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Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner 
2021 med specifikt angivne afsnits- og tabelnumre, således at det er muligt at søge på tværs af statens årsrapporter. Der kan 
derfor forekomme spring i tabelnummereringen.  
 
Regnskabstallene i tabel 1 og 2 samt 5 til 11 og 13 til 14 samt i Bilag om it-omkostninger er baseret på rapporter i Statens 
Koncernsystem SKS, rapportpakke ”Årsrapporter 2021”. Tabel 12 er baseret på tabel 10095 i Statens Budgetsystem. Brugen 
af fortegn er i overensstemmelse hermed, således er indtægter, overskud, og passiver opgjort med negativt fortegn, mens 
udgifter, underskud og aktiver er opgjort med positivt fortegn, bortset fra tabel 2, 11, 12, 17 og 18 hvor underskud er 
opgjort med negativt fortegn og overskud er opgjort med positivt fortegn. 
 
Alle budgettal 2022 er baseret på et opdateret budget januar 2022 (inklusive forventede tillægsbevillinger).  
Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne.  
Tabeller der er udfyldt med ”0,0” 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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2. Beretning  
Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) virksomhed og regnskabsårets faglige og 

finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke EVA’s aktiviteter og rammebetingelser i 

det kommende år. 

 

2.1 Præsentation af virksomheden  
 

EVA er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution under Børne- 

og Undervisningsministeriet (BUVM). EVA har adresse på Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. 

EVA ledes af en direktør under ansvar over for instituttets bestyrelse. Bestyrelsen består pr. 1. januar 2022 af en 

formand, der er udpeget af børne- og undervisningsministeren, og ni medlemmer, der er indstillet af relevante 

råd og ministerier samt et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise, der er udpeget af bestyrelsen selv, jf. 

lov om Danmarks Evalueringsinstitut. Bestyrelsen fastlægger anvendelsen af EVA’s finanslovsbevilling i en årlig 

handlingsplan, som godkendes af børne- og undervisningsministeren. 

EVA’s repræsentantskab er nedsat af instituttets bestyrelse efter indstilling fra organisationerne på dagtilbuds- og 

uddannelsesområdet og dækker med sine op til 44 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt. 

Årsrapporten afspejler EVA’s økonomiske aktiviteter og et udvalg af faglige aktiviteter, som belyser instituttets 

kerneopgaver. Der henvises i øvrigt til handlingsplanen 2021 (årsprogram), der afspejler den konkrete 

produktion af bevillingsfinansierede projekter i 2021. 

 

EVA’s kernefortælling1 (strategi 2022-2024):  

 EVA skaber og formidler uafhængig og relevant viden, der kvalificerer og bidrager til kvalitetsudvikling 
af dagtilbud og uddannelser.  

 EVA kender uddannelser og har stærk metodisk faglighed. Vi har den omfattende indsigt i dagtilbud, 
skole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse, der er afgørende for, at 
vi kan se i dybden og på tværs.  

 EVA bringer viden i spil hos policy og praksis. EVA skaber viden, der er relevant og målrettet dels 
beslutningstagere, interessenter og samfundsdebatten og dels ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole, 
uddannelser og voksen-/efteruddannelse.  

 EVA skaber viden sammen med andre. Vi identificerer, evaluerer og udvikler projekter mv. – sammen 
med praksis og altid i tæt i dialog med forskere, videnspersoner og interessenter i sektoren. Et stærkt 
samarbejde bidrager til kvalitet, relevans, opbakning, udbredelse og forankring. 

 

EVA’s kerneområder består af følgende områder, som EVA har dyb viden om inden for dagtilbud og 

uddannelsessektoren, herunder 1) motiverende undervisning og pædagogisk praksis, 2) overgange og 

sammenhæng i uddannelse og dagtilbud, 3) organisering og ledelse af fagprofessionelle og 4) livslang læring. 

 

  

                                                           
1 EVA har i 2022 erstattet mission/vision med en kernefortælling, som er retningsgivende for institutionen. 
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Kerneopgaver  

 

Yderligere oplysninger om EVA findes på www.eva.dk. 

 

2.2 Ledelsesberetning 
2021 har været et år præget af omstilling. EVA har i 2021 udarbejdet en ny strategi, der sætter en ambitiøs faglige 

retning for organisationen i perioden 2022-2024. I sammenhæng med strategien er der udarbejdet ny 3-årig 

handleplan, som følger strategiperioden. Retningen for EVA’s arbejde vil i de kommende tre år være fortsat 

udvikling af EVA’s kerneområder og dertil et strategisk fokus på to centrale uddannelsespolitiske udfordringer: 

1) Alle med gennem uddannelse og 2) Uddannelse til fremtidens samfund.  

 

EVA har gennem flere år oplevet et fald i indtægter og oplevede i 2021 et yderligere fald i indtægter. 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) faldt med 3,6 mio. kr. fra 27,4 mio. kr. i 2020 til 23,8 mio. kr. i 2021 og 

EVA’s bevilling blev reduceret med 1 mio. kr., som følge af en politisk aftale om styrkelse af ordblindeområdet. 

Dermed blev EVA’s indtægter fra 2020 til 2021 reduceret med samlet set 4,6 mio. kr. Dertil kommer de årlige 

besparelser på 2 % af bevillingen. 2021 har samtidig været året, hvor EVA’s udflytning til Holbæk blev 

gennemført, der tiltrådte ny bestyrelse og ny direktør. De mange omstillinger har udfordret organisationen både 

fagligt, økonomisk og fysisk. Det til trods er det på grund af en aktiv indsats lykkedes at nedbringe et stort 

underskud og lande på et acceptabelt regnskab. Udfordringerne forudsætter dog et stærkt strategisk fokus på 

omstillingen også de kommende år. 

 

EVA har samtidig med de mange forandringer leveret produkter og vidensformidling med stor metodisk bredde 

og med relevans og anvendelighed for både policy og praksis.  

 

EVA har med relevante undersøgelser af komplekse problemstillinger skabt stor opmærksomhed, debat og 

interesse i medierne og hos vores interessenter. Det har blandt andet handlet om overgang mellem dagtilbud og 

skole, underviserbaggrund i folkeskolen, evaluering af FGU, undersøgelse af EUX, geografiske søgemønstre i 

universitetsstuderendes optag og søgning og VEU-trepart.  

 

EVA har skabt viden, som undervisnings- og dagtilbudssektorens praktikere og beslutningstagere kan bruge til at 

styrke kvaliteten af deres faglige arbejde og udviklingen inden for deres felt. Vi har bl.a. udarbejdet remedierede 

materialer, så viden for alvor bliver anvendeliggjort for mange af vores målgrupper, fx. materialer om opstart i 

dagtilbud, gode elementer i undervisningen i folkeskolen, bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne, arbejdet 

med Læringsbarometer på de videregående uddannelser og peerfeedback ved studiestart. 

 

 

Boks 2 

EVA’s hovedopgaver 

  Hovedopgaver 

  1. Evaluering, udvikling og vidensformidling 

  2. Indtægtsdækkede opgaver 

 

 
Kilde: FL2021 
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EVA har i 2021 arbejdet med en bred pallette af metoder. Vi har gennemført undersøgelser med brug af 

kvantitative metoder, herunder registerdata, i mange tilfælde kombineret med spørgeskemadata. Vi har 

gennemført panelstudier og har arbejdet indgående med kvalitative metoder. Undersøgelserne tilrettelægges altid 

ud fra det formålsstyrede metodevalg, som sikrer, at vi anvender den mest relevante viden til at opfylde 

undersøgelsens formål.  

 

EVA har i 2021 igen oplevet at være efterspurgt som faglige eksperter, og der er brug for den dybde- og 

breddefaglighed, som EVA repræsenterer.  

 

Årets økonomiske resultat 

Årets regnskabsresultat blev et underskud på 7,9 mio. kr. 

I tabel 1 vises udvalgte regnskabs- og nøgletal for EVA. En detaljeret gennemgang af regnskabstallene er 

beskrevet i afsnit 3. Regnskab. 

 

 

  

 

Tabel 1 

EVA’s økonomiske hoved- og nøgletal 

(mio. kr.) 2020 2021 2022 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -66,9 -63,7 -60,6 

Ordinære driftsomkostninger 69,0 71,9 60,4 

Resultat af ordinær drift 2,1 8,1 -0,2 

Resultat før finansielle poster 1,9 7,8 -0,2 

Årets resultat 1,9 7,9 -0,2 

        

Balance      

 Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) 0,5 0,6 0,3 

 Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 24,5 19,0 17,0 

 Egenkapital -11,1 -3,2 -3,4 

 Langfristet gæld -0,6 -0,6 -0,6 

 Kortfristet gæld -13,2 -14,1 -13,0 

        

Finansielle nøgletal      

Udnyttelsesgrad af lånerammen 18,4 19,8 11,0 

Bevillingsandel 57,7 58,4 59,7 

     

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 74,9 75.6 62,0 

Årsværkspris (mio. kr.) 0,590 0,621 0,635 
 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og internt budget 2022  
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Efter afslutningen af regnskab 2021 har EVA opdateret budgettet for 2022. Dette afviger en del fra 

grundbudgettet udarbejdet november 2021: 

 

Dels var der på daværende tidspunkt forventet et større underskud i 2021, end regnskabet endte med. Grundet 

dette forventede underskud, som udgjorde næste hele egenkapitalen, blev der i grundbudgettet budgetteret med 

et mindreforbrug af bevillingen i 2022 til opbygning af egenkapitalen i 2022.  Dette mindreforbrug er ikke 

længere nødvendigt.  

 

Dels blev et større projekt færdiggjort ultimo 2021 i stedet for primo 2022. Dette resulterede i at en indtægt på 

1,6 mio. kr. og en omkostning på 2,5 mio. kr. blev rykket fra 2022 til 2021. Det reviderede budget 2022 tager 

hensyn til disse to ændringer og er desuden opjusteret, så hele bevillingen bruges samtidig med, at der 

budgetteres med et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 0,2 mio. kr.  

 

Det reviderede budget januar 2022 bruges alle steder i årsrapporten i stedet for grundbudgettet.  

 

Resultatopgørelse 

Årets resultat på 7,9 mio. kr. kan primært henføres til et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 1,9 

mio. kr., et underskud på gebyrområdet på 0,1 mio. kr.et merforbrug på 5,3 mio. kr. på EVA’s projektarbejde på 

bevillingsområdet, og et merforbrug på bevillingsområdet på 4,4 mio. kr. i forbindelse med EVA’s udflytning til 

Holbæk i 2021. Bevillingen til udflytningen blev givet i 2016-2018 og er således en del af EVA’s akkumulerede 

overskud. Der var på finanslov 2021 budgetteret med et underskud på 5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse 

med udflytningen. 

 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsen af lånerammen steg i 2021 fra 18,4 pct. til 19,8 pct. Årsagen er anskaffelse af møbler til EVA’s nye 

lokaler i Holbæk. Faldet fra 2021 til 2022 er dels begrundet i straks-afskrivning af anlæg relateret til EVA’s adresse 

i København samt ingen nye investeringer i 2022. 

Grundet fald i indtægt på det indtægtsdækkede område i 2021, steg bevillingsandelen lidt. EVA forventer 

nogenlunde samme niveau af indtægtsdækket virksomhed i 2022 og dermed en mindre stigning i bevillingsandel 

fra 58,5 pct. til 59,7 pct. 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk i 2021 var på 71,0, hvilket var et fald på 5,1 i forhold til 2020. Årsværkstallet forventes at falde 

yderligere i 2022, så dette stemmer med de forventede indtægtsdækkede opgaver. 

 

Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger 

I tabel 2 fremgår bevilling og regnskab for de hovedkonti, som EVA’s regnskabsmæssige virksomhed omfatter. 

  

 

Tabel 2 

EVA’s hovedkonti 

 (mio. kr.)   Bevilling (FL+TB) Regnskab 
Akkumuleret overført overskud 

ultimo 

Drift Udgifter 73,6 71,9 2,3 

  Indtægter -36,4 -26,8  

 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 
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EVA har ingen anlægskonti og forvalter ingen administrative ordninger. 

Indtægtsbevillingen var reelt -31,4 mio. kr., men derudover blev der på finansloven for 2021 budgetteret med et 

negativt resultat på 5,0 mio. kr. til flytningen til Holbæk, hvilket medregnes under bevillingsindtægter i tabel 3. 

 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
 

Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt  

 

Øvrige indtægter består af 23,8 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed, 1,0 mio. kr. fra gebyrer, 1,6 mio. kr. fra 

Norge for et samfinansieret bevillingsfinansieret projekt, 0,3 mio. kr. fra kompetencesekretariatet og 0,1 mio. kr. 

fra betaling for oplæg af EVA’s medarbejdere på konferencer o.l. 

  

 

Tabel 3 

Sammenfatning af økonomi for EVA’s opgaver 

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

Øvrige 
indtægter 

Omkostninger 
Andel af årets 

overskud 

0. Generel ledelse og administration -13,7 -3,6 17,3 - 

1. Evaluering, udvikling og vidensformidling -23,5 -2,6 35,9 9,8 

2.  Indtægtsdækkede opgaver - -20,6 18,7 -1,9 

I alt -37,2 -26,8 71,9 7,9 
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2.4 Målrapportering  
 

EVA’s mål- og resultatplan indeholder seks mål, der har givet retning for EVA’s opgavevaretagelse i 2021. Den 

samlede målopfyldelse er opgjort i tabel 4 nedenfor. Dernæst følger en uddybning af enkelte mål, udvalgt efter 

dialog mellem EVA og Børne- og Undervisningsministeriets departement. De udvalgte mål, som uddybes mere 

indgående, er Mål 1: Opfølgning på bredere evaluering af EVA’s Metodearbejde og Mål 5: Fokus på trivsel og arbejdsmiljø i 

forbindelse med flytning til Holbæk mere indgående. I tabel 24 i afsnit 4.8 findes en oversigt over arbejdet med 

samtlige mål. 

 

Oversigt over årets resultatopfyldelse  

Tabel 4 

Årets resultatopfyldelse 

Mål Fuld målopfyldt 

 

Delvis målopfyldt 

 

Ikke opfyldt 

Mål 1: Opfølgning på bredere evaluering af EVA’s  

Metodearbejde 

 

X 

 

  

Mål 2: Videreudvikling af EVA’s brugerinddragelse til  

identifikation af udfordringer, behov og mulige  

løsninger på tværs af EVA’s områder 

 

X 

  

Mål 3: Fortsat fokus på målgruppespecifik formidling  

 

 

 

X 

 

Mål 4: Styrkelse af EVA's økonomistyring  

 

 

  

X 

Mål 5: Fokus på trivsel og arbejdsmiljø i forbindelse 

med flytning til Holbæk 

 

 

 

  

X 

Mål 6: Udvikling af en handleplan for bæredygtige 

tiltag i EVA 

 

 

 

 

X 

 

    
 

 
Kilde: Mål- og resultatplan for EVA 2021 

 

EVA har i 2021 haft fuld målopfyldelse på to mål, delvis målopfyldelse på to mål, og ikke opfyldt to mål. Dette 

giver en samlet målopfyldelse på 50 pct. 

Nedenfor redegøres nærmere for EVA’s arbejde i forhold til tre (mål 1, delmål 2.2 samt mål 5) i mål- og 

resultatplanen for 2021.  
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Uddybende analyser og vurderinger  

 

Mål 1: Opfølgning på bredere evaluering af EVA’s metodearbejde 

EVA’s mission er at gøre dagtilbud og uddannelser bedre, og et vedvarende højt niveau for anvendelsen af såvel 

kvantitative som kvalitative metoder er helt afgørende for, at EVA kan levere velfunderede, vidensbaserede 

bidrag til løsninger. EVA gennemførte derfor i 2020 en omfattende evaluering af EVA’s metodearbejde og har i 

2021 arbejdet med en række initiativer som opfølgning på denne og som indspark i arbejdet med udarbejdelse af 

EVA’s nye strategi for 2022-2024.  

Som en del af arbejdet med ny strategi for EVA er udarbejdet et oplæg med en analyse af EVA’s muligheder for 

at styrke sit kvantitative analysearbejde med effektanalyser, øget brug af registerdata og data fra nye kilder. På 

baggrund af analysen er der i oplægget udarbejdet en strategi for EVA’s arbejde med kvantitative metoder i 2022, 

som vil blive implementeret i EVA’s handlingsplansarbejde. For at styrke EVA’s arbejde med effektanalyser, er 

eksterne eksperter i 2022 blev inddraget til at sparre med EVA om mulighederne for at udvikle effektanalyse med 

afsæt i EVA’s paneldata. Der blev afholdt en workshop med idéudvikling på baggrund af tilgængeligt data. 

Efterfølgende blev der udarbejdet et notat med gode råd til effektdesigns på baggrund af paneldata, og der vil 

blive afholdt en videndelingsaktivitet for alle EVA’s medarbejdere for hvem det er relevant. 

EVA’s bestyrelse har i løbet af 2021 været inddraget i udarbejdelsen af EVA's nye strategi. Dette arbejde blev 

igangsat på bestyrelsesmødet i februar. På bestyrelsesmødet i april var der drøftelse af et strategioplæg. I dette 

oplæg indgik den i 2020 gennemførte metodeevaluering. Lektor Kristian Bernt Karlson, der har fungeret som 

ekstern ekspert på evalueringen af EVA’s metodearbejde, blev udpeget til evalueringsfagligt medlem af 

bestyrelsen i april 2021 og har siden indgået i strategidrøftelserne.    

EVA har desuden i 2021 udarbejdet en oversigt over de analyser EVA har igangsat inden for grundbevillingen i 

2021, opdelt i forhold til metode. Af de 28 igangsatte analyser indeholdt 26 kvantitativ dataindsamling, heraf 

bestod 11 af ’rene’ registeranalyser og 10 indeholdt både registeranalyser og andre former for dataindsamling.  

Endelig har EVA udviklet et nyt koncept for formidling af kvantitative analyser på baggrund af erfaringerne fra 

arbejdet med at publicere interaktive datafigurer med redskabet Power BI i et konkret projekt (overgang fra 

erhvervsuddannelse til erhvervsakademi) 

Målet er fuldt opfyldt, da alle fire indsatser er gennemført. I 2021 har EVA således gennemført målet om at følge 

op på den bredere evaluering af EVA’s metode arbejde gennem de fire indsatser: 1) Udarbejdelse af et oplæg om 

mulighederne for at styrke arbejdet med effektanalyser, registerdata og data fra nye kilder. 2) Inddragelse af 

bestyrelsen og eksterne eksperter tilknyttet den interne metodeevaluering ifm. udarbejdelsen af EVA’s nye 

strategi. 3) Udarbejdelse af en oversigt over de analyser EVA iværksætter inden for grundbevillingen 2021. 4) 

Udvikling af et nyt koncept for formidling af kvantitative analyse herunder visualisering af registerdata. 

EVA vil også i de kommende år styrke sit fokus på kvantitativt metodearbejde.  
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Mål 5: Fokus på trivsel og arbejdsmiljø i forbindelse med flytning til Holbæk  

EVA har, siden udmeldingen om udflytning til Holbæk, arbejdet aktivt med at sikre trivsel og et godt 

arbejdsmiljø i forbindelse med udflytningen for at fastholde medarbejdere og for også på sigt at kunne tiltrække 

kompetent arbejdskraft. EVA’s mål i 2021 var at fastholde niveauet fra 2020 ift. personaleomsætning og 

medarbejdertrivsel.  

I 2021 er der gennemført en række initiativer, og der har været fokus på at inddrage medarbejderne i arbejdet 

med trivsel på EVA gennem de forandringer, EVA har stået overfor i 2021. Blandt andet har medarbejder-

udvalget haft et fast punkt om arbejde og trivsel i de nye omgivelser, og der har været månedlige møder mellem 

arbejdsmiljøorganisationen og HR. I 2021 har der været fokus på at gennemføre den store APV, som har haft 

fokus på fysisk arbejdsmiljø, det psykosociale arbejdsmiljø samt indeholdt en ledelsesevaluering. Dette for at 

have fokus på medarbejdernes trivsel i bred forstand og kunne foretage den nødvendige opfølgning. EVA har i 

2021 også udviklet et nyt MUS koncept, der skal være med til at understøtte strategisk kompetenceudvikling og 

trivsel. Den første uge i Holbæk blev der desuden afholdt en række både faglige og sociale arrangementer, for at 

understøtte, at alle kunne komme godt i gang på den nye lokation. 

Diverse tiltag til trods har det været en stor omvæltning at rykke til Holbæk. At EVA i 2021 oplevede økonomisk 

usikkerhed i form af en lavere andel IDV-indtægter, samt udgifter relateret til opstart og drift i Holbæk, har også 

været en faktor.  

Målet for 2021 var en personaleomsætning, som ikke oversteg det gennemsnitlige niveau for 2016-2020 (15,1 

pct.). Målet er ikke opfyldt, da personaleomsætningen i 2021 har ligget på 21,5 pct, hvilket er 6,4 procentpoint 

over det gennemsnitlige niveau for årene siden udmeldingen om udflytning i 2015. EVA vurderer det til trods, at 

målopfyldelsen er tilfredsstillende, da omvæltningerne i 2021 har været meget store, og EVA har formået at 

fastholde en høj gennemsnitlig score i trivselsmålingen på 7,6 på en skala fra 1-10. Målet for 2021 var dog 

fastholdelse af niveau fra 2020 på 8.  

 

2.5 Forventninger til det kommende år  
EVA’s mål- og resultatplan for 2022 sætter retning for varetagelsen af en række af EVA’s opgaver bl.a. gennem 

opstilling af strategiske og kernefaglige mål samt organisatoriske og økonomiske mål. EVA har været igennem en 

større omstilling i 2021, herunder bl.a. udflytningen til Holbæk. Derudover er der udarbejdet en ny 

handlingsplan, der foruden EVA´s traditionelle kerneområder sætter fokus på to større strategiske udfordringer i 

en periode på tre år (2022-2024)2. En ny strategi udviklet i 2021 følger samme periode og understøtter 

omstillingsprocessen gennem nogle udvalgte opfølgningsspor.  

Handlingsplanen 2022-2024 betyder således, at EVA i den kommende handlingsperiode vil igangsætte 

undersøgelser og evalueringer, som viser sig relevante og aktuelle inden for hvert af EVA’s fire kerneområder. 

Herudover formidles både eksisterende og ny viden om disse områder målrettet den offentlige debat, 

beslutningstagere samt praktikere.  

Den 3-årige handlingsplan sætter foruden EVA’s kerneområder fokus på to overordnede samfundsudfordringer, 

der sætter retningen for EVA’s arbejde i den treårige periode; Alle med gennem uddannelse samt Uddannelse til 

fremtidens samfund. Disse belyses via forskellige undersøgelser, evalueringer og analyser, som gensidigt vil 

supplere, bygge oven på og nuancere hinanden. De konkrete projekter for de kommende tre år er således ikke 

lagt fast på forhånd, da ny viden fra EVA og andre, nye politiske tiltag og den løbende dialog med centrale 

aktører vil kunne pege på nye vidensbehov. Kerneområder og de to samfundsudfordringer samt overordnede 

forslag til projekter er yderligere beskrevet i EVA’s handlingsplan for 2022-2024. 

                                                           
2 Fra og med 2022 arbejder EVA med en 3-årig rammesættende handlingsplan, der følger strategien. Denne suppleres 
af kortere 1-årige udmøntende handlingsplaner (’årsprogram’ jf. EVA loven). 
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Grundet den større omstilling for EVA i 2021, bliver der også i 2022 sat ekstra fokus på at fastholde en 

bæredygtig organisation. Det indebærer en prioritering af de faglige og sociale fællesskaber på EVA såvel som et 

fokus på at understøtte økonomisk bæredygtighed under de ændrede økonomiske vilkår i form af faldende 

bevillinger og ændringer i IDV-porteføljen. Aktiviteter i relation til at sikre en bæredygtig organisation er 

yderligere beskrevet i EVA’s strategi. 

 

 

Bevilling og øvrig indtægter forventes i 2022 at udgøre -60,6 mio. kr. mens udgifterne er budgetteret til 60,4 mio. 

kr. Resultatet på -0,2 mio. kr. stammer fra den indtægtsdækkede virksomhed. 

De øvrige indtægter – som budgetteres på niveau med 2021 - består af indtægtsdækket virksomhed, eventuelt 

også tilskudsfinansierede aktiviteter, som EVA forventer at supplere de indtægtsdækkede opgaver med i 2022 

samt gebyrer.  

  

 

Tabel 5 

Forventninger til det kommende år 

(mio. kr.) Regnskab 2021 Budget 2022 

Bevilling og øvrige indtægter -64,0 -60,6 

Udgifter 71,9 60,4 

Resultat 7,9 -0,2 
 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og internt budget januar 2022. 
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3. Regnskab  
I dette afsnit redegøres for EVA’s ressourceforbrug i finansåret 2021 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på 

balancen. 

I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt synliggørelse af 

udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet. 

3.1 Anvendte regnskabspraksis  
EVA følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske 

Administrative Vejledning. 

EVA har fastsat en væsentlighedsgrænse på 25.000 kr. for periodiseringer og hensættelser. Der er i forbindelse 

med beregningen af personalemæssige hensættelser anvendt regnskabsmæssige skøn. 

 

3.2 Resultatopgørelse  
 

Tabel 6 

Resultatopgørelse 

 Note (mio. kr.) Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022 

 Ordinære driftsindtægter       

  Indtægtsført bevilling       

    Bevilling -38,6 -37,2 -36,2 

  Salg af varer og tjenesteydelser -27,6 -25,5 -24,1 

     Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -5,0 -10,1 -10,0 

     Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -22,6 -15,4 -14,1 

     Tilskud til egen drift - - - 

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

  Ordinære driftsindtægter i alt -66,9 -63,7 -60,6 

          

  Ordinære driftsomkostninger       

    Ændring i lagre - - - 

    Forbrugsomkostninger - - - 

    Husleje 4,6 4,6 4,1 

  Forbrugsomkostninger i alt 4,6 4,6 4,1 

       

  Personaleomkostninger    

    Lønninger 41,0 41,5 35,0 

   Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,1 

    Pension 6,7 6,8 5,7 

   Lønrefusion -2,9 -1,4 -1,2 

  Personaleomkostninger i alt 44,9 47,0 39,6 

       

    Af- og nedskrivninger 0,3 0,4 0,3 

    Internt køb af varer og tjenesteydelser 4,0 6,4 6,1 
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EVA’s samlede resultat i 2021 kan opgøres til et samlet underskud på 7,9 mio. kr.  

Dette fordeler sig med et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 1,9 mio. kr., et merforbrug på 5,3 

mio. kr. på EVA’s projektarbejde på bevillingsområdet, et underskud på gebyrområdet på 0,1 mio. kr. og 

omkostninger i forbindelse med EVA’s udflytning til Holbæk i 2021 på 4,4 mio. kr. Bevillingen til flytningen blev 

givet i 2016-2018 og udgifter til dette trækkes derfor på egenkapitalen.   

Årsagen til merforbruget på bevillingen er, at det ikke var muligt at nedbringe lønomkostningerne i samme takt 

som faldet i IDV. Der blev derfor brugt flere ressourcer på bevillingsområdet, end der var bevilling til. 

Der var på finansloven for 2021 budgetteret med et underskud på 5,0 mio. kr. til flytningen. Forskellen mellem 

det afsatte beløb og den reelle omkostning er dels en følge af forsinkede IT-leverancer samt enkelte øvrige 

fællesomkostninger, der først kommer i 2022 (ca. 0,3 mio. kr.) og dels at indkøb af møbler for 0,5 mio. kr. blev 

anlægsført, hvilket der ikke var budgetteret med primo året. 

De ordinære driftsindtægter er samlet faldet med 3,1 mio.kr. fra 2020 til 2021. Hoveårsagen er dels som følge af 

at EVA ikke fik så mange indtægtsdækkede opgaver i 2021 som året før og dels at EVA fik reduceret bevillingen 

med 1,0 mio. kr. i 2021 som følge af en politisk aftale om styrkelse af ordblindeområdet.  

 

De ordinære driftsomkostninger er steget med 2,9 mio.kr. fra 2020 til 2021. Dette skyldes primært flytningen til 

Holbæk i 2021, men også at det ikke var muligt at nedbringe personaleomkostningerne i samme takt som faldet i 

indtægtsdækket virksomhed. 

  

    Andre ordinære driftsomkostninger 15,2 13,4 10,3 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 69,0 71,9 60,4 

  Resultat af ordinær drift 2,1 8,1 -0,2 

       

  Andre driftsposter    

    Andre driftsindtægter -0,2 -0,3 - 

   Andre driftsomkostninger - - - 

  Resultat før finansielle poster 1,9 7,8 -0,2 

       

  Finansielle poster    

    Finansielle indtægter - - - 

    Finansielle omkostninger  - 0,1 - 

  Resultat før ekstraordinære poster 1,9 7,9 -0,2 

       

  Ekstraordinære poster       

    Ekstraordinære indtægter - - - 

 1   Ekstraordinære omkostninger  - 0,0 - 

 
        

 
Årets resultat 1,9 7,9 -0,2 

 
        

 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og internt budget januar 2022 
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Personaleomkostningerne steg i 2021 med 2,1 mio. Der er følgende forhold at tage i betragtning i forhold til 

personaleomkostningerne i 2020:  

 

 Lønrefusionerne var ekstraordinært høje i 2020 (-2,9 mio. kr. i 2020 og -1,4 mio. kr. i 2021).  

 Under Corona nedlukningerne var der mulighed for at holde ferie uden løn. Det benyttede mange flere sig af 

i 2020 end i 2021, hvilket førte til 0,3 mio. kr. mindre løn i 2020 end i 2021.  

 Endelige var der løn for 0,2 mio. kr. der ikke nåede at komme med i sidste lønkørsel i 2020 og derfor endte 

på 2021 regnskabet.  

 

Disse tre punkter er årsagen til, at personaleomkostningerne steg i 2021 på trods af faldet i antal medarbejdere 

over året. Andre personaleomkostninger består af årets hensættelse til resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse for 

åremålsansatte.  

 

Andre driftsindtægter består af tilskud til medarbejdernes kompetenceudvikling fra Kompetencesekretariatet. 

 

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser er steget med 2,1 mio. kr. Årsagen er omkostninger i forbindelse 

med Bygningsstyrelsens ombygning af lokalerne i Holbæk og Statens It’s indkøb og etablering af it-udstyr og -

netværk. 

 

Resultatdisponering 

 

I forbindelse med årsafslutningen disponeres årets resultat i henhold til tabel 7. Årets underskud på 7,9 mio. kr. 

disponeres til overført oveskud jf. nærmere afsnit 3.4. 

  

 

Tabel 7 

Resultatdisponering 

(mio. kr.) -7,9  

Disponeret til bortfald - 

Disponeret til udbytte til statskassen - 

Disponeret til overført overskud -7,9 
 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 
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3.3 Balancen  
I det følgende afsnit kommenteres balance for EVA. Balancen i tabel 8 viser formuen pr. 31. december 2021 med 

kapitalanvendelsen (aktiver) på den ene side og kapitalfremskaffelsen (passiver) på den anden side. 

Den samlede balance udgør 18,1 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 27,3 mio. kr. pr. 31. december 2020.  

 

Tabel 8 

Balancen 

Note Aktiver (mio. kr.) 2020 2021 Note Passiver (mio. kr.) 2020 2021 

  Anlægsaktiver       Egenkapital     

1 Immaterielle anlægsaktiver        Reguleret egenkapital (startkapital) -0,9 -0,9 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter - -   Opskrivninger - - 

  
Erhvervede koncessioner, patenter, 
m.v. 

0,3 0,1   Reserveret egenkapital - - 

  Udviklingsprojekter under opførelse - -   Bortfald af årets resultat - - 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,3 0,1   Udbytte til staten - - 

        Overført overskud -10,3 -2,3 

2 Materielle anlægsaktiver      Egenkapital i alt -11,1 -3,2 

  Grunde, arealer og bygninger 0,2 -       

  Infrastruktur - -       

  Transportmateriel - -    3 Hensatte forpligtelser -2,4 -0,1 

  Produktionsanlæg og maskiner - -       

  Inventar og it-udstyr - 0,4       

  Igangværende arbejder for egen regn. - -       

  Materielle anlægsaktiver i alt 0,2 0,4   Langfristede gældsposter   

        FF4 Langfristet gæld - - 

  Finansielle anlægsaktiver     Donationer - - 

  Statsforskrivning 0,9 0,9   Prioritetsgæld - - 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver - -   Anden langfristet gæld -0,6 -0,6 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 0,9 0,9   Langfristet gæld i alt -0,6 -0,6 

            

  Anlægsaktiver i alt 1,4 1,4       

            

  Omsætningsaktiver     Kortfristede gældsposter    

  Varebeholdninger - -   Lev. af varer og tjenesteydelser -1,4 -6,5 

  Tilgodehavender 24,5 19,0   Anden kortfristet gæld -1,5 -3,2 

  Periodeafgrænsningsposter - -   Indefrosne feriepenge -4,3 - 

  Værdipapirer  - -   Skyldige feriepenge -2,9 -1,8 

  Likvide beholdninger     Reserveret bevilling - - 

  FF5 uforrentet konto 5,0 1,4   Igang. arbejder for fremmed regn. -3,1 -2,0 

  FF7 Finansieringskonto -3,5 -3,7   Periodeafgrænsningsposter - -0,6 

  Andre likvider - -   Kortfristet gæld i alt -13,2 -14,1 

  Likvide beholdninger i alt 1,4 -2,3       

  Omsætningsaktiver i alt 25,9 16,7   Gæld i alt -13,8 -14,8 

            

  Aktiver i alt 27,3 18,1   Passiver i alt -27,3 -18,1 
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Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 

 

Aktiver 

Ændringen på aktivsiden er primært udtryk for et fald i omsætningsaktiverne bestående af et fald i 

tilgodehavender på 5,5 mio. kr. og et fald i den likvide beholdninger på 3,7 mio. kr. Begge dele kan henføres til 

faldet i indtægtsdækket virksomhed. 

 

Passiver 

Ændringen på passivsiden er primært udtryk for fald i egenkapitalen som følge af det overførte underskud på 7,9 

mio. kr. samt et fald i hensatte forpligtelser på 2,5 mio. kr. Underskuddet er en følge af, at det ikke var muligt at 

nedsætte omkostningsniveauet i takt med faldet i indtægter. Faldet i hensatte forpligtelser stammer fra EVA’s 

flytning til Holbæk og dermed tilbageførsel af hensættelse til retablering af lejemålet på Østerbro.  

De indfrosne feriepenge blev i 2021 overført til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”, og saldoen er derfor 0 

ultimo 2021. 

 

3.4 Egenkapitalforklaring  
I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for EVA. Forklaringen til tabel 9 uddyber egenkapitalen i balancen og 

viser årets ændringer som følge af disponering for overført resultat til egenkapitalen samt bortfald. 

 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2021 3,2 mio. kr. inklusive startkapitalen på 0,9 mio. kr., hvilket er et fald 

på 7,9 mio. kr. i forhold til egenkapitalen ultimo 2020. Faldet svarer til årets underskud. Beløbet er disponeret til 

overført overskud. Årets resultat er nærmere forklaret under tabel 6. 

 

 

 

4 Eventualaktiver og –forpligtelser 0,3      

                
 

 

Tabel 9 

Egenkapitalforklaring 

Egenkapital primo (mio. kr.) 2020 2021 

Reguleret egenkapital primo -0,9 -0,9 

Reguleret egenkapital ultimo -0,9 -0,9 

Overført overskud primo -12,2 -10,3 

+Overført årets resultat 1,9 7,9 

Overført overskud ultimo -10,3 -2,3 

Egenkapital ultimo -11,1 -3,2 

Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8) -11,1 -3,2 

 
 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 
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3.5 Likviditet og låneramme  
Lånerammen omfatter virksomhedens langfristede gæld samt kortfristede mellemværende under 

likviditetsordningen. I tabel 10 ses udnyttelsen af lånerammen i 2021. 

 

Tabel 10 

Udnyttelse af låneramme 

(mio. kr.) 2021 

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,6 

Låneramme 2,8 

Udnyttelsesgrad i pct. 19,8 
 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft  
For driftsbevillinger er der fastsat er lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket 

refusioner. Lønudgiften kan generelt overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af 

tidligere års akkumulerede mindreforbrug. I tabel 11 ses opfølgning på lønsumsloftet for de enkelte hovedkonti. 

 

 

Tabel 11 

Opfølgning på lønsumsloft 

 

 

Hovedkonto  20.11.43. (mio. kr.) 

Lønsumsloft FL 19,2 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 28,1 

Lønforbrug under lønsumsloft 33,2 

Difference (mer/mindreforbrug) -5,1 

Akk. opsparing ultimo 2020 3,6 

Akk. opsparing ultimo 2021 -1,5 

 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 

 

§ 20.22.43. Danmarks Evalueringsinstitut havde et lønforbrug på bevillingsområdet, der overskred lønsumsloftet 

med 5,1 mio. kr. Årsagen til overskridelsen er, at der manglede indtægtsdækkede opgaver i forhold til det 

budgetterede primo året og at det ikke var muligt at reducere lønforbruget i samme takt. 

Den akkumulerede opsparing udgør samlet -1,5 mio. kr. ultimo 2021. jf. tabel 11. Underskuddet forventes 

indhentet i 2022. 

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

2021 er lønsumsloftet hævet med 0,3 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 uddannelsesområde. 

Endelig blev lønsumsloftet ekstraordinært hævet med 3,0 mio. kr. i efteråret 2021 ved overførsel fra BUVM som 

følge af at en større andel af grundbevillingen end forudsat ved grundbudget anvendes til løn. 
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3.7 Bevillingsregnskabet  

Bevillingsregnskabet i tabel 12 nedenfor indeholder EVA’s indtægter og udgifter på hovedkontoniveau for § 

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet. 

 

Indtægtsbevillingen var reelt -31,4 mio. kr., men derudover blev der på finansloven for 2021 budgetteret med et 

negativt resultat på 5,0 mio. kr. til flytningen til Holbæk, hvilket medregnes under bevillingsindtægter i tabel 3. 

 

4. Bilag  
Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for regnskabet og årsrapporten, herunder noter til 

resultatopgørelsen og balancen. 

 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance  
 

Resultatopgørelse 

Note 1. Ekstraordinære omkostninger 

Ved en beklagelig fejl blev der bogført 6.795,41 kr. på ekstraordinære omkostninger. Beløbet skulle have været på 

Internt køb af varer og tjenesteydelser. 

  

 

Tabel 12 

Bevillingsregnskab (mio.kr) 

Hovedkonto Navn Bevillingstype  Bevilling Regnskab Afvigelse 
Videreførelse 

Ultimo 

Drift 

§ 20.11.43. 
Danmarks  
Evalueringsinstitut 

Driftsbevilling, 
omkostningsbasereret 

Udgifter 73,6 71,9 1,7 -7,9 

Indtægter -36,4 -26,8 -9,6  
 

 
Kilde:  Statens Bevillingslovsysten (SB) tabel 10095 
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Balance 

 

Tabel 13 

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 
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Kostpris - 2,1 2,1 

Primokorrektioner - - - 

Tilgang - - - 

Afgang - 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2021 - 2,1 2,1 

Akkumulerede afskrivninger - -2,0 -2,0 

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2021 - -2,0 -2,0 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 - 0,1 0,1 

     

Årets afskrivninger - -0,2 -0,2 

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger - -0,2 -0,2 

    
 

Kilde:  Statens Koncernsystem (SKS) 

 

Der er ultimo 2021 immaterielle anlægsaktiver for 0,1 mio. kr. som vedrører EVA’s hjemmeside.  
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Tabel 14 

Note 2. Materielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 
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Kostpris 2,0 - - - 0,5 2,5 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - - - - - - 

Tilgang - - - - 0,5 0,5 

Afgang -2,0 - - - -0,3 -2,3 

Kostpris pr. 31.12.2021 - - - - 0,7 0,7 

Akkumulerede afskrivninger - - - - -0,3 -0,3 

Akkumulerede nedskrivninger - - - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2021 - - - - -0,3 -0,3 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 - - - - 0,4 0,4 

        

Årets afskrivninger 1,8 - - - 0,2 2,1 

Årets nedskrivninger - - - - - - 

Årets af- og nedskrivninger 1,8 - - - 0,2 2,1 

       

               
 

Kilde:  Statens Koncernsystem (SKS) 

 

Der er ultimo 2021 materielle anlægsaktiver for i alt 0,4 mio. kr. Heraf udgør inventar og it-udstyr 0,4 mio. kr., der 

primært vedrører indkøb af møbler til EVA’s nye domicil i Holbæk. 

Forskellen mellem årets af- og nedskrivninger i tabel 13 og 14 ovenfor, i alt en indtægt 1,9 mio. kr. og årets af- og 

nedskrivninger i tabel 6, i alt en udgift på 0,4 mio. kr., skyldes afhændelse/afgang af anlæg i København som følge 

af flytningen til Holbæk. 

 

 

 

Note 3 

Hensatte forpligtelser (mio. kr.) 

 2020 2021 

Retablering af lejemål i forbindelse med fraflytning 1,6 0,0 

Åremål og resultatløn 0,8 0,1 

Fratrædelsesgodtgørelse 0,0 0,0 

I alt 2,4 0,1 

   
 

Kilde: Navision Stat 
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Den samlede hensatte forpligtelse er pr. 31. december 2021 faldet til 0,1 mio. kr., fra 2,4 mio. kr. pr. 31. 

december 2020. Ændringen dækker over flytningen til Holbæk og dermed omkostningsførelse af retableringen af 

lejemålet ved fraflytning samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til EVA’s tidligere direktør.  

 

 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed   

 

Der er ingen af årets projekter, der har et provenu på 5 mio. kr. eller derover, hvorfor EVA’s IDV aktiviteter er 

opgjort samlet i tabel 15. De fleste projekter arbejdes der på over flere år. I 2021 blev der arbejdet på over 70 

forskellige projekter. De øvrige indregnede omkostninger under ekstern IDV er EVA’s omkostninger i 

forbindelse med udarbejdelse af tilbud på IDV-opgaver, som EVA vælger at byde på i konkurrence med andre.  

 

 

EVA havde primo 2021 et akkumuleret underskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 1,9 mio. kr. Dette er 

indhentet i 2021. 

 

Note 4 

Eventualaktiver og -forpligtelser 

 

Eventualaktiver 

EVA har ikke registreret nogen eventualaktiver  

Eventualforpligtelser 

Som følge af forsinket overgang til statens nye telefoniaftale og Økonomistyrelsens vurdering af, at EVA ikke er forpligtet til at betale højere priser end 

aftalt på den oprindelige telefoniaftale, har EVA ultimo 2018 ikke betalt forfaldne telefoniregninger på knap 0,3 mio. kr., som var mange gange højere 

end de tidligere telefoniregninger. Forpligtelsen er ikke registreret i regnskabet. Økonomistyrelsen fører nu en retssag på vegne af de berørte 

institutioner. Der er ikke kommet udmeldinger om status for sagen fra Økonomistyrelsen. 

 

 

Tabel 15 

Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse 

 Inhouse IDV Ekstern IDV 

Institutionens direkte omkostninger i alt 10,0 2,5 

Institutionens indirekte omkostninger i alt 6,2 2,1 

Øvrige indregnede omkostninger 0,0 1,0 

Sum 16,2 5,6 

Indtægter i alt -17,4 -6,3 
 

Kilde: Navision Stat 

 

Tabel 16 

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed  

Mio. kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 

I alt 0,3 0,4 -1,9 0,0 
 

 Kilde: Navision Stat 
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4.3 Fællesstatslige løsninger mv. 
EVA har ikke ydelser, der sælges som fællesstatslige løsninger, hvorfor tabel 17 udgår. 

 

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed 

 

Kilde Navision Stat  

 

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 vejledende udtalelser fra 

Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse 

(BEK nr. 807 af 29.06.2007) – administrativt fastsat takst. 

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

obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser (BEK nr. 1991 af 09/12/2020) - lovbestemt takst. 

 

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

omkostningerne under det enkelte gebyrområde og de tilhørende gebyrer. Gebyrområdet vurdering af udbydere 

af arbejdsmiljøkurser bliver overdraget til Akkrediteringsinstitutionen under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet fra 1.1.22, da denne opgave passer bedre med ind i deres opgaveportefølje. Overdragelsen 

er hjemlet ved ændring af bekendtgørelse (BEK nr. 2169 af 25/11/2021 ændret ved BEK nr. 96 af 24/01/2022). 

 

4.5 Tilskudsfinansieret aktiviteter   
EVA har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter, hvorfor tabel 19 udgår. 

 

 

Tabel 18 

Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, kr. 

 Årets resultat 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Gebyrprovenu -0,3 -0,7 -0,3 -0,3 

Omkostninger 0,3 0,7 0,3 0,3 

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

 

 

Tabel 19 

Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst, kr. 

 Årets resultat 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 -0,1 
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4.6 Forelagte investeringer 
EVA har ingen forelagte investeringer, hvorfor tabel 20 og 21 udgår 

 

4.7 It-omkostninger  

 

Omkostningerne til Statens it er forholdsvis høje i 2021 grundet flytningen til Holbæk. 

 

4.8 Supplerende bilag   

 

Tabel 24 er en uddybning af EVA’s målopfyldelse, der er beskrevet i tabel 4. 

 

 Tabel 23 

It-omkostninger 

Sammensætning Mio. kr. 

Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) - 

It-drift 0,9 

It-vedligehold - 

It-udviklingsomkostninger - 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,1 

Internt statsligt køb af it, herunder statens it 3,0 

I alt 4,0 
 

 
Kilde:  Statens Koncernsystem (SKS) 

 

Tabel 24 

Uddybning af EVA’s målopfyldelse. 

 

Mål 
Kriterier for opfyldelse 

(Succeskriterium) 
Opnåede resultater 

Målopfyldel
se pct 

(grad af 
målopfyldel

se) 

 

Mål 1: Opfølgning på 
bredere evaluering af 
EVA’s metodearbejde 

Målet er opfyldt, hvis EVA gennemfører 
følgende fire indsatser:  
1) 
Udarbejder et oplæg om mulighederne for at 
styrke arbejdet med effektanalyser, 
registerdata og data fra nye kilder såsom 
læringsplatforme og andre applikationer 
samt fordele/ulemper ved udsigterne for 
fortsat udbredt brug af spørgeskemadata i 
de kommende år. Oplægget forholder sig til 
hvordan andre vidensinstitutioner arbejder 
hermed. 
2) Inddrager bestyrelsen og eksterne 
eksperter tilknyttet den interne 
metodeevaluering ifbm. udarbejdelsen af 
EVA’s nye strategi.  
3) Udarbejder en oversigt over de analyser 
EVA iværksætter inden for grundbevillingen 
2021. 
 4) Udvikler et nyt koncept for formidling af 
kvantitative analyse herunder visualisering 
af registerdata. 

EVA har gennemført alle fire indsatser.  
 
EVA har i 2021 udarbejdet et oplæg om mulighederne 
for at styrke arbejdet med effektanalyser, registerdata 
og data fra nye kilder. Den kvantitative strategi 
implementeres i EVA’s handlingsplan og IDV- arbejde.  
EVA’s bestyrelse har været inddraget i udarbejdelsen af 
EVA’s nye strategi 2022-2024 igangsat på 
bestyrelsesmøde i februar 2021. Metodeevalueringen 
har indgået i strategidrøftelserne. Ekstern ekspert 
Lektor Bernt Karlson har siden april 2021 indgået i 
strategidrøftelserne som evalueringsfaglig medlem af 
bestyrelsen.  
Der er udarbejdet en oversigt over de analyser EVA har 
igangsat inden for grundbevillingen i 2021, opdelt i 
forhold til metode. Oversigten er delt med BUVM. 
EVA har udarbejdet et koncept på baggrund af 
erfaringer med arbejdet med at publicere interaktive 
datafigurer med redskabet Power BI på projektet 
’overgang fra erhvervsuddannelse til erhvervsakademi’.  
Da alle fire indsatser er gennemført er målet opfyldt. 

100 pct 

 Mål 2: Videreudvikling af 
EVA’s 
brugerinddragelse til 
identifikation af 

Målet er opfyldt, hvis  
1) mindst tre af EVA’s faglige områder gør 
brug af ét eller flere formater for 

EVA har i 2021 udbredt EVA’s koncept for 
brugerinddragelse, således har både afdelingen for 
grundskoleområdet, voksen- og 
efteruddannelsesområdet og dagtilbudsafdelingen 

100 pct 
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Kilde: Mål- og resultatplan for EVA 2021 

  

udfordringer, behov og 
mulige løsninger på 
tværs af EVA’s områder 

brugerinddragelse fra EVA’s 
brugerinddragelseskoncept fra 2020.  
2) der er etableret et brugerpanel på 
erhvervsuddannelsesområdet til udvikling, 
afprøvning og vurdering af relevante 
produkter. 
 
 

arbejdet systematisk med brugerinddragelse med 
udgangspunkt i konceptet fra 2020.  
EVA har endvidere etableret og idriftsat et brugerpanel 
på erhvervsuddannelsesområdet. Brugerpanelet er 
oprettet med afsæt i erfaringerne med EVA’s 
brugerpanel på dagstilbudsområdet. Deltagerne til 
panelet er fundet efter ’annoncering’ i nyhedsbreve og 
på hjemmesiden. Herefter blev afholdt et 
orienteringsmøde for interesserede, hvorefter panelet 
blev etableret. Panelet består af ca. 60 medlemmer - en 
blanding af ledere, lærere og konsulenter på 
erhvervsskoler.  
Inddragelsen af brugerpanelet har taget afsæt i EVA’s 
koncept for inddragelse af brugere i udvikling, 
afprøvning og vurdering af EVA’s produkter, som blev 
udarbejdet ifbm. mål- og resultatplan 2020. 
Eksempelvis har panelet besvaret en survey om 
vidensbehov i sektoren og medlemmer af panelet har 
været inddraget i mindre grupper i forskellige processer 
ifbm. projekter. Målet er således opfyldt.  

 

Mål 3: Fortsat fokus på 
målgruppespecifik 
formidling 

 
Målet er opfyldt, hvis EVA 

1) udarbejder et koncept for webinarer og 

gennemfører mindst tre webinarer for alle 

EVA’s fagområder. Delvis opfyldelse: Der 

gennemføres mindst tre webinarer inden for 

mindst tre af EVAs faglige områder.  

2) udarbejder en impact casebeskrivelse 

som fremlægges på et bestyrelsesmøde 

senest i november og sendes til BUVM 

senest 15. december 2021. Delvis 

opfyldelse: Impact casebeskrivelsen er 

udarbejdet og fremlagt for bestyrelsen 

senest 1. december 2021. 

EVA har i 2021 udarbejdet et koncept for webinarer, 
afholdt 15 webinarer og udarbejdet en impact 
casebeskrivelse.  Da der ikke er udarbejdet webinarer 
på grundskoleområdet, er målet ikke fuldt opfyldt.  Der 
er afholdt tre webinarer på dagtilbudsomsrådet, fem på 
ungdomsuddanelsesområdet, fire relateret til de 
videregående uddannelser og tre på voksen- og 
efteruddannelsesområdet. Hvorfor målet er delvist 
opfyldt.  
 
Impact casebeskrivelse om udskolingen er udarbejdet 
og behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni 
2021. Impact casen blev sendt til BUVM 10. januar 
2022. Målet er delvist opfyldt.  
   

50 pct 

 

Mål 4: Styrkelse af 
EVA's økonomistyring 

Målet er opfyldt, hvis  
1) afvigelsen mellem EVA’s budgetterede 
resultat i grundbudgettet og det realiserede 
resultat for året er på maksimalt 2,0 pct. 
Delvis opfyldelse: Afvigelsen er på 2-3 pct.  
2) afvigelsen mellem det budgetterede 
resultat i udgiftsopfølgning 2 og det 
realiserede resultat for året er på maksimalt 
1,5 pct. Delvis opfyldelse: Afvigelsen er på 

1,5-2,0 pct. 

EVA har i 2021 haft et fortsat stærkt fokus på 
økonomistyring. Det til trods blev det realiserede 
resultat op mod grundbudget 6,9 % og det realiseret 
resultat op mod udgiftsopfølgning 2 blev -6,4 %. Målet 
er derfor ikke opfyldt.  
 

0 pct 

 

Mål 5: Fokus på trivsel 
og arbejdsmiljø i 
forbindelse med flytning 
til Holbæk 

 
Målet er opfyldt, hvis 
1) EVA’s personaleomsætning i 2021 højst 
svarer til det gennemsnitlige niveau for 
årene siden udmeldingen om udflytning i 
2015 (2016-2020). Delvis opfyldelse: 
Personaleomsætningen stiger ikke mere 
end 1 pct.  
2) den gennemsnitlige score i 
trivselsmålingen er 8 målt på en skala fra 1-
10.  Delvis opfyldelse: Den gennemsnitlige 
score er på 7. 
. 
 

EVA havde i 2021 en personaleomsætning på 21,5 pct. 
Gennemsnittet har for perioden 2016 til 2020 været 
15,1 pct. Niveauet er derfor ikke bibeholdt.  
Den gennemsnitlige score for medarbejdertilfredshed 
var i 2021 på 7,6 (skala 1-10). Dette er 0,4 lavere end 
scoren på 8 for 2020, hvilket ligger inden for kriteriet for 
delvis målopfyldelse. Målet er dog ikke opfyldt på grund 
af niveauet for personaleomsætning.  
 

0 pct. 

 

Mål 6: Udvikling af en 
handleplan for 
bæredygtige tiltag i EVA 

Målet er opfyldt, hvis EVA udarbejder en 
handleplan for bæredygtige tiltag, som er 
færdig inden udgangen af 2. kvartal. 
Handleplanen skal indeholde mål for de 
kommende år samt en plan for opfølgning 
herpå.  Delvis opfyldelse: Handleplanen er 
færdig inden udgangen af 3. kvartal 

EVA har i 2021 udarbejdet en handleplan, der blev 
godkendt af EVA’s ledelse den 17. august. 
Målet er derfor delvist opfyldt. 
 
 

50 pct 
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FL-formål 

Tabel 25 er en beskrivelse af den foretagne omkostningsfordeling vedrørende FL-formål, løn og øvrig drift, som 

danner grundlag for udarbejdelse af tabel 3 i årsrapporten. 

 

  

 

Tabel 25 

Beskrivelse af omkostningsfordeling FL-formål 

 EVA følger Økonomistyrelsens regelgrundlag for generelle fællesomkostninger for tildeling af FL-formål. 

EVA har tre FL-aktiviteter svarende til vores opgaver i tabel 3: Fællesomkostninger, Evalueringer mm. og Indtægtsdækket virksomhed. 

Til hver af disse aktiviteter er der knyttet en række sager hver med et FL-formål ud fra det, sagen omhandler. Der oprettes løbende nye 

sager. 

Alle omkostninger og indtægter på EVA registreres på de konkrete sager, og det tildelte FL-formål følger alle sagens indtægter og 

omkostninger. Det vil sige, at der er en række sager inden for de 3 aktiviteter, der er på EVA: fællesomkostninger, evalueringer mv. og 

indtægtsdækket virksomhed. 

Alle EVA’s medarbejder tidsregistrerer deres timer på en sag. og lønomkostninger fordeles på FL-formål ud fra registreringerne i 

timeregnskabet.  

Således bliver alle indtægter, løn- og driftsomkostninger løbende fordelt på FL-formål i regnskabet. 

Ved beregning af alle omkostninger for sagerne inden for opgaverne Evalueringer og Indtægtsdækket virksomhed fordeles alle 

fællesomkostninger relativt i forhold til lønomkostningerne på den enkelte sag. 
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Omkostninger pr. fagligt område 

Tabel 26 viser fordelingen af EVA’s bevilling på de faglige områder. Fællesomkostningerne er fordelt som 

beskrevet i tabel 25. 

Tabel 26: Omkostningsfordeling pr. område efter fordeling af fællesomkostninger 

Mio. kr. 2019 2020 2021 

Bevillingsområdet:       

Dagtilbudsområdet 7,3 6,2 11,1 

Grundskoleområdet 8,4 8,3 10,1 

Ungdomsuddannelsesområdet 11,9 9,9 9,1 

Det videregående uddannelsesområde 6,9 7,3 8,8 

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

Gebyrområdet 1,3 0,9 1,1 

Indtægtsdækket virksomhed 30,5 29,9 21,9 

I alt 72,1 67,1 67,5 

Omkostninger til EVA's flytning 0,0 1,9 4,4 

I alt inkl. flytteomkostninger 73,3 69,0 71,9 

Kilde: Statens lokale datavarehouse (LDV) 

 

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

opgørelse over omkostningerne på det enkelte område. Dette gælder både for tabel 26 og tabel 27. 

 

Tabel 27 viser de samlede omkostninger på de faglige områder efter fordeling af fællesomkostningerne. 

 

Tabel 27 Samlede omkostninger 2021 pr. område efter fordeling af fællesomkostninger  

Mio. kr. Bevilling IDV I alt 

Dagtilbudsområdet 11,1 2,8 13,9 

Grundskoleområdet 10,1 6,4 16,5 

Ungdomsuddannelsesområdet 9,1 7,0 16,1 

Det videregående uddannelsesområde 8,8 3,4 12,2 

Voksen- og efteruddannelsesområdet 5,4 2,3 7,7 

I alt     66,4 

Gebyrområdet     1,1 

Omkostninger til EVA's flytning     4,4 

I alt     71,9 

Kilde: Statens lokale datavarehouse (LDV) 
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