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Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om års-

rapport for statslige institutioner 2019 med specifikt angivne afsnits- og tabelnumre, således at det 

er muligt at søge på tværs af statens årsrapporter. Der kan derfor forekomme spring i tabelnumme-

reringen. 

 
Regnskabstallene i tabel 1 til 14 samt i Bilag om it-omkostninger er baseret på rapporter i Statens 

Koncernsystem SKS, rapportpakke ”Årsrapporter 2019”. Brugen af fortegn er i overensstemmelse 

hermed, således er indtægter, overskud, og passiver i balancen opgjort med negativt fortegn, 

mens udgifter, underskud og aktiver er opgjort med positivt fortegn, bortset fra tabel 11, 12 og 15 

hvor underskud er opgjort med negativt fortegn og overskud er opgjort med positivt fortegn. 

 

Alle budgettal 2020 er baseret på grundbudget 2020 (inkl. forventet TB). 

 

Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne.  

Tabeller der er udfyldt med ”0” betyder, at der fremstår et tal, der er mindre end 50.000 kr.  

Tabeller der er udfyldt med ”-” betyder, at der ikke fremstår en saldo på regnskabsposten. 
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Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 

11 86 95 13, er ansvarlig for: 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbevilling), herunder 

de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskon-

trollen for 2019. 

 

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 fyldestgø-

rende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

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

 

København, den      10/3  2020 

 
Linda Nielsen 

Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

København, den   30/3     2020 

 

 

 

 

Departementet 

1 Påtegning af det samlede regnskab 
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2.1 Præsentation af Danmarks Evalueringsinstitut 

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

selvstændig statslig institution under Børne- og Undervisningsministeriet og har til formål at med-

virke 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, 

videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelse.   

 

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

nuar 2020 af en formand, der er udpeget af børne- og undervisningsministeren, og otte medlem-

mer, der er indstillet af forskellige relevante råd og ministerier samt et medlem med særlig evalue-

ringsfaglig ekspertise, der udpeges af EVA’s bestyrelse. Bestyrelsen beslutter anvendelsen af 

EVA’s finanslovsmidler gennem vedtagelsen af en årlig handlingsplan.  

 

Derudover har EVA et repræsentantskab med op til 44 medlemmer. Her er skoleejere, bestyrelses-

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

slutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret. 

 

EVA’s virksomhed dækker områderne dagtilbud for børn, grundskole, ungdomsuddannelse, vide-

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

dagtilbud bedre.  

 

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

bidrager til den pædagogiske og uddannelsesfaglige dagsorden og samtidig viser veje til kvalitets-

udvikling – og som bliver benyttet. Derfor bestræber EVA sig på at være en attraktiv vidensprodu-

cent, som leverer viden til fagprofessionelle og beslutningstagere. Den viden skal bruges til at kva-

lificere 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, så det er 

afstemt efter målgruppe og metode.  

 

Årsrapporten afspejler EVA’s økonomiske aktiviteter i 2019 og et udvalg af aktiviteter, som bely-

ser instituttets kerneformål. Derudover henvises til handlingsplan for Danmarks Evalueringsinstitut 

2019, der afspejler den konkrete produktion af bevillingsfinansierede projekter. 

 

2 Beretning 



Årsrapport 2019 

Beretning 

Danmarks Evalueringsinstitut 7 
 

Hovedkonti 

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonto: 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Drifts-

bevilling).  

 

2.2 Ledelsesberetning 

Årets faglige resultater 

EVA har i 2019 haft fortsat fokus på at realisere EVA’s strategi, herunder at levere solid og velun-

derbygget viden til dagtilbuds- og uddannelsesområdet, som kan bruges i policy-sammenhænge og 

i praksis. Strategien har været i fokus både i de bevillingsfinansierede aktiviteter, og når EVA ud-

fører indtægtsdækkede projekter. 

 

EVA’s medarbejdere har igen i 2019 været meget efterspurgte som eksperter på konferencer mv. 

og har dermed bidraget med viden til en bred skare af både fagprofessionelle og beslutningstagere. 

Disse udviklinger er tegn på, at EVA leverer produkter og vidensformidling af høj kvalitet, der er 

relevante og anvendelige for målgrupperne. Nedenfor kan læses et uddrag af, hvilke analyser og 

projekter, EVA’s medarbejdere bl.a. har lavet i 2019. 

 

Dagtilbud for børn 
På dagtilbudsområdet for de 0-6 årige børn har der i 2019 fortsat været fokus på, at EVA’s viden 

skal følges op af anvendelses- og løsningsorienteret formidling af denne til dagtilbud, kommunale 

forvaltninger, organisationer på det pædagogiske område mv. Det kommer bl.a. til udtryk i arbejdet 

med EVA’s magasin på dagtilbudsområdet, faglige kvalitetssaloner og i vores mange oplæg på na-

tionale konferencer, i kommuner og hos aktører på området.  

 

EVA har i 2019 samlet data ind på nationalt niveau om kvalitet i danske dagtilbuds læringsmiljøer 

herunder interaktion mellem pædagogisk personale og børn ved brug af redskabet ECERS-3. Det 

er et arbejde, som fortsætter i 2020, hvor de første resultater offentliggøres.  

 

EVA har desuden som indtægtsdækkede projekter i 2019 løst en række opgaver for Børne- og Un-

dervisningsministeriet, som omfatter materialer, der kortlægger forskning, og som understøtter og 

inspirerer dagtilbudsarbejde med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Fx er der udar-

bejdet inspirationsmateriale til dagtilbud inden for læreplanstemaerne Alsidig, personlig udvikling, 

Social udvikling og Natur, udeliv og science.  

 

Grundskole 
På grundskoleområdet har der være fortsat fokus på de prioriterede ekspertområder. Både i forhold 

til udvikling af ny viden, men også i høj grad i forhold til omsætning af denne viden via forskellige 

former for mundtlig og skriftligt formidling rettet mod skolens professionelle i både policy og 

praksis. 

 

Der har fortsat været stor interesse for analysen af Elevernes perspektiver på skoledagen og under-

visningen fra 2018 under ekspertområdet God og motiverende undervisning. Temaet er videreført i 

projektet Den pædagogiske praksis i udskolingen og en survey blandt elever om deres oplevelse af 

skolehverdagen. 

 

Ekspertområdet Inkluderende læringsmiljøer har givet anledning til to større udgivelser: Direkte 

indskrivning af nyankommne elever i almenklasser er en totalundersøgelse der bidrager med ny vi-

den om kommunernes anvendelse af direkte indskrivning samt hvilke muligheder og udfordringer 
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det rummer. Den anden undersøgelse Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen peger 

på vigtigheden af organiseringen af det flerfaglige samarbejde.  

 

På ekspertområdet Ledelse, organisation og skoleudvikling har EVA – ud over et fortsat fokuseret 

samarbejde med A.P. Møller Fonden om flere projekter omhandlede professionelle læringsfælles-

skaber – udarbejdet to Viden Om for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om hhv. klas-

seledelse og professionelle læringsfællesskaber 

 

Endelig har EVA i 2019 bearbejdet og formidlet den internationale undersøgelse "Teaching and 

Learning International Survey”. (TALIS). Første rapport er offentliggjort og i begyndelsen af 2020 

følger rapport nummer to.  

 

Ungdomsuddannelse 
I 2019 har EVA på det gymnasiale område haft særligt fokus på elevernes trivsel både fagligt og 

socialt. Vi udgav rapporten Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser samt et inspirationsmateriale 

direkte målrettet gymnasierne med eksempler på, hvordan man kan skabe læringsmiljøer, der frem-

mer elevernes trivsel.  

 

På erhvervsuddannelsesområdet så vi bl.a. på, hvordan lærerne arbejder med et af de centrale ele-

menter i undervisningen: løbende feedback til eleverne.  
EVA’s forløbsundersøgelse Nye veje til ungdomsuddannelse har også i 2019 været afsæt for en 

række udgivelser, der sætter fokus på uddannelsesvalg og overgang efter grundskolen. I år var der 

fokus på de unges oplevelse af valget efter 9. klasse af enten 10. klasse eller ungdomsuddannelse 

og hvad der betyder noget for, hvilket valg man træffer.  

 

I en række indtægtsdækkede projekter har EVA desuden bidraget med viden til ungdomsuddannel-

sesområdet, blandt andet i en bred undersøgelse af den specialpædagogiske støtte, der gives til ele-

ver i ungdomsuddannelserne. Dels udkom rapporten Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddan-

nelserne – de fagprofessionelles perspektiv, dels en rapport med elevperspektiver på den special-

pædagogiske støtte.  

 

Videregående uddannelse 
På det videregående område har EVA arbejdet med temaer som frafald, optagesystemet og vel-

færdsuddannelserne. I mange projekter har vi trukket på det store datagrundlag fra vores panelun-

dersøgelse blandt studerende på de videregående uddannelser. EVA har bl.a. udgivet en række kor-

tere notater og minianalyser, som belyser væsentlige aspekter ved frafald og optagesystemet fx hel-

bred, boligforhold og studievalgsbegrundelser.  

 

Endvidere har vi i særlig grad haft fokus på trivsel blandt de studerende på de videregående uddan-

nelser. Vi har bl.a. udgivet et notat om følelsen af stress blandt studerende. I rapporten Et nyt per-

spektiv på trivsel: Studierelaterede følelser på de videregående uddannelser, giver vi et bud på en 

valideret skala til at måle de studerendes følelser i relation til studiet. I forlængelse af udgivelserne 

afholdt vi i efteråret gå-hjem-møder i Århus, Odense og København, hvor EVA i samarbejde med 

Studenterrådgivningen og tre forskellige uddannelsesinstitutioner formidlede viden og debatterede 

trivsel blandt studerende. 

 

I 2019 har vi også haft fokus på velfærdsuddannelserne. I begyndelsen af året udgav vi rapporten 

Det første år på læreruddannelsen. Rapporten satte fokus på, hvordan de studerende på lærerud-

dannelsen oplever deres første år bl.a. mht. motivation og læringsudbytte. Vi har desuden afholdt et 

minitopmøde sammen med DEA på Københavns Professionshøjskole om pædagoguddannelsen.  

 

EVA har ligeledes leveret vigtig viden via indtægtsdækkede projekter, bl.a. har EVA stået for ana-

lyse og kortlægning af forsknings- og udviklingsaktiviteter på erhvervsakademier og professions-

højskoler. 
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Voksen- og efteruddannelse 
På voksen- og efteruddannelsesområdet har EVA bl.a. sat fokus på arbejdsmarkedsuddannelserne 

(AMU), videregående voksen-/efteruddannelse (videregående VEU) og digitalisering af voksen-

/efteruddannelse.  

 

EVA udgav i 2019 rapporten Virksomhedernes brug og vurderinger af AMU. Rapporten er baseret 

på en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder, hvor der er gennemført lignende undersøgel-

ser i 2007, 2011 og 2015. Undersøgelsen belyser den historiske udvikling fra 2007 i virksomheder-

nes brug og vurdering af AMU. I 2019 har vi også udgivet den første rapport i arbejde med temaet 

videregående VEU nemlig litteraturstudiet Videregående VEU i Danmark. Litteraturstudiet kort-

lægger de studier af videregående VEU, som er foretaget i Danmark de seneste ti år og vil danne 

afsæt for aktivitets- og behovsanalyser i 2020.  

 

EVA har desuden gennemført indtægtsdækkede projekter, herunder flere projekter, der er relateret 

til trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra 2017. EVA har bl.a. udgivet 

rapporten Erfaringer med digitalisering af VEU og et tilhørende inspirationskatalog om hvordan 

institutionerne kan arbejde med at udbyde gode digitale læringsforløb. EVA har også foretaget eva-

lueringer af initiativer i forlængelse af trepartsaftalen, herunder evalueringer af forsøg med VEU-

godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU og trepartsaftalens pulje til opsøgende ar-

bejde. 

 

Årets økonomiske resultater 

EVA sluttede 2019 med et merforbrug på 1,3 mio. kr., der består af: 

 

• et merforbrug på lidt over 1,3 mio. kr. på bevillingsområdet som modsvarer mindreforbruget i 

2018. Forsinkelsen af handlingsplansprojekter fra 2018 blev dermed indhentet. 

• et overskud på knap 0,1 mio. kr. på den indtægtsdækkede virksomhed. 

 

Resultatet er overordnet set tilfredsstillende, og merforbruget var forudset medio 2019. 

 

Økonomiske hoved- og nøgletal 

De økonomiske hoved- og nøgletal for de seneste to år samt budget for 2020 fremgår af tabel 1.  

 

TABEL 1 

EVA’s økonomiske hoved- og nøgletal 

 Regnskab 2018 Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

Resultatopgørelse 
Mio. kr. 

   

Ordinære driftsindtægter -75,2 -70,7 -74,1 

Ordinære driftsomkostninger 73,2 72,0 75,0 

Resultat af ordinær drift -2,0 1,3 0,9 

Resultat før finansielle poster -2,1 1,2 0,8 

Årets resultat -2,0 1,3 0,9 

Balance    
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 Regnskab 2018 Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

Resultatopgørelse 

Mio. kr. 

   

 

Anlægsaktiver  2,4 0,8 0,3 

Omsætningsaktiver (ekskl. likvi-
der) 

33,9 22,4 23,5 

Egenkapital -14,3 -13,1 -12,2 

Langfristet gæld -1,7 -0,9 -0,3 

Kortfristet gæld -22,6 -12,9 -14,3 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 
(%) 

53,8 29,8 10,7 

Bevillingsandel (%) 53,1 54,7 52,1 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 75,3 81,6 78,8 

Årsværkspris (1.000 kr.) 593 588 590 

 

 

Forklaringer 

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

modning fra ministerier, overordnede uddannelsesråd, kommunalbestyrelser og uddannelsesinstitu-

tioner 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 faglige retning, EVA bevæger sig i.  

 

De ordinære driftsindtægter faldt med 3,9 mio. kr. i forhold til 2018 som følge af mindre omsæt-

ning på det indtægtsdækkede område. Dette er også er forklaringen på faldet i de Ordinære drifts-

omkostninger.   

 

Anlægsaktiverne er faldet en del fra 2018-2019. Da EVA skal flytte til Holbæk i 2021 og EVA’s 

basale it drift overgår til Statens It i 2020, foretages der i øjeblikket hverken investeringer i inven-

tar, ombygninger eller it udstyr. Dette ses også på den lave udnyttelse af lånerammen. 

 

Grundbudgettet for 2020 er udarbejdet primo december 2019. I dette forventes omkostninger på 

0,9 mio. kr. relateret til EVA’s flytning til Holbæk hurtigst muligt efter 31. marts 2021. Da bevil-

lingen til flytningen blevet givet i 2016-2018, medfører dette et merforbrug i 2020. En mere præcis 

dato for flytningen forventes udmeldt i løbet af andet halvår af 2020. Dette vil muligvis føre til 

øget personaleomsætning samt flere omkostninger relateret til flytningen. Grundbudgettet er såle-

des forbundet med en vis usikkerhed.  
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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 Akkumuleret overført 
overskud ultimo 

  FL TB Bevilling i alt   

Driftsbevilling Udgifter 62,9 6,6 69,5 72,1 12,2 

Indtægter -30,8  -30,8 -32,1 

 

 

Tillægsbevillingen (TB) består af overført bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på 

6,6 mio. kr. Forskellen mellem bevilling og regnskab er en følge af større aktivitet på bevillings-

området 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 

0. Generel ledelse og ad-

ministration 

-8,7 -7,2 15,9 0,0 

1.Evaluering, udvikling og 
vidensformidling 

-30,0 -1,1 32,4 1,3 

2.Indtægtsdækkede opga-
ver 

-0,0 -23,9 23,8 -0,1 

I alt -38,7 -32,1 72,1 1,3 

 

 

Opgørelsen af omkostningerne til generel ledelse og administration følger statens retningslinjer fra 

1. januar 2016 for registrering af generelle fællesomkostninger. 

 

EVA havde i 2019 omkostninger på 72,1 mio. kr., indtægter på 70,8 mio. kr. og dermed et merfor-

brug på 1,3 mio. kr. Underskuddet består af et merforbrug på bevillingsområdet på lidt over 1,3 

mio. kr., og et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på knap 0,1 mio. kr.  

 

EVA’s øvrige indtægter består af indtægtsdækkede opgaver (30,6 mio. kr.), gebyrer (1,3 mio. kr.), 

tilskud fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser tiltænkt udvikling og implementering af 
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en konsulentuddannelse for EVA’s medarbejdere (0,1 mio. kr.) samt indtægter fra salg af rapporter 

o. lign. (0,1 mio. kr.). 

 

2.4 Målrapportering 

EVA havde i 2019 syv resultatmål. Fem af målene er fuldt opnået og to mål er ikke blevet opfyldt i 

2019. I alt en opfyldelsesgrad på 71,4 pct. 

TABEL 4 

Årets resultatopfyldelse 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målopfyl-
delse 

Mål 1: Øget anvende-
lighed af EVA’s produk-
ter og bredere evalue-

ring af EVA's metoder. 

Målet er opfyldt, hvis EVA har 
afsluttet og dokumenteret ud-
arbejdelsen af impact case-be-

skrivelser (indsats A). 
Og EVA har afsluttet og doku-
menteret forberedelsen af en 

bredere evaluering i 2020 af 
EVA's metodearbejde (indsats 
B). 

To impact casebeskrivelser blev udarbej-
det og fremlagt for bestyrelsen på besty-
relsesmøde 29. november 2019. De to ca-

ses omhandler rapporten ’Effekten af op-
tagelsessamtaler på lærereuddannelsen’ 
og ’EVA Tema: Leg for børn’. 

Forberedelserne til gennemførsel af en 
bredere evaluering af EVA’s metoder blev 
gennemført i 2019 og forelagt EVA’s be-

styrelse på bestyrelsesmødet i november 
2019. Målet er derved opfyldt.  

100 pct. 

Mål 2: Stadig større 

rækkevidde på formid-
ling til EVA’s målgrup-
per via målrettede ny-

hedsbreve. 

Målet er opfyldt, hvis åbnings-

raten for EVA’s nyhedsbreve er 
øget med 10 pct. fra 33,7 til 37 
pct.  

EVA udsender segmenterede nyheds-

breve med viden fra EVA’s områder til ud-
valgte målgrupper og har ca. 10.000 abon-
nenter alt i alt.  

Den gennemsnitlige åbningsrate har i 
2019 været 37,8 pct. for kanalerne på dag-
tilbudsområdet, grundskoleområdet, ung-

domsuddannelsesområdet, det videregå-
ende område og voksen-/efteruddannel-
sesområdet. Målet er derved opfyldt. 

100  pct. 

Mål 3:  Fortsat fokus på 
EVA’s kvantitative 
kompetencer 

Målet er opfyldt, hvis mindst 
35 konsulenter deltager på de 
kvantitative moduler i EVA’s 

konsulentuddannelse i 2019. 

EVA har i 2019 afholdt modulerne ’Det 
gode spørgeskema’ (15 deltagere), ’Mixed 
methods’ (11 deltagere) og ’Den gode sur-

vey’ (19 deltagere) på EVA’s konsulentud-
dannelse. I alt har 45 konsulenter deltaget 
på disse moduler. Målet er derved fuldt 

opfyldt. 

100 pct. 

Mål 4: EVA bidrager i 
stadig højere grad med 

tværgående viden om 
overgange 

Målet er opfyldt, hvis EVA i 
2019 bidrager med mindst 14 

produkter omhandlende alle 
store overgange i dagtilbuds- 
og uddannelsessystemet. 

EVA har i 2019 udgivet 9 produkter om-
handlende overgang i dagtilbuds- og ud-

dannelsessystemet. Delvis målopfyldelse 
er sat til minimum 12 produkter. Målet er 
derved ikke opfyldt.   

0 pct. 

Mål 5: EVA bidrager i 
stadig højere grad med 
ekspertviden på konfe-

rencer med fokus på 
dagtilbuds- og uddan-
nelsessektoren 

Målet er opfyldt, hvis EVA i 
2019 har afholdt mindst 58 op-
læg med et bredt og nationalt 

fokus.  

Konsulenter og ledelse på EVA bliver i sti-
gende grad brugt som eksperter. I 2019 
har de bidraget med 72 oplæg med et 

bredt og nationalt fokus inden for dagtil-
buds- og uddannelsessektoren.  

100 pct. 

Mål 6: EVA har fokus 
på opretholdelse af 
drift og kvalitet i for-

bindelse med flytning 
til Holbæk 

Målet er opfyldt, hvis antallet 
af kvalificerede ansøgere ind-
kaldt til 2. samtale for hvert 

stillingsopslag er mindst 3,75 
ansøgere.   

EVA har i 2019 haft 7 opslåede stillinger. 
Heraf har 17 kvalificerede ansøgere været 
til 2. samtale. Det gennemsnitlige antal 

0 pct. 
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Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målopfyl-

delse 

kvalificerede ansøgere indkaldt til 2. sam-
tale per opslået stilling er derved 2,4. Må-
let er således ikke opfyldt.   

Mål 7: Fastholdelse af 
stærk økonomistyring 
på EVA 

Målet er opfyldt, hvis afvigelse 
mellem prognosen for årets 
samlede forbrug i månedsop-

følgning for maj og årets reali-
serede forbrug ikke overstiger 
2,0 pct.  

Nettoudgiftsbevillingen i prognosen i maj 
måned var på 39,6 mio. kr. Årsregnskabet 
endte på 40,0 mio. kr. og derved en for-

skel på 0,9%. Målet er opfyldt.  

100 pct. 

 

 

Ikke eller delvis opfyldte mål i 2019 

Mål 4: EVA bidrager i stadig højere grad med tværgående viden om overgange 
EVA har et skærpet fokus på overgange og videndeling på tværs af uddannelses- og dagtilbudssy-

stemet som et led i EVA’s strategiske indsatsområde om at levere viden, der ser på tværs af uddan-

nelses- og dagtilbudssystemet og på grund af EVA’s unikke position som institut, der bidrager til 

kvalitetssikring og -udvikling helt fra vuggestue til voksenuddannelse. EVA har i 2019 udgivet ni 

produkter omhandlende overgange og derved er målet om 14 udgivelser desværre ikke opfyldt. 

Dette skyldes, at en række af EVA’s projekter af tværgående karakter først kan have gennemført 

dataindsamling og analyse mhp. offentliggørelse i 2020. Af andre gennemførte tværgående initiati-

ver kan nævnes at EVA i 2019 har bidraget med en række debatindlæg og artikler om overgange 

samt at EVA på årets personaleseminar i 2019 havde tema om viden, der ser på tværs af uddannel-

ses- og dagtilbudssystemet.  

 

Mål 6: EVA har fokus på opretholdelse af drift og kvalitet i forbindelse med flytning til 

Holbæk 
EVA fik i 2019 meddelelse om nyt tidspunkt for flytningen til Holbæk, nemlig hurtigst muligt efter 

31. marts 2021. EVA har et vedvarende fokus på opretholdelse af drift og kvalitet i forbindelse 

med flytning til Holbæk, hvor medarbejderfastholdelse og rekruttering er vigtige parametre i fast-

holdelse af et højt fagligt miljø. EVA har i 2019 blandt andet arbejdet med fortsat udrulning af in-

stituttets employer-branding strategi, herunder yderligere professionalisering af instituttets rekrut-

teringsprocesser og med at realisere et attraktivt internt kompetenceudviklingstilbud: EVA Aka-

demi. Årets mål var opfyldt, hvis antallet af kvalificerede ansøgere indkaldt til 2. samtale for hvert 

stillingsopslag var mindst 3,75 ansøgere. Målet er ikke opfyldt, da der i 2019 i gennemsnit er ind-

kaldt 2,4 ansøgere per 2. samtalerunde. Dette skyldes, at der for hvert af årets ansættelsesforløb er 

foretaget en konkret vurdering af det hensigtsmæssige antal 2. samtaler, hvilket samlet er resulteret 

i ovennævnte gennemsnit. 

 

Generelle perspektiver på resultatkrav 2019 

Mål 1: Øget anvendelighed af EVA’s produkter og bredere evaluering af EVA’s metoder  
EVA arbejder hele tiden med at producere relevant viden, der formidles i form af anvendelige og 

tilgængelige produkter, der bidrager til at gøre uddannelser og dagtilbud bedre. Som nyt initiativ 

har EVA i 2019 arbejdet med at udforske EVA’s impact gennem impact casebeskrivelser og in-

terne drøftelser af disse. Dette for at skabe læring omkring vidensspredning og anvendelsesformer 

og derigennem sikre øget anvendelighed af EVA’s produkter. EVA udarbejdede koncept for im-

pact casebeskrivelser og udarbejdede to impact casebeskrivelser i 2019 omhandlende hhv. rappor-

ten ’Effekten af optagelsessamtaler på lærereuddannelsen’ og magasinet ’EVA Tema: Leg for 
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børn’. På baggrund af desk researchs og interviews med brugere af de to udgivelser blev videns-

spredning, anvendelse og impact synliggjort. Impact casebeskrivelserne blev fremlagt og diskuteret 

på EVA’s bestyrelsesmøde i november 2019.  

 

I 2019 har EVA desuden arbejdet med udarbejdelse af grundlaget for gennemførslen af en bredere 

evaluering af EVA’s metode, der gennemføres i 2020. Evalueringen vil have karakter af en selv-

evaluering med et tilknyttet panel af eksterne eksperter. Evalueringen vil undersøge EVA’s mål-

sætning om formålsstyrede metodevalg og undersøge EVA’s kompetencer til at gennemføre under-

søgelser med så forskellige metoder, at vi kan modsvare undersøgelsesspørgsmål med et relevant 

metodevalg af tilstrækkelig kvalitet. Formålet er at sikre, at EVA’s produkter bidrager til at skabe 

kvalitet i uddannelser og dagtilbud. Opgavebeskrivelsen for evalueringen blev fremlagt EVA’s be-

styrelse på bestyrelsesmødet i november 2019.  

 

Mål 5: EVA bidrager i stadig højere grad med ekspertviden på konferencer med fokus på 

dagtilbuds- og uddannelsessektoren 
EVA oplever til stadighed stor efterspørgsel på ekspertvidensbidrag i form af oplæg på seminarer, 

konferencer mm. Det drejer sig både om tværgående og enhedsspecifikke oplæg. EVA har i 2019 

bl.a. bidraget med oplæg på Børne- og Unge Topmødet 2019, KL’s cheftræf, Uddannelses- og 

Forskningspolitisk topmøde på DTU, oplæg for praktikere samt deltaget i diverse høringer. Samlet 

set har chefer og konsulenter på EVA holdt oplæg på konferencer med bred og nationalt fokus 72 

gange i 2019. Heraf to konferencer med tværgående fokus, 13 på dagtilbudsområdet, 8 på grund-

skoleområdet, 25 på ungdomsuddannelsesområdet, 16 på området for de videregående uddannelser 

og otte på voksen- og efteruddannelsesområdet. 

 

2.5 Forventninger til det kommende år 

Forberedelserne af EVA’s flytning til Holbæk vil tage til i 2020. I 2019 blev flyttedatoen efter flere 

års udskydelse fastlagt. EVA flytter ind i et lærings- og uddannelsescenter sammen med Danmarks 

Akkrediteringsinstitution, Danida Fellowship Center og en del af Styrelsen for Uddannelse og 

Kvalitet. EVA og de øvrige brugere vil desuden komme til at bo meget tæt på Holbæk Uddannel-

ses- og Studiecenter (HUSC). Visionen er et sted med muligheder for tværgående synergier og 

styrket samarbejde med Holbæk Kommune og regionale uddannelsesinstitutioner. I 2020 vil EVA 

have opmærksomhed på styrkede relationer med de institutioner, vi kommer til at flytte sammen 

med og forberede en flytning med så få forstyrrelser af kerneopgaven som muligt. EVA vil have 

fokus på at drift og kvalitet opretholdes i forbindelse med flytningen til Holbæk, herunder sikring 

af vores stærke faglige vidensmiljøer. 

 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) vil fortsat være et vigtigt fokuspunkt for EVA i 2020. EVA’s 

indtægter er sammensat af en finanslovsbevilling samt indtægter fra IDV, og IDV-opgaverne udgør 

en væsentlig andel af den samlede omsætning. IDV er således med til at opretholde kompetencer 

og en faglig position, som ikke alene ville kunne opretholdes af grundbevillingen. I 2020 vil EVA 

have fokus på, at IDV-opgaverne understøtter EVA’s handlingsplan 2020 og bidrager til instituttets 

generelle faglige udvikling. Dette ligger i naturlig forlængelse af de strategiske sigtelinjer for den 

indtægtsdækkede virksomhed, som EVA’s bestyrelse vedtog i 2018.  

 

De økonomiske forventninger til 2020 ligger på nogenlunde samme omkostningsniveau samt ni-

veau for IDV som de seneste år. Der forventes et merforbrug på bevillingen i 2020 på 0,9 mio. kr. 

til omkostninger i relation til flytningen i 2021. 
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TABEL 5 

Forventninger til det kommende år 

Mio. kr. Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

Bevilling og øvrige indtægter -70,8 -74,2 

Udgifter 72,1 75,1 

Resultat 1,3 0,9 

 

I 2020 vil EVA endvidere begynde forberedelser til, at instituttet i 2021 skal have ny strategi. Som 

led i strategiforberedelserne gennemføres en bredere evaluering af EVA’s metodeanvendelse. Eva-

lueringen vil bidrage med kvalitetssikring af EVA’s metodearbejde og understøtte arbejdet med at 

revidere EVA’s nye strategi.  

 

EVA har et kontinuerligt strategisk fokus på vidensomsætning. I 2020 vil vi fortsætte med at skabe 

og formidle viden i formater, som er anvendelige og inspirerende for såvel beslutningstagere som 

praktikere. 

 

På den faglige front vil EVA bl.a. sætte fokus på kvaliteten i de danske dagtilbud. For første gang 

nogensinde har EVA gennemført en national undersøgelse af kvaliteten af kommunale børnehaver, 

og hen over året offentliggøres en række rapporter med undersøgelsens resultater.  

 

På grundskoleområdet ser vi i 2020 frem til at præsentere resultater fra en undersøgelse af en me-

get udbredt men også særdeles udfordrende arbejdsform i grundskolen, nemlig gruppearbejde. Her-

udover præsenterer vi en undersøgelse om dysleksi i grundskolen.  

 

På ungdomsuddannelsesområdet arbejder vi i 2020 videre med elevtrivsel i ungdomsuddannel-

serne, ligesom vi vil sætte fokus på sammenhænge i systemet på tværs af gymnasiale uddannelser 

og erhvervsuddannelser.  

 

Inden for området for de videregående uddannelser vil EVA udgive en række produkter om kvali-

tetsudvikling på de videregående uddannelser. Vi gennemfører også en række arrangementer rundt 

i landet om datadrevet kvalitetsudvikling og påbegynder nye projekter om studiestart og om læ-

ringsmiljøer.  

 

Endelig vil vi på voksen- og efteruddannelsesområdet komme med en række nye udgivelser om 

bl.a. videregående VEU og vejledning af ufaglærte. Dertil vil vi arbejde med basale færdigheder i 

erhvervsrettede forløb.  
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3.1 Anvendt regnskabspraksis 

EVA følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets 

Økonomisk Administrative Vejledning. 

 

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

forstå regnskabet.  

 

3.2 Resultatopgørelse mv. 

Tabel 6 viser EVA’s resultatopgørelse for 2018 og 2019 samt EVA’s grundbudget for 2020. Der er 

foretaget afrundinger i tabellen. 

 

TABEL 6  

Resultatopgørelse 

Note Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2018 Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

 Ordinære driftsindtægter    

 Bevilling -39,9 -38,7 -38,6 

 Salg af varer og tjenesteydelser -34,6 -30,7 -34,6 

  Eksternt salg af varer og tjenester -9,4 -6,0 -9,2 

  Internt statsligt salg af varer og tjenester -25,2 -24,7 -25,4 

 Gebyrer -0,7 -1,3 -0,9 

 Ordinære driftsindtægter i alt -75,2 -70,7 -74,1 

 Ordinære driftsomkostninger    

 Forbrugsomkostninger    

 Husleje 4,2 4,4 4,5 

 Forbrugsomkostninger i alt 4,2 4,4 4,5 

 Personaleomkostninger    

  Lønninger 40,9 43,9 42,7 

  Pension 6,3 6,9 6,5 

3 Regnskab 
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Note Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2018 Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

  Lønrefusion -2,7 -2,8 -2,8 

  Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,1 

 Personaleomkostninger i alt 44,6 48,0 46,5 

 Af- og nedskrivninger 0,9 0,7 0,3 

 Internt køb af varer og tjenesteydelser 5,3 2,6 6,0 

 Andre ordinære driftsomkostninger 18,1 16,3 17,7 

 Ordinære driftsomkostninger i alt 73,2 72,0 75,0 

 Resultat af ordinær drift -2,0 1,3 0,9 

     

 Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -0,1 -0,1 -0,1 

  Andre driftsomkostninger -   

 Resultat før finansielle poster -2,1 1,2 0,8 

     

 Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -   

  Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,1 

 Resultat før ekstraordinære poster -2,0 1,3 0,9 

     

 Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter - - - 

  Ekstraordinære omkostninger - - - 

 Årets resultat -2,0 1,3 0,9 

 

Salg af varer og tjenesteydelser faldt med 3,9 mio. kr. i 2019 som følge af færre opgaver på det 

indtægtsdækkede område. De ordinære driftsomkostninger faldt ikke tilsvarende, da EVA i stedet 

brugte flere ressourcer på bevillingsområdet og dermed indhentede forsinkelsen af projekter fra 

2018, hvor der var et mindreforbrug på bevillingsområdet.  

 

Andre personaleomkostninger består af årets hensættelse til resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse 

for åremålsansatte.  

 

Andre driftsindtægter i 2018-2020 består af tilskud fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejds-

pladser (bevilling til udvikling og implementering af internt kompetenceudviklingstilbud). 

 

EVA budgetterer med et merforbrug i 2020 på 0,9 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med 

EVA’s flytning til Holbæk i 2021. 
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Tabel 7 viser, at EVA samlet set kom ud af 2019 med et underskud på 1,3 mio. kr. Dette består af 

et merforbrug på bevillingen på lidt over 1,3 mio. kr. og et overskud på indtægtsdækket virksom-

hed på knap 0,1 mio. kr. og disponeres til EVA’s overførte overskud. 

 

TABEL 7  

Resultatdisponering (mio. kr.) 

 Mio. kr. 

Disponeret til bortfald  0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -1,3 

 

 

3.3 Balancen 

Tabel 8 viser balancen mellem EVA’s aktiver og forpligtelser ultimo 2018 og aktiver og forpligtel-

ser ultimo 2019. Noterne fremgår af kapitel 4. Egenkapitalen er uddybet i afsnit 3.4. Brugen af for-

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

 

TABEL 8  

Balance 

Note Aktiver  
(mio. kr.) 

2018 2019  Note Passiver  
(angivet i mio.kr.) 

2018 2019 

 Anlægsaktiver 

 

    Egenkapital    

1 Immaterielle  
anlægsaktiver 

    Startkapital -0,9 -0,9 

 Færdiggjorte udviklings-
projekter 

- -   Opskrivninger - - 

 Erhvervede koncessio-

ner, patenter mv. 

0,9 0,6   Reserveret egenkapital - - 

 Udviklingsprojekter un-
der opførelse 

- -   Overført overskud -13,5 -12,2 

 Immaterielle  
anlægsaktiver i alt 

0,9 0,6   Egenkapital i alt -14,3 -13,1 

2 Materielle  

anlægsaktiver 

   3 Hensættelser -2,2 -2,2 

 Grunde, arealer og  
bygninger 

0,3 0,2   Langfristede  
Gældsposter 

  

 Inventar og it-udstyr 0,3 0,0   Langfristet gæld (FF4) 
 

-1,7 -0,9 

 Materielle anlægsakti-

ver i alt 

0,6 0,3   Langfristet gæld i alt -1,7 -0,9 
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Note Aktiver  

(mio. kr.) 

2018 2019  Note Passiver  

(angivet i mio.kr.) 

2018 2019 

 Finansielle  
anlægsaktiver 

0,9 0,9   Kortfristede  
gældsposter 

  

 Anlægsaktiver i alt 2,4 1,7  4 Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

 
-7,1 

 
-3,0 

      Anden kortfristet gæld  -2,7 -1,6 

 Omsætningsaktiver     Skyldige feriepenge -6,4 -7,1 

 Tilgodehavender 33,9 22,4   Igangværende arbejder 
for fremmed regning 
 

-6,4 -1,2 

 Likvide beholdninger 
Uforrentet konto (FF5) 
 

Finansieringskonto (FF7) 

 
5,2 
 

-0,5 

 
4,4 
 

0,7 

  Periodeafgrænsnings-
poster 

- - 

      Kortfristet gæld i alt -22,6 -12,9 

 Omsætningsaktiver i 

alt 

38,5 27,4   Gæld i alt -24,3 -13,8 

 Aktiver i alt 40,8 29,1   Passiver i alt -40,8 -29,1 

 

 

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.  

 

Ultimo 2019 var saldoen på FF5-kontoen 4,4 mio. kr. Hvert år flyttes der likviditet mellem FF7 og 

FF5, idet saldoen på FF5 primo året skal svare til summen af det overførte overskud, de hensatte 

forpligtelser, tilgodehavender samt den kortfristede gæld. Afstemningen og likviditetsoverførslen 

mellem FF5 og FF7 foretages i 1. kvartal 2020.   

 

Under tilgodehavender er bogført 6,1 mio. kr., som består af periodiseret indtægt fra projekter på 

det indtægtsdækkede området, der er arbejdet på i 2019, men hvor kunden endnu ikke er faktureret. 

Indtægt svarende til omkostninger i 2019 er således optaget i 2019 regnskabet. Indtægterne tilbage-

føres, når projekterne faktureres. 

 

Årsagen til faldet i tilgodehavender på 11,5 mio. kr. er den mindre aktivitet på IDV-området i 2019 

og dermed færre faktureringer. 

 

Igangværende arbejder for fremmed regning (1,2 mio. kr.)  består af forudbetalinger på det ind-

tægtsdækkede område i 2019 for arbejde, EVA udfører i 2020. Indtægterne bogføres, når projek-

terne afsluttes. 

 

3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 9 viser detaljerne i egenkapitalen.  
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TABEL 9  

Egenkapitalforklaring 

Mio. kr. 2018 2019 

Egenkapital primo  -12,3 -14,3 

Startkapital -0,9 -0,9 

Opskrivninger primo 

+ ændringer i opskrivninger 

- 

- 

- 

- 

Opskrivninger - - 

Reserveret egenkapital - - 

Overført overskud primo 

+ primokorrektion 

+ korrektion i forbindelse med kontoændring 

+ overført fra årets resultat 

- bortfald af årets resultat, udbytte til staten 

-11,5 

- 

- 

-2,0 

- 

-13,5 

- 

- 

1,3 

- 

Overført overskud ultimo -13,5 -12,2 

Egenkapital ultimo -14,3 -13,1 

 

 

Som det fremgår af tabel 9, har EVA ved udgangen af 2019 et opsparet overskud på 12,2 mio. kr. 

Heraf udgør lønsum 3,6 mio. kr., jf. afsnit 3.6. En stor del af dette overskud forventes brugt i for-

bindelse med EVA’s flytning til Holbæk, idet bevillingen til flytningen blev givet i 2016-2018. 

 

3.5 Likviditet og låneramme 

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

ningen. Årsagen til den lille udnyttelsesgrad er EVA’s kommende flytning i 2021 og overgang til 

Statens IT i 2020. Der er således ikke foretaget investeringer i møbler, lokaleindretning eller it ud-

styr de seneste år, og det af EVA’s it udstyr, som Statens IT overtager, er allerede afskrevet.  

 

En del af EVA’s låneramme vil overgå til Statens IT i løbet af 2020. 

 

TABEL 10  

Udnyttelse af lånerammen 

Mio. kr. 2019 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver  0,8 

Låneramme på FL 19 2,8 

Udnyttelsesgrad (angivet i procent) 29,8 
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Ultimo 2019 var der en difference mellem værdien af de immaterielle og de materielle anlægsakti-

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

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 likviditets-

overførsel foretages i 1. kvartal 2020. 

 

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 20.11.43. mio. kr. 

Lønsumsloft FL 19,4 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 25,8 

Lønforbrug under lønsumsloft 27,5 

Difference (merforbrug) -1,7 

Akkumuleret opsparing ultimo 2018 5,3 

Akkumuleret ultimo 2019 3,6 

 

 

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

byrområdet. I 2019 er lønsumsloftet hævet med 0,8 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 2019 på 48,0 mio. kr. Heraf var 20,5 mio. kr. under indtægtsdækket virksom-

hed, hvilket giver et lønforbrug under lønsumsloftet på 27,5 mio. kr. Der var et merforbrug på 1,7 

mio. kr. i forhold til lønbevillingen. EVA har ultimo 2019 en akkumuleret opsparet lønsum på 3,6 

mio. kr. 
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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. Bevillingen i tabellen er tal-

lene fra finanslov 2019 og regnskabet er årsregnskabet for 2019. 

 

TABEL 12  

Bevillingsregnskabet (angivet i mio. kr.) 

Hoved-

konto 

Navn Bevillings-

type 

(Mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videre  

førelse  
ultimo 

§20.11.43. Danmarks 

Evalue-
ringsinsti-
tut 

Driftsbevil-

ling 
Udgifter 69,5 72,1 -2,6 -1,3 

Indtægter -30,8 -32,1 1,3  

 

 

Årsagen til stigningen i indtægter i forhold til indtægtsbevillingen er større aktivitet på det ind-

tægtsdækkede område. Årsagen til stigningen i udgifter er større aktivitet både på bevillingsområ-

det og på det indtægtsdækkede området. I øvrigt henvises til bemærkninger under afsnit 3.2 resul-

tatopgørelsen. 
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4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

TABEL 13  

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver  

Mio. kr. Færdiggjorte 
Udviklingspro-

jekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter,  
licenser mv. 

Udviklingspro-
jekter under  

Opførelse 

I alt 

Kostpris - 2,1 - 2,1 

Primokorrektioner og flytninger mel-

lem bogføringskredse 
- - 

- 
- 

Tilgang - - - - 

Afgang - - - - 

Kostpris pr. 31.12.2018 - 2,1 - 2,1 

Akkumulerede afskrivninger - -1,5 - -1,5 

Akkumulerede nedskrivninger - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2019 
- -1,5 - -1,5 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2019 
- 0,6 

- 
0,6 

     

Årets afskrivninger - -0,3 - -0,3 

Årets nedskrivninger - - - - 

Årets af- og nedskrivninger - -0,3 - -0,3 

     

Afskrivningsperiode/år 3 år 3-5 år 3-5 år  

 

 

 

4 Bilag 
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TABEL 14  

Note 2: Materielle anlægsaktiver 

Mio.kr. Grunde, arealer og 

bygninger 

Inventar og  

it-udstyr 

I alt 

Kostpris 2,0 1,4 3,5 

Primokorrektioner og flytning mellem 

bogføringskredse 
- - - 

Tilgang - - - 

Afgang - - - 

Kostpris pr. 31.12.2018 2,0 1,4 3,5 

Akkumulerede afskrivninger -1,8 -1,4 -3,2 

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 

31.12.2016 
-1,8 -1,4 -3,2 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2019 
0,2 0,0 0,3 

    

Årets afskrivninger -0,1 -0,3 -0,4 

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,1 -0,3 -0,4 

    

Afskrivningsperiode/år 10 år 3 år  

 

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

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

alle anlægsaktiverne stemmer.  

Grundet EVA’s kommende flytning til Holbæk og overgang til Statens IT er der ikke investeret i 

materielle anlægsaktiver de sidste par år. 

 

Note 3: Hensættelser 
EVA’s hensættelser består af midler til retablering af lejemål i forbindelse med en evt. fraflytning 

(1,6 mio. kr.) og af midler til resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse til EVA’s direktør, der er åre-

målsansat (0,7 mio. kr.).  

 

Note 4: Eventualforpligtelser 
Som følge af forsinket overgang til statens nye telefoniaftale og Moderniseringsstyrelsens vurde-

ring af, at EVA ikke er forpligtet til at betale højere priser end aftalt på den oprindelige telefoniaf-

tale, har EVA ultimo 2018 ikke betalt forfaldne telefoniregninger på knap 0,2 mio. kr., som var 
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mange gange højere end de tidligere telefoniregninger. Forpligtelsen er ikke optaget i regnskabet 

og tvisten er endnu ikke afsluttet. 

 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

TABEL 15  

Akkumuleret resultat 2016-19 

Mio. kr. Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 

Akkumuleret resultat 0,7 0,3 0,3 0,4 

 

 

EVA har ultimo 2019 et akkumuleret overskud på 0,4 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 for nødvendigt at 

have et mindre overskud stående, hvis aktiviteten bliver væsentlig mindre i et år end budgetteret. 

 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

EVA har to områder, hvor der til dækning af arbejdet kræves gebyr af udbyderne: 

 

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

dende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager 

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

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

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

takst. 

 

For begge områder gælder, at gebyret skal fastsættes, så der over en fireårig periode tilstræbes ba-

lance mellem omkostningerne under det enkelte gebyrområde og de tilhørende gebyrer.  

 

TABEL 16  

Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst  

Mio. kr. Årets resultat 

 2016 2017 2018 2019 

Gebyrprovenu 0,5 0,2 0,3 0,7 

Omkostninger 0,4 0,2 0,3 0,7 

Resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 

 

Der er i perioden 2016-2019 et akkumuleret overskud på 0,1 mio. kr. på gebyrordningen for admi-

nistrativ fastsat takst. Gebyret for vurdering af kurser for udlændinge er sat lidt ned i 2020.  
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TABEL 17  

Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst 

Mio. kr. Årets resultat 

 2016 2017 2018 2019 

Gebyrprovenu 0,5 0,6 0,4 0,6 

Omkostninger 0,5 0,6 0,4 0,6 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Gebyrordningen med lovbestemt takst balancerer i perioden 2016-2019. Gebyrstørrelsen for god-

kendelse af udbydere af obligatoriske arbejdsmiljøkurser vil blive reguleret i forbindelse med revi-

sion af bekendtgørelsen.  

 

4.6 It-omkostninger 

TABEL 21  

It-omkostninger 

Mio. kr. Mio. kr. 

Interne personaleomkostninger til IT 0 

It-systemdrift 1,2 

It-vedligehold 0,5 

It-udviklingsomkostninger  0,2 

Udgifter til It-varer til forbrug 0,2 

I alt 2,0 

 

 

EVA har outsourcet basal it-drift og administration af it-udstyr, mobiltelefoni o.l. til et eksternt 

firma. Vi har derfor ingen personaleomkostninger. Brugersupporten og administration af it-udstyr, 

telefoni o.l. er medtaget under systemdrift. 

 

EVA’s basale it-drift overgår til Statens-It i løbet af 2020. Det forventes ikke at dette vil medføre 

en besparelse. 

 

4.7 Supplerende bilag 

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

delt som beskrevet under Omkostningsfordeling sidst i kapitlet. 
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TABEL 22 

Omkostningsfordeling pr. område efter fordeling af fællesomkostninger 

Mio. kr. 2017 2018 2019 

Bevillingsområdet:    

Dagtilbudsområdet 9,5 6,8 7,3 

Grundskoleområdet 8,5 9,3 8,4 

Ungdomsuddannelsesområdet 8,4 12,3 11,9 

Det videregående uddannelsesområde 6,2 6,9 6,9 

Voksen- og efteruddannelsesområdet 5,2 2,9 5,8 

Gebyrområdet 0,8 0,7 1,3 

Indtægtsdækket virksomhed 31,0 34,5 30,5 

I alt 69,6 73,3 72,1 

Omkostninger til EVA's flytning 0,5 0,0 0,0 

I alt inkl. flytteomkostninger 70,1 73,3 72,1 

 

 

Da alle projekter – også de tværgående - er forankret i ét fagområde, er omkostningsfordelingen 

ikke en helt nøjagtigt opgørelse over omkostningerne på det enkelte område. 

 

Tabel 23 viser de samlede omkostninger på de faglige områder efter fordeling af fællesomkostnin-

gerne. 

 

TABEL 23  

Samlede omkostninger pr. område i 2019 efter fordeling af 

fællesomkostninger  

Mio. kr. Bevilling IDV I alt 

Dagtilbudsområdet 7,3 9,8 17,1 

Grundskoleområdet 8,4 8,0 16,4 

Ungdomsuddannelsesområdet 11,9 10,0 21,9 

Det videregående uddannelsesområde 6,9 1,1 8,0 

Voksen- og efteruddannelsesområdet 5,8 1,6 7,4 

I alt   70,8 

     

Gebyrområdet   1,3 
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Mio. kr. Bevilling IDV I alt 

I alt   72,1 

 

 

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

midling samt indtægtsdækket virksomhed. Det administrative formål er hjælpefunktioner, generel 

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

res 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. 



 

 29 
 

Årsrapport 2019 

© 2019 Danmarks Evalueringsinstitut 

Citat med kildeangivelse er tilladt 

 

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk 

 

 

http://www.eva.dk/


 

 

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og 

dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer 

– fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. 

  

 

   

DANMARKS 

EVALUERINGSINSTITU
T 

 
T 3555 0101 
E eva@eva.dk 

https://www.facebook.com/evaluering
https://www.linkedin.com/company/danmarks-evalueringsinstitut---eva
https://twitter.com/evaluerdk
mailto:eva@eva.dk
https://www.facebook.com/evaluering
https://www.linkedin.com/company/danmarks-evalueringsinstitut---eva
https://twitter.com/evaluerdk
https://www.facebook.com/evaluering
https://www.linkedin.com/company/danmarks-evalueringsinstitut---eva
https://twitter.com/evaluerdk
https://www.facebook.com/evaluering
https://www.linkedin.com/company/danmarks-evalueringsinstitut---eva
https://twitter.com/evaluerdk


 

 

 

 H www.eva.dk 

http://www.eva.dk/

