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Gyldighed og opfølgning 
 
Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2023 og for hele 2023. De strategiske 
pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt. 
 
EVA’s direktør har ansvar for afrapportering kvartalsvist på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter 
en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker forud for hvert direktørmøde der afholdes tre-fire 
gange årligt. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere evt. væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, 
budgetterne eller de strategiske mål mv.  
 
Mål- og resultatplanen genforhandles ikke. Såfremt der i resultatåret sker meget væsentlige ændringer af 
planens grundlag eller EVA’s opgaveportefølje aftales håndteringen særskilt med departementet. 
 
For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt eller ikke opfyldt. I nogle 
tilfælde kan der angives en mulighed for delvis opfyldelse. Disse tre opfyldelsesgarder svarer til opfyldt = 
100 pct., delvist op fyldt = 50 pct. og ikke opfyldt = 0 pct. Alle resultatmål vægter ens i den samlede 
målopfyldelse. Der er i årets mål- og resultatplan 4 mål. Hvert mål kan således ved fuld målopfyldelse 
tælle med ���

�
 og delvis målopfyldes tælles med ���

�
∙ 0,5. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den 

endelige målopfyldelse opgøres i EVA’s årsrapport.  
 

 

Underskrift 
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Strategiske og kernefaglige mål i 2023  
 
Mål 1.1 Kombination af metoder og datakilder 
Som en del af EVA’s strategi for 2022-24 arbejder EVA dels med større samfundsmæssige 
udfordringer og dels med fokus på variation i metoder og datakilder. Brugen af forskellige metodiske og 
datamæssige greb bidrager ofte til, at en undersøgelse i højere grad evner at belyse et konkret emne. 
Derfor har EVA i 2023 et mål, der skal sikre systematisk arbejde med variation i datakilder og et særligt 
fokus på effektanalyser.  

 
 
Mål 1.2 Styrket tematisk vidensopbygning inden for grundbevilling  
EVA er med handlingsplanen for 2022-24 overgået til en flerårig overlægger for de årlige 
handlingsplaner, hvor der er fokus på to programspor: 
 

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

 
EVA ønsker at lave gensidigt sammenhængende og flerårige projekter inden for de to spor samt at 
styrke formidlingen af resultaterne. På denne måde opnås en bredere forståelse af 
samfundsudfordringen og et samlet billede af de mulige løsninger.   

Mål 1.1 

I 2023 vil EVA arbejde systematisk med at anvende forskellige datakilder i relevante analyser og 
undersøgelser samt styrke arbejdet med effektanalyser 

Fuld målopfyldelse 
a) EVA vil i 2023 anvende en kombination af datakilder, som fx interviews, fokusgrupper, observationer, surveys, 

registre hos Danmark Statistik, etc. i mindst 1/3 af de gennemførte undersøgelser. 
b) EVA vil i 2023 styrke arbejdet med effektanalyse og vil derfor gennemføre mindst fire undersøgelser, som 

anvender en konkret analyse af effekten af en indsats på EVA’s indsatsområder. 
 
Delvis målopfyldelse 
Der er mindst udført 1/4 undersøgelser, jf. delmål a, og mindst to undersøgelser, jf. delmål b 
 

Mål 2.2 

EVA vil styrke den tematiske vidensopbygning inden for de to spor: ”Alle med gennem uddannelse” 
og ”Uddannelse til fremtidens samfund”. Det skal afspejle sig i EVA’s udgivelser og formidlingen 
heraf. 
 
Fuld målopfyldelse 
a) Mindst tre af undersøgelserne i 2023 skal fokusere på de ovennævnte spor og samtidigt lægge sig i 

forlængelse af en tidligere EVA-undersøgelse inden for samme spor.  
b) EVA sender det samlede forslag til det kommende års evalueringsområder til børne- og 

undervisningsministerens godkendelse. Projekterne for 2023, som i forlængelse af dette løftes inden for 
rammen af EVA’s grundbevilling, beskrives i et oversigtsdokument inklusiv forventet offentliggørelsestidspunkt 
(hvilket kvartal). Oversigtsdokumentet fremsendes inden udgangen af januar 2023. Ved større ændringer 
orienterer EVA BUVM skriftligt eller ved statusmøder. 

  
Delvis målopfyldelse 
Delmål b er som minimum opfyldt. 
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Mål 1.3 Bæredygtighed 
Uddannelsessystemet har en vigtig rolle i understøttelse af den grønne omstilling ved at uddanne til 
fremtidens samfund, hvor vi skal arbejde, producere og leve mere bæredygtigt. I EVA’s handlingsplan 
er det fastlagt, hvilke temaer der arbejdes med et givent år. Delmålene i EVA’s bæredygtighedsmål 
lægger sig derfor op af bestyrelsens beslutninger vedrørende EVA’s faglige fokus i 2023.  

 
 

Administrative mål 2023 
Mål 2.1 Videreudvikling af samarbejdet med fonde 
Det er en central del af strategien for 2022-24, at EVA’s fremtidige vækst søges via en udvidet base af 
samarbejdspartnere, hvilket blandt andet skal sikres ved fremadrettet at samarbejde med flere 
forskellige opdragsgivere. EVA vil derfor arbejde for at oparbejde strategiske samarbejder med fonde. 
Arbejdet skal som udgangspunkt understøtte programsporene i handlingsplanen 2022-24 og dermed ses 
som supplement til undersøgelser igangsat i forbindelse hermed.  

 

Mål 1.3 

EVA vil i 2023 arbejde med undersøgelser inden for verdensmål 4, som omhandler 
kvalitetsuddannelse, herunder sikrelse af lige adgang til kvalitetsuddannelser for alle og muligheder 
for livslang læring.  
 
a) EVA vil i 2023 lave mindst én undersøgelse, som beskæftiger sig med klima og bæredygtighed i 

uddannelsessystemet. 
b) Der er rekrutteringsudfordringer til flere centrale uddannelser for den grønne omstilling. EVA vil i 2023 sætte 

særligt fokus på disse rekrutteringsudfordringer ved at påbegynde mindst én undersøgelse om rekruttering til 
uddannelser, som er relevante for grøn omstilling (fx erhvervsuddannelser, STEM-uddannelser, m.fl.). 

 
 
Anm.: De omtalte undersøgelser i hhv. delmål a og b er to særskilte undersøgelser.  

Mål 2.1 

EVA vil i 2023 videreudvike samarbejdet med fonde  
 

EVA vil i 2023 etablere samarbejder med minimum to fonde til projekter, som ligger inden for de to spor i 
handlingsplanen og som kan påbegyndes i 2023. Mindst halvdelen af de indgåede fondssamarbejder vil 
desuden have et flerårigt sigte. 

a)  
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