -19,3 20,6 1,2 

I alt -40,2 -28,6 69,3 0,5 
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Opgørelsen af omkostningerne til generel ledelse og administration følger de nye fælles retnings-

linjer fra 1. januar 2016 for registrering af disse. 
 

EVA havde i 2016 omkostninger på 69,3 mio. kr., indtægter på 68,8 mio. kr. og dermed et un-

derskud på 0,5 mio. kr. Som det fremgår af tabel 3, består underskuddet af et mindreforbrug på 

bevillingsområdet på 0,7 mio. kr., svarende til 1,7 % af indtægterne på bevillingsområdet, og et 

underskud på indtægtsdækket virksomhed på 1,2 mio. kr., svarende til 4,4 % af indtægterne på 

den indtægtsdækkede virksomhed. 

 

I EVA’s regnskab bliver den indtægtsførte bevilling ikke fordelt mellem generel ledelse og admini-

stration og evaluering, udvikling og vidensformidling. I tabellen er bevillingen fordelt efter ande-

len af omkostninger til den pågældende aktivitet.  

 

EVA’s øvrige indtægter består af indtægtsdækkede opgaver (27,5 mio. kr.), gebyrer (1,0 mio. kr.) 

og brugerbetalinger for oplæg og temadage afholdt af EVA (0,1 mio. kr.). 

2.4 Målrapportering 
EVA havde i 2016 9 resultatmål. 7 af målene blev opfyldt, 2 af målene blev kun delvist opfyldt. I 

alt en opfyldelsesgrad på 92,5 %, idet delvis opfyldte mål tæller 50 %.  
 
Tabel 4 

Årets resultatopfyldelse 

Mål: Succeskriterium Opnåede resultater Målopfyl-

delse 

 

Mål 1: 

Skabe grundlaget for en god 

udflytning og overgang til ny 

placering i Holbæk  

(10 %) 

 

Planlagt visionsproces er gennemført og 

den tilknyttede arbejdsgruppe har afrap-

porteret på personaleseminar 2. kvartal 

2016, herunder udarbejdet et idekatalog 

over, hvad der kan bidrage til at sikre en 

fortsat moderne og attraktiv arbejds-

plads samt tegnet et billede af en ar-

bejdsuge hos EVA fra 2018 og frem. 

Visionsproces er gennem-

ført og afrapporteret til 

huset, og der er udarbej-

det et notat i samarbejde 

ml. medarbejdere og le-

delse, der sætter ram-

merne for den fremtidige 

tilrettelæggelse af ar-

bejdstiden i Holbæk. 

 

100% 

Mål 2:  
Indgåelse af lejemål i Holbæk 

(10 %) 

1. EVA har i foråret 2016 udar-

bejdet en kravsspecifikation til 

flytningen. 

2. EVA har i efteråret 2016 un-

dersøgt mulige lejemål i Hol-

bæk samt København for så 

vidt angår mødelokaler. 

3. EVA har inden udgangen af 

2016 indgået en lejekontrakt, 

som bestyrelsen kan tilslutte 

sig. 

 

EVA har udarbejdet en 

kravsspecifikation til flyt-

ningen men endnu ikke 

indgået en lejekontakt i 

Holbæk pga. det ud-

skudte flyttetidspunkt, og 

der heller ikke fundet et 

muligt lejemål til mødelo-

kaler i København. 

50 % 

Mål 3:  

EVA bidrager med ekspertvi-

den på konferencer med bredt 

eller nationalt fokus  

(10 %) 
 

Antallet af oplæg i 2016 er mindst 15 

og niveauet fra 20fort15 fastholdes. 

EVA har deltaget i 39 

konferencer. 

100 % 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Mål: Succeskriterium Opnåede resultater Målopfyl-

delse 

 

Mål 4:  

Strategi- og implementerings-

plan for videreudvikling af 

EVA’s hjemmeside ”eva.dk” 

(10 %) 

Der er i 1. kvartal gennemført brugerun-

dersøgelser relateret til eksisterende me-

dieplatform og der foreligger en endelig 

projektbeskrivelse og tidsplan for imple-

mentering af ny hjemmeside. 

Brugerundersøgelsen er 

gennemført, der forelig-

ger en projektbeskrivelse 

samt en tidsplan for im-

plementering af ny hjem-

meside. 

 

100 % 

Mål 5:  

Gennemførelse af eksperimen-

telle effektevalueringer 

(15 %) 

Der er i minimum to projekter anvendt 

et eksperimentelt effekt-evalueringsde-

sign 

Der er anvendt eksperi-

mentelt effekt-evalue-

ringsdesign i to projekter i 

form af fixed-effects-re-

gressionsmodeller og 

RDD. 

 

100 % 

Mål 6:  
Synliggørelse og videreudvik-

ling af EVA’s kompetencer i 

forhold til mixed methods  

designs 

(10 %) 

Der foreligger en beskrivelse af EVA’s 

kompetencer og erfaringer i forhold til 

anvendelse af mixed methods designs, 

og de er synliggjort for omverdenen. 

Der desuden er iværksat initiativer for vi-

dereudvikling af EVA’s kompetencer i 

forhold til mixed methods designs 

 

EVA har udarbejdet en 

metodestrategi, hvor det 

er blevet synliggjort, 

hvilke metodiske kompe-

tencer EVA besidder og 

skal udvikle i fremtiden.  

100 % 

Mål 7:  

EVA’s praksisudviklende aktivi-

teter bidrager med viden mm. 

som anvendes af deltagerne 

efterfølgende  

(15 %) 

 

Deltagerne oplever, at de har anvendt 

den formidlede viden til udvikling af 

praksis på dagtilbuds- og uddannelses-

området. 

Der blev afholdt 4 kurser, 

hvor deltagerne vurde-

rede, at de havde stort 

udbytte af EVA’s videns-

workshops på ungdoms-

uddannelsesområdet. 

100 % 

Mål 8:  

EVA formidler i højere grad 

end tidligere sin viden tids-

mæssigt uafhængigt af årets 

projekter 

(15 %) 

 

EVA fastholder niveauet fra 2015 og har 

fået optaget 20 artikler/kronikker/debat-

indlæg i dags- og fagpresse. 

EVA har fået optaget 28 

artikler i dags- og fagpres-

sen.  

100 % 

Mål 9:  

EVA formidler i højere grad end 

tidligere internationale resulta-

ter og perspektiver  

(5 %) 

 

EVA har formidlet internationale erfarin-

ger i 10 artikler mv. i dags- og fagpres-

sen. 

EVA har formidlet interna-

tionale resultater og per-

spektiver i seks artikler.  

50 % 

 
Delvist opfyldte resultatkrav i 2016 

Resultatkrav. EVA har i foråret 2016 udarbejdet en kravsspecifikation til flytningen og undersøgt 
mulige lejemål i Holbæk samt København fsva. mødelokaler. Inden udgangen af 2016 er der ind-
gået en lejekontrakt, som bestyrelsen kan tilslutte sig.  
 
Udflytningen af EVA til Holbæk betød, at der i mål- og resultatplanen blev formuleret et internt 
driftsmål vedrørende flytningen for at sikre fremdrift. Den overordnede målsætning har været at 
undersøge mulige lejemål og indgå en lejekontrakt på et nyt lejemål i Holbæk inden udgangen af 
2016. I samarbejde med Bygningsstyrelsen og Holbæk Kommune er det besluttet, at EVA skal 
flytte ind på den nedlagte Østre skole. Her kommer EVA til at være placeret sammen med de an-
dre statslige institutioner, der skal flytte til Holbæk. Holbæk Kommune vil ligeledes benytte skolen 
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og oprette et læringscenter, hvor det skal være muligt at tage forskellige former for efteruddan-
nelse. 
 
Der er pt. ikke indgået en lejekontrakt, og flyttetidspunktet er på baggrund af dialog ml. Holbæk 
Kommune og Bygningsstyrelsen skubbet til d. 1. oktober 2018. Det sker med henblik på at få 
forberedt istandsættelse og renovering af det planlagte lejemål. Det forventes, at der underskri-
ves en kontrakt i første halvår 2017. Bygningsstyrelsen har i dialog med EVA formuleret en krav-
specifikation til lejemålet, der indgår som bilagsmateriale i forhandlingerne om lejekontrakten 
mellem Holbæk Kommune og Bygningsstyrelsen. Herudover har EVA været i dialog med Byg-
ningsstyrelsen omkring mulige lejemål til mødelokaler i København, men der er endnu ikke fun-
det en egnet lokation.  
 
Resultatkrav. EVA har formidlet internationale erfaringer i 10 artikler mv. i dags- og fagpresse. 
 
EVA havde et ambitiøst mål om at formidle internationale erfaringer i 10 artikler i dags- og fag-
presse. Målet er imidlertid kun delvist opfyldt med formidling af internationale erfaringer i 6 artik-
ler. Artiklerne er formidlet i dagspressen såsom Berlingske Tidende, Information og Politiken. Her-
udover er der formidlet i fagpresse og egne medier. EVA stræber altid efter at indarbejde relevant 
både national og international erfaring i analyser og produkter.    
 
Generelle perspektiver på resultatkrav 2016 
I årsrapporten for 2016 har EVA valgt at sætte fokus på en række mål, der både forholder sig til 
den overordnede drift og mere strategisk rettede mål. Det viser, at EVA på nuværende tidspunkt 
befinder sig i en situation, hvor der foregår både organisatorisk og faglig udvikling.  
 
Resultatkrav 1. Skabe grundlaget for en god flytning og overgang til ny placering i Holbæk 
 
EVA nedsatte en visionsgruppe umiddelbart efter udmeldingen af flytningen, som har gennem-
ført en visionsproces i 2016. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra alle dele af EVA. Udover 
at gennemføre en visionsproces har gruppen været involveret i andre relevante processer omkring 
flytningen. Et af produkterne i visionsprocessen er et idékatalog, der rummer ideer til, hvordan 
man skaber en god arbejdsplads i Holbæk med et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Idéka-
taloget er blevet præsenteret for alle medarbejdere, og det har været brugt i forskellige sammen-
hænge bl.a. i dialogen med Bygningsstyrelsen ift. udfærdigelse af kravspecifikationen til de fysi-
ske rammer på Østre skole. Visionsgruppen har ligeledes bidraget til udarbejdelsen af et notat 
omkring principper for arbejdstidens tilrettelæggelse i Holbæk. Notatet skal understøtte, at med-
arbejderne fortsat har mulighed for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse ifm. EVA’s flytning til Hol-
bæk. 
 
Resultatkrav 6. Synliggørelse og videreudvikling af EVA’s kompetencer i forhold til mixed me-
thods designs 
 
EVA’s bestyrelse har i 2016 vedtaget en ny strategi. I forlængelse heraf er der blevet udarbejdet 

en metodestrategi, der beskriver de prioriteringer og tiltag, som er vigtige for at sikre et kompe-

tent og stærkt metode-, analyse- og vidensarbejde. EVA’s ambition, hvad angår metode og ana-

lyse er at være anerkendt for et formålsrelevant og særdeles kompetent arbejde med dataind-

samlingsmetoder og analytiske tilgange. På den baggrund skal EVA frembringe relevant og an-

vendelig viden, der kan bidrage til løsninger i uddannelse og dagtilbud. Det betyder samtidig, at 

EVA skal have stort fokus på at besidde de rette metodiske kompetencer og hele tiden udvikle 

dem og evt. indgå eksterne partnerskaber ved løsning af analyser, der gør brug af særligt avance-

ret metode. En udløber af metodestrategien har været en reorganisering, hvor der er blevet op-

rettet fem kompetencecentre for henholdsvis projektdesign, vidensopsamling, kvantitativ metode, 

kvalitativ metode og vidensomsætning. Kompetencecentrene bidrager til at indfri EVA’s metode-

strategi, hvor fokus er på understøttelse af det tværgående samarbejde og et formålsstyret meto-

devalg bl.a. mixed methods.  
 
Resultatkrav 8. EVA formidler i højere grad end tidligere sin viden tidsmæssigt uafhængigt af 
årets projekter 
 
EVA havde en ambition om at formidle tidsmæssigt uafhængigt af årets projekter i 20 artikler, 
kronikker eller debatindlæg i dags- og fagpresse i 2016. Det er lykkes at formidle 28 artikler mv. i 
både dags- og fagpresse. Målet er dermed mere end opfyldt, og det er tegn på, at EVA kommer 
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ud med sin viden til offentligheden, så den kan bruges af både fagprofessionelle og beslutnings-
tagere. Det er således en indsats der ligger i tråd med det strategiske indsatsområde om viden til 
tiden. Derudover hænger det godt sammen med EVA’s mission og vision.  

2.5 Forventninger til det kommende år 
Det er som bekendt anført at EVA’s oprindelige flyttetidspunkt er skubbet fra 4. kvartal 2017 til 

1. oktober 2018 bl.a. pga. en nødvendig ombygning af lokaler mv. Med dette udgangspunkt for-

ventes nogenlunde samme omkostningsniveau i 2017 som 2016 og dermed samme høje niveau 

for den indtægtsdækkede virksomhed som i 2016. 

 

Dette afspejler sig ikke i nedenstående grundbudget 2017, som blev udarbejdet inden den nye 

dato for flytningen blev udmeldt. 

 

Tabel 5 

Forventninger til det kommende år 

Mio. kr. Regnskab 2016 

 

Grundbudget 2017 

Bevilling og øvrige indtægter -68,8 -71,0 

Udgifter  69,3  71,4 

Resultat  0,5  0,4 

 

På trods af det ændrede flyttetidspunkt vil flytningen til Holbæk også præge arbejdet hos EVA 

det kommende år. Der skal ske en overførsel af midler mellem 2017 og 2018, som kræver en lø-

bende dialog i 2017 med Undervisningsministeriet om flytteøkonomien og andre relevante fokus-

punkter i forbindelse med flytningen. 

 

I forlængelse af flytningen bliver et vigtigt fokuspunkt i 2017 EVA’s indtægtsdækkede virksom-

hed (IDV). EVA’s indtægter er sammensat af en finanslovsbevilling samt indtægter fra IDV, og op-

gaverne udgør en stigende andel af den samlede omsætning. De indtægtsdækkede opgaver er 

således med til at opretholde kompetencer og faglig position, som ikke alene kan opretholdes af 

grundbevillingen. Derfor er det vigtigt at opretholde IDV-niveauet for samtidig at opretholde 

EVA’s faglige niveau og den samme høje kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig er EVA som andre 

offentlige institutioner omfattet af effektiviseringskrav på 2 % årligt på finanslovsbevillingen. I ly-

set heraf er det skrevet ind i EVA’s mål og resultatplan for 2017, at der skal udarbejdes en IDV- 

og effektiviseringsstrategi, der sikrer dette i de kommende år, og der vil være en løbende dialog 

med samarbejdende ministerier herunder Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet. Det er ligeledes tænkt ind i EVA’s nye strategi, at der skal være en mere tværgå-

ende koordinering mellem handlingsplansprojekter og IDV-opgaver, hvor der skal være en højere 

grad af samspil mellem de to typer opgaver.     

 

EVA har i efteråret 2016 vedtaget en ny strategi, der indeholder tre nye strategiske indsatsområ-

der. De tre nye strategiske indsatsområder skal være retningsgivende i EVA’s daglige arbejde og 

bidrage til at opfylde missionen om at gøre uddannelser og dagtilbud bedre. Strategien skal være 

med til at gøre EVA til en endnu stærkere og mere attraktiv samarbejds- og videnspartner på ud-

dannelses- og dagtilbudsområdet. De tre strategiske indsatsområder er formuleret således: 

• Vi leverer vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud. 
• Vi leverer viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet. 
• Vi er anerkendte og anvendte eksperter på vores felt. 
 

Indsatsområderne markerer de overordnede udviklingsbehov, som EVA skal have særligt fokus på 

i de kommende år. De skal udmøntes med respekt for at EVA’s arbejde sker i et spændingsfelt 

mellem praksis, policy og forskning. For at realisere strategien, så den sikrer retningen på arbej-

det, er der en række fokuspunkter, der skal arbejdes med bl.a. fokus på prioritering af temaer i 

EVA’s handlingsplan, fokusering af den indtægtsdækkede virksomhed, styrkelse af metodebered-

skabet mv. Herudover er der pr. 1. januar 2017 foretaget en reorganisering hos EVA, der skal un-

derstøtte udvikling af EVA’s metodiske kompetencer og det tværgående samarbejde.     
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I EVA’s handlingsplan for 2017 er det ligeledes beskrevet hvilke faglige resultater EVA forventer 

at levere inden for den angivne bevilling. Det vil bl.a. andet være fagligt fokus på kvalitet i dagtil-

bud, det videre arbejde med evaluering af folkeskolereformen, implementering af gymnasierefor-

men samt digitalisering på ungdomsuddannelserne. Herudover vil der fortsat være fokus på over-

gange til og frafald på de videregående uddannelser, og en analyse af udbud, efterspørgsel og 

indhold på videregående VEU vil få en central rolle.   
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3 Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
EVA’s regnskabspraksis, som ligger til grund for denne årsrapport, er i overensstemmelse med 

kravene i Regnskabsbekendtgørelsen og med retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk- Ad-

ministrative Vejledning. Det omkostningsbaserede regnskab er desuden aflagt i overensstem-

melse med Økonomistyrelsens gældende vejledninger herom. 

 

Der henvises i øvrigt til kapitel 4 for omtale af mere specifikke forhold, der er nødvendige for at 

forstå regnskabet. Regnskabstallene er baseret på udtræk fra Statens Koncernsystem, der samler 

regnskabsdata fra alle statslige institutioner, og brugen af fortegn er i overensstemmelse med 

dette (dvs. at indtægter og overskud er markeret med minus). Resultatdisponering og egenkapi-

talforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem, og oplysningerne i statsregnskabets be-

villingsafregning og årsrapporten stemmer overens. 

 

Alle tal er angivet i det pågældende års niveau. 

3.2 Resultatopgørelse mv. 
Tabel 6 viser EVA’s resultatopgørelse for 2015 og 2016 samt EVA’s grundbudget for 2017. Bru-

gen af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem (indtægter i minus, omkostnin-

ger i plus). Der er foretaget afrundinger i tabellen. 

 
Tabel 6 
Resultatopgørelse 

Note 
 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 
 

Regnskab 
2015 

 

Regnskab 
2016 

Grund 
budget 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinære driftsindtægter    
Indtægtsført bevilling    
 Bevilling   -39,9 -40,2 -43,7 
 Reserveret af indeværende års bevilling 0,0 0,0 0,0 
 Anvendt af tidligere års bevilling -1,2 0,0 0,0 
Indtægtsført bevilling i alt -41,1 -40,2 -43,7 
 Salg af varer og tjenesteydelser -17,8 -27,6 -26,5 
 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 
 Øvrige driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 
 Gebyrer -0,8 -1,0 -0,8 
Ordinære driftsindtægter i alt -59,7 -68,8 -71,0 
Ordinære driftsomkostninger    
 Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
 Forbrugsomkostninger    
  Husleje 4,0 4,1 4,1 
  Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
 Forbrugsomkostninger i alt 4,0 4,1 4,1 
 Personaleomkostninger    
  Lønninger 36,2 39,0 39,9 
  Pension 5,6 5,9 6,1 
  Lønrefusion -2,6 -2,6 -2,6 

  Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,1 
 Personaleomkostninger i alt 39,3 42,4 43,5 
 Af- og nedskrivninger 0,2 0,3 1,5 
 Andre ordinære driftsomkostninger 17,0 22,3 22,2 
Ordinære driftsomkostninger i alt 60,6 69,2 71,3 

fortsættes på næste side … 



 

Årsrapport 2016 17 

 

… fortsat fra forrige side 
Note 
 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 
 

Regnskab 
2015 

 

Regnskab 
2016 

Grund-
budget 

2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat af ordinær drift 0,9 0,4 0,3 
    
Andre driftsposter    
 Andre driftsindtægter -0,9 0,0 0,0 
 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
Resultat før finansielle poster 0,0 0,4 0,3 
    
Finansielle poster    
 Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
 Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,1 
Resultat før ekstraordinære poster 0,1 0,5 0,4 
    
Ekstraordinære poster    
 Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat 0,1 0,5 0,4 

 

Grundbudgettet for 2017 er inklusive bevilling på 4,7 mio. kr. til flytningen til Holbæk i 2017. 

Som følge af den ændrede flyttedato forventes bevillingen og de ordinære omkostninger ned-

skrevet med 3-4 mio. kr., idet disse i stedet skal anvendes i 2018.  

 

Den indtægtsførte bevilling blev forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2016, som følge af EVA’s kommende 

flytning til Holbæk. EVA havde desuden en stor stigning i 2016 i aktiviteten på den indtægtsdæk-

kede virksomhed, hvilket fremgår af stigningen på salg af varer og tjenesteydelser. Lønnen og an-

dre ordinære driftsomkostninger steg tilsvarende. 

 

Andre personaleomkostninger består af årets hensættelse til resultatløn og fratrædelsesgodtgø-

relse for åremålsansatte.  

 

Yderligere forklaringer til regnskabstallene ses under tabel 1 og i noterne i kapitel 4. 

 

Tabel 7 viser, at EVA samlet set kom ud af 2015 med et underskud på 0,5 mio. kr. Dette består af 

et mindreforbrug på bevillingsområdet på 0,7 mio. kr. og et underskud på den indtægtsdækkede 

virksomhed på 1,2 mio. kr. og disponeres til EVA’s overførte overskud. 

 

Tabel 7 
Resultatdisponering (mio. kr.) 

Disponeret til bortfald  0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -0,5 
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3.3 Balancen 
Tabel 8 viser balancen mellem EVA’s aktiver og forpligtelser ultimo 2015 og aktiver og forpligtel-

ser ultimo 2016. Noterne fremgår af kapitel 4. Egenkapitalen er uddybet i afsnit 3.4. Brugen af 

fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem (passiverne i minus). 

 
Tabel 8 
Balance 

Note Aktiver  

(mio. kr.) 

 

2015 2016  Note Passiver  

(angivet i mio.kr.) 

2015 2016 

 Anlægsaktiver 

 

    Egenkapital    

1 Immaterielle  

anlægsaktiver 

    Startkapital -0,9 -0,9 

 Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 

0,0 0,0   Opskrivninger 0,0 0,0 

 Erhvervede koncessioner, 

patenter mv. 

0,0 0,0   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

 Udviklingsprojekter under 

opførelse 

0,0 0,2  3 Overført overskud -6,3 -5,8 

 Immaterielle  

anlægsaktiver i alt 

0,0 0,2   Egenkapital i alt -7,2 -6,7 

2 Materielle  

Anlægsaktiver 

   4 Hensættelser -1,8 -1,9 

 Grunde, arealer og  

bygninger 

0,9 0,7   Langfristede  

gældsposter 

  

 Inventar og it-udstyr 0,0 0,8   Langfristet gæld (FF4) 

 

-0,9 -1,6 

 Materielle anlægsaktiver  

i alt 

0,9 1,5   Langfristet gæld i alt -0,9 -1,6 

 Finansielle  

anlægsaktiver 

0,9 0,9   Kortfristede  

gældsposter 

  

 Anlægsaktiver i alt 1,8 2,5   Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 

 

-3,1 

 

-5,1 

      Anden kortfristet gæld  -2,3 -2,1 

 Omsætningsaktiver     Skyldige feriepenge -5,5 -5,5 

 Tilgodehavender 11,6 20,3   Reserveret bevilling 0,0 0,0 

 Likvide beholdninger 

Uforrentet konto (FF5) 

 

Finansieringskonto (FF7) 

 

2,0 

 

7,3 

 

9,2 

 

-8,3 

  Igangværende arbejder 

for egen regning 

Periodeafgrænsnings-po-

ster 

 

-1,7 

 

0,0 

 

-0,9 

 

0,0 

      Kortfristet gæld i alt -12,7 -13,5 

 Omsætningsaktiver i alt 20,9 21,3   Gæld i alt -13,6 -15,1 

 Aktiver i alt 22,6 23,8   Passiver i alt -22,6 -23,8 

 

Der er foretaget afrundinger i tabellen.  

 

EVA er ved at få udviklet en ny wordskabelon til vores rapporter, hvilket er årsagen til stigningen i 

de immaterielle anlægsaktiver. Samtidig er der investeret i nye bærbare PC’ere, hvilket er årsagen 

til stigningen i de materielle anlægsaktiver. 

 

For at sikre, at de statslige institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede 

regnskaber og bevillinger ikke fik negativ egenkapital, fik alle tildelt et finansielt anlægsaktiv og 

en tilsvarende startkapital. For EVA’s vedkommende drejede det sig om 0,9 mio. kr.  
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Stigningen i aktiviteten på IDV-området har medført en stigning i tilgodehavender, idet hovedpar-

ten af projekterne først faktureres, når disse afsluttes. Stigning i indtægt medfører også stigning i 

varer og tjenesteydelser, som det ses under kortfristede gældsposter. 

 

Igangværende arbejder for egen regning består af forudbetalinger på det indtægtsdækkede om-

råde for arbejde, EVA udfører i 2017.  
 
Den statslige likviditetsordning blev i 2016 ændret (cirkulære nr. 9784 af 10/07/2016), således at 
det overførte overskud nu skal placeres på den uforrentede konto (FF5) og ikke som før finansie-
ringskontoen (FF7). Dette er årsagen til den store ændring af disse i 2016. 

3.4 Egenkapitalforklaring 
Tabel 10 viser detaljerne i egenkapitalen.  

 

Tabel 9 
Egenkapitalforklaring 

Mio. kr. 2015 

 

2016 

Egenkapital primo  -7,3 -7,2 

Startkapital -0,9 -0,9 

Opskrivninger primo 

+ ændringer i opskrivninger 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Opskrivninger 0,0 0,0 

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

Overført overskud primo 

+ primokorrektion 

+ korrektion i forbindelse med kontoændring 

+ overført fra årets resultat 

- bortfald af årets resultat, udbytte til staten 

-6,4 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

-6,3 

0,0 

0,0 

0,5 

0,0 

Overført overskud ultimo -6,3 -5,8 

Egenkapital ultimo 2016 -7,2 -6,7 

 

Som det fremgår af tabel 9, har EVA ved udgangen af 2016 et opsparet overskud på 5,8 mio. kr. 

Heraf udgør lønsum 3,1 mio. kr., jf. afsnit 3.6. 

3.5 Likviditet og låneramme 
EVA overskred ikke på noget tidspunkt disponeringsreglerne for likviditets- og finansieringsord-

ningen. 

 

Tabel 10 
Udnyttelse af lånerammen 

Mio. kr. 2016 

 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver  1,7 

Låneramme på FL 16 3,6 

Udnyttelsesgrad (angivet i procent) 46,5 % 

 

Ultimo 2016 var der en difference mellem værdien af de immaterielle og de materielle anlægsak-

tiver og FF4-kontoen på 0,1 mio. kr. Der flyttes midler mellem FF7- og FF4-kontoen efter udgan-

gen af regnskabsperioden i hvert kvartal, så alle kvartalets bogførte anlægsaktiver tælles med, og 

der vil derfor altid være en difference mellem anlægsaktiverne og FF4-kontoen ved udgangen af 

et kvartal. Afstemningen mellem anlægsaktiverne og FF4-kontoen og den dertilhørende likvidi-

tetsoverførsel foretages i 1. kvartal 2017. 
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Da FF5-kontoen først kan afstemmes, når årsregnskabet er afsluttet, svarer gælden på denne 

konto ikke til summen af det opsparede overskud, de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne 

ex. FF-kontiene og den kortfristede gæld ultimo 2016. Afstemningen og likviditetsoverførslen fo-

retages i 1. kvartal 2017.   

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
EVA’s lønforbrug, lønsumsloft og lønopsparing fremgår af tabel 11. 

 
Tabel 11 
Opfølgning på lønsumsloft (angivet i mio. kr.) 

Hovedkonto  

 

20.81.11, mio. kr. 

Lønsumsloft FL 19,2 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 25,4 

Lønforbrug under lønsumsloft 24,9 

Difference (mindreforbrug) -0,5 

Akkumuleret opsparing ultimo 2016 2,7 

Akkumuleret ultimo 2016 3,1 

 

EVA kan på tillægsbevillingsforslaget få hævet lønsumsloftet med årets lønandel af arbejdet på 

gebyrområdet. I 2016 er lønsumsloftet hævet med 0,6 mio. kr. til dette arbejde.  

 

Lønsumsloftet blev på tillægsbevillingsforslaget desuden hævet med 5,6 mio. kr. fra § 19.35.20. 

Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til løsning af opgaver på det videregående uddannelses-

område. 

 

Lønforbruget var i 2016 på 42,4 mio. kr. Heraf var 17,5 mio. kr. under indtægtsdækket virksom-

hed, hvilket giver et lønforbrug under lønsumsloftet på 24,9 mio. kr. Der var et mindreforbrug på 

0,5 mio. kr. i forhold til lønbevillingen. Årsagen til dette var stor personaleudskiftning i andet 

halvår af 2016 med vakante perioder til følge. EVA har ultimo 2016 en akkumuleret opsparet løn-

sum på 3,1 mio. kr. 

3.7 Bevillingsregnskabet 
Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 12. Det indeholder EVA’s indtægter og udgifter på hoved-

kontoniveau som opgjort i virksomhedens bidrag til statsregnskabet.  

 

Tabel 12 

Bevillingsregnskabet (angivet i mio. kr.) 

Hovedkonto Navn Bevillings-

type 

(Mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videre 

førelse  

Ultimo 

§20.81.11. Danmarks Eva-

lueringsinstitut 

Driftsbevilling Udgifter 59,8 69,3 -9,5 -0,5 

Indtægter -19,6 -28,6 -9,0  

 

Årsagen til stigningen i indtægter og omkostninger er større aktivitet på det indtægtsdækkede 

område, som ikke var forudset ved finanslovens udarbejdelse. 
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4 Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 

Tabel 13 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver  

Kr. Færdiggjorte 

udviklings- 

projekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter,  

licenser mv. 

 

Udviklings-

projekter  

under  

opførelse 

I alt 

 

Kostpris 1.043.544 808.905 0 1.852.449 

Primokorrektioner og flytninger mel-

lem bogføringskredse 
0 0 

 
0 

Tilgang 0 0 164.248 164.248 

Afgang 0 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.2016 1.043.544 808.905 164.248 2.016.697 

Akkumulerede afskrivninger -1.043.544 -808.905 -164.248 -2.016.697 

Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0 0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2016 
-1.043.544 -808.905 -164.248 -2.016.697 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2016 
  

 

164.248 
164.248 

     

Årets afskrivninger 0 0 0 0 

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 

Årets af- og nedskrivninger 0 0 0 0 

     

Afskrivningsperiode/år 3 år 3 år 3-5 år  

 

Kr. Udviklingsprojekter  

under udførelse 

 

Primosaldo pr. 1. januar 2016 0 

Tilgang 164.248 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 

Kostpris pr. 31.12.2016 164.248 
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Tabel 14 
Note 2: Materielle anlægsaktiver 

Kr. Grunde, arealer og 

bygninger 

Inventar og  

it-udstyr 

I alt 

Kostpris 2.022.610 1.066.174 3.088.784 

Primokorrektioner og flytning mellem bogfø-

ringskredse 
0 0 0 

Tilgang 0 143.373 143.373 

Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.2016 2.022.610 1.209.547 3.232.157 

Akkumulerede afskrivninger -1.330.455 -390.765 -1.721.221 

Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 

31.12.2016 
1.330.455 390.765 1.721.221 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 -692.154 -818.782 -1.510.936 

    

Årets afskrivninger -204.483 -124.053 -328.536 

Årets nedskrivninger 0 0 0 

Årets af- og nedskrivninger -204.483 -124.053 -328.536 

    

Afskrivningsperiode/år 10 år 3 år  

 

EVA foretager hvert år en gennemgang af instituttets anlægsaktiver og får lavet en bogførings-

mæssig regulering af anlæg, der ikke længere er i brug, således at kostpris og regnskabsmæssig 

værdi af alle anlægsaktiverne stemmer.  

 

 Igangværende arbejder  

for egen regning 

 

Primosaldo pr. 1. januar 2016 0 

Tilgang 0 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0 

Kostpris pr. 31.12.2016 0 

 
Tabel 15 
Note 3: Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling 

Mio. kr. Reserveret bevilling 

 

Overført overskud 

Beholdning primo 2016 0,0 -6,3 

   

Overførsel af reserveret bevilling 0,0  0,0 

Årets øvrige bevægelser 0,0  0,5 

Beholdning ultimo 2016 0,0 -5,8 

 

EVA havde ingen reserveret bevilling primo 2016, og sammenlægningen af overført overskud og 

reserveret bevilling jf. Budgetvejledning 2016 havde dermed ingen regnskabsmæssig betydning. 

Note 4: Hensættelser 

EVA’s hensættelser består af midler til retablering af lejemål i forbindelse med en evt. fraflytning 

(1,5 mio. kr.) og af midler til resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse til EVA’s direktør, der er åre-

målsansat (0,4 mio. kr.).  
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
 

Tabel 16 

Akkumuleret resultat 2013-16 

Mio. kr. 

 

Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 

Akkumuleret resultat 1,2 1,4 2,0 0,8 

 

EVA har ultimo 2016 et akkumuleret overskud på 0,8 mio. kr. på det indtægtsdækkede område. 

Det er ikke hensigten, at EVA skal oparbejde overskud på den indtægtsdækkede virksomhed. Da 

en del af EVA’s ansatte i princippet skal aflønnes af IDV-indtægterne, anses det derfor for nød-

vendigt at have et overskud stående, hvis aktiviteten bliver væsentlig mindre i et år end budgette-

ret. 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
EVA har tre områder, hvor der til dækning af arbejdet kræves gebyr af udbyderne:  

• Vurdering af udbydere af arbejdsmiljøkurser med hjemmel i bekendtgørelse om godkendelse 

af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser (BEK nr. 840 af 29.6.2010) - lovbe-

stemt takst. 

• Vurdering af, om en privat uddannelse kan blive godkendt til, at de studerende kan modtage 

SU med hjemmel i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (BEK nr. 1662 af 

14.12.2015) – administrativt fastsat takst. 

• Vurdering af kurser og uddannelser for udlændinge med hjemmel i bekendtgørelse om vejle-

dende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sa-

ger om meddelelse af opholdstilladelse (BEK nr. 807 af 29.6.2007) – administrativt fastsat 

takst. 

 

For alle tre områder gælder, at gebyret skal fastsættes, så der over en fireårig periode tilstræbes 

balance mellem omkostningerne under det enkelte gebyrområde og de tilhørende gebyrer. Ho-

vedparten af opgaverne ligger inden for vurdering af arbejdsmiljøkurser.  
 

Tabel 17 

Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst  

Mio. kr. Årets resultat 

 2013 

 

2014 2015 2016 

Gebyrprovenu 0,1 0,4 0,3 0,5 

Omkostninger 0,3 0,4 0,3 0,4 

Resultat -0,2 0,0 0,0 0,1 

 

Tabel 18 

Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst 

Mio. kr. Årets resultat 

 2013 

 

2014 2015 2016 

Gebyrprovenu 0,5 0,6 0,5 0,5 

Omkostninger 0,2 0,6 0,5 0,5 

Resultat 0,3 0,0 0,0 0,0 

 

Der er ultimo 2016 et akkumuleret overskud på 0,2 mio. kr. for de tre gebyrområdet samlet set. 

Gebyrerne bliver ikke reguleret op med pris- og lønindekset i 2017, og det akkumulerede over-

skud forventes brugt i de næste par år. 

  

På gebyrområdet Vurdering af arbejdsmiljøkurser opkræves hvert tredje år et gebyr, som forbru-

ges de næste to år (i 2014 0,2 mio. kr.). Dette beløb er periodiseret i balancen og indtægtsføres, i 

takt med at det forbruges de kommende år.  



 

Årsrapport 2016 24 

 

5 Supplerende bilag 

Tabel 22 viser fordelingen af EVA’s bevilling på de faglige områder. Fællesomkostningerne er for-

delt som beskrevet i kapitel 4 under Omkostningsfordeling. 

 

Tabel 22 

Omkostningsfordeling pr. område efter fordeling af fællesomkostninger 

 Mio. kr. 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Dagtilbudsområdet 10,8 12,4 10,9 

Grundskoleområdet 8,9 9,0 8,7 

Ungdomsuddannelsesområdet 6,6 7,9 5,6 

Det videregående uddannelsesområde 6,2 5,2 4,2 

Voksen- og efteruddannelsesområdet 7,5 6,3 6,8 

Tværgående projekter 2,4 2,1 2,4 

Gebyrområdet 1,0 0,8 0,9 

Indtægtsdækket virksomhed 18,0 17,2 28,7 

I alt 61,4 60,8 68,2 

  
   

Omkostninger til EVA's flytning 0,0 0,0 1,1 

I alt inkl. flytteomkostninger 61,4 60,8 69,3 

 

Tabel 23 viser de samlede omkostninger på de faglige områder. De tværgående projekter er op-

ført under det område, hvor det er forankret. Øvrige projekter er primært metodefaglige opga-

ver. 

 

Tabel 23 

Samlede omkostninger pr. enhed i 2016 efter fordeling af fællesomkostninger  

 Mio. kr. 

 

Bevilling 

 

IDV 

 

I alt 

 

Dagtilbudsområdet 10,9 7,3 18,2 

Grundskoleområdet 8,7 7,4 16,1 

Ungdomsuddannelsesområdet 7,1 6,5 13,6 

Det videregående uddannelsesområde 5,0 2,7 7,7 

Voksen- og efteruddannelsesområdet 6,9 2,2 9,1 

Øvrige projekter 
 

2,7 2,7 

I alt 38,6 28,7 67,3 

  
   

Gebyrområdet 
  

0,9 

Flyttebevilling 
  

1,1 

i alt 
  

69,3 
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Omkostningsfordeling 

EVA arbejder med tre hovedformål. De to faglige formål er evalueringer, udvikling og vidensfor-

midling samt indtægtsdækket virksomhed. Det administrative formål er hjælpefunktioner, gene-

rel ledelse og administration. Alle vores medarbejdere tidsregistrerer, og i regnskabssystemet regi-

streres alle omkostninger efter, hvilket formål de hører under.  

 

Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration fordeles på de øvrige hovedformål. Alle løn-

omkostninger fordeles på hovedformålene ud fra registreringerne i timeregnskabet. Alle øvrige 

omkostninger fordeles på hovedformålene ud fra registreringerne i regnskabssystemet. Herefter 

fordeles de administrative omkostninger relativt i forhold til lønomkostningerne til de faglige for-

mål.  
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