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1. Påtegning af det samlede regnskab

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af 
Digitaliseringsstyrelsens økonomiske og faglige resultater for 2019. I års-
rapporten redegør Digitaliseringsstyrelsen for målopfyldelse, det medgåede 
ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. 

For at styrke økonomi- og resultatstyringen er fokus i årsrapporten lagt på 
afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. 

Årsrapporten indeholder Digitaliseringsstyrelsens påtegning af det samlede 
regnskab. 

For de hovedkonti, der udgør Digitaliseringsstyrelsens drift, indeholder 
årsrapporten endvidere Digitaliseringsstyrelsens regnskabsmæssige forkla-
ringer. 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nummer 
34051178 er ansvarlig for: § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (driftsbevilling), § 07.12.02. Fæl-
lesoffentlige initiativer (driftsbevilling), § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (reserva-
tionsbevilling) og § 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsnin-
ger (reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevi-
sionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019. 

Påtegning  
Det tilkendegives hermed: 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den 16. marts 2020 
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Direktør 
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Digitaliseringsstyrelsen 

https://07.12.04
https://07.12.03
https://07.12.02
https://07.12.01
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2. Beretning

Formålet med beretningen er at give en kortfattet beskrivelse af Digitalise-
ringsstyrelsen og regnskabsårets faglige og finansielle resultater. Endvidere 
skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller for-
ventes at påvirke Digitaliseringsstyrelsens aktiviteter og forhold. Konklusi-
onerne forklares og analyseres kort. 

2.1  Præsentation af  Digitaliseringsstyrelsen  
Digitaliseringsstyrelsen blev etableret som en styrelse under Finansministeriet i 
2011. Digitaliseringsstyrelsen har ca. 290 medarbejdere, som alle arbejder for 
Finansministeriets fælles mission og vision: 

Mission 
Finansministeriet giver 
regeringen det bedst mulige 
grundlag for at føre en sund 
økonomisk politik, der styrker 
vækst og produktivitet, sikrer 
effektivisering af den offentlige 
sektor samt fremmer en holdbar 
klima- og miljøudvikling. 

Vision 
Finansministeriet skal være et 
analytisk kraftcenter, udfordre 
og udvikle det fulde potentiale i 
medarbejderne og skabe 
fremtidens topledere. 

Finansministeriet skal agere 
som én koncern og være 
rollemodel for effektivisering, 
drift og udvikling af den 
offentlige sektor i Danmark. 
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Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere 
digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. 
Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor og god 
og fleksibel digital service til danskerne via leverancer til borgere, private 
virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering 
og it-løsninger. Det gør styrelsen ved at løse opgaver inden for følgende tre 
hovedområder: 

1. Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd
2. Forvaltning af digital infrastruktur
3. It-politik, styring og afbureaukratisering.

2.2  Ledelsesberetning  
I 2019 har styrelsen bidraget til at nå en række milepæle, som samlet set gør hver-
dagen nemmere og skaber bedre digital service for både borgere og virksomhe-
der. I 2019 har styrelsen især haft fokus på data, fællesoffentlig digital infrastruk-
tur og cyber- og informationssikkerhed. 

 Data 
I 2019 er Grunddataprogrammet gået i drift. Det betyder, at anvendere frit kan 
hente og kombinere forbedrede og mere sammenhængende grunddata fra Data-
fordeleren om fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, 
personer og virksomheder. Grunddata er en del af rygraden i den offentlige for-
valtning, og bruges ligeledes af en lang række private anvendere. Fx trækker fi-
nanssektoren på offentlige data, når der skal udstedes lån til fast ejendom. Idrift-
sættelsen markerer afslutningen på programmet, hvorigennem en samlet offentlig 
sektor har forbedret de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne 
til gavn for både offentlige myndigheder og private virksomheder. 

Med henblik på at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i er-
hvervslivet og i den offentlige sektor nedsatte den forhenværende regering i 2019 
et dataetisk råd. Rådet skal bidrage til en åben debat om brugen af nye digitale 
løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologi-
ske muligheder rejser. Digitaliseringsstyrelsen deltager i sekretariatsbetjeningen af 
rådet og har i 2019 bidraget til nedsættelsen af rådet og til afholdelsen af rådets 
første arrangementer. 

  Fællesoffentlig digital infrastruktur 
I 2019 fortsatte det stærke fokus på at skabe fremtidens digitale infrastruktur, der 
understøtter digitaliseringen af den offentlige sektor, samtidig med at styrelsen 
har sikret en stabil drift af de nuværende løsninger, herunder særligt borger.dk, 
Digital Post, NemId, NemLog-in og NemKonto. Styrelsen har indgået kontrak-
ter om udviklingen af de næste generationer af Digital Post, NemLog-in og Mi-
tID (afløser NemID). 

https://borger.dk


 
   

 
  

 
     

 

Parallelt med udviklingen af løsningerne har styrelsen stærkt fokus på den fore-
stående opgave med at implementere løsningerne. I de kommende år sker en 
stor omstilling fra de nuværende løsninger til de nye. Digitaliseringsstyrelsen er 
derfor i tæt samarbejde med relevante myndigheder allerede nu i gang med at 
forberede omstillingen. 

  Cyber- og informationssikkerhed 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Den høje grad af digitali-
sering giver store fordele og mange nye perspektiver for borgere, virksomheder 
og samfundet som helhed. Med en digitaliseret verden følger dog også en øget 
sårbarhed over for hændelser, der medfører nedbrud af it-systemer eller brud på 
datas fortrolighed, tilgængelighed og integritet. I 2019 har styrelsen derfor fortsat 
det stærke fokus på cyber- og informationssikkerhed. Implementeringen af den 
nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed forløber planmæssigt, og 
styrelsen har især haft fokus på de statslige myndigheders implementering af 
ISO27001 og udarbejdelsen af en national tilstandsmåling af cyber- og informati-
onssikkerheden i Danmark. 

 Årets økonomiske resultat 
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Årets regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 89,1 mio. kr. på Digitaliserings-
styrelsens driftskonti. De økonomiske hoved- og nøgletal gennemgås i tabel 1. 
For yderligere beskrivelse henvises til kapitel 3, Regnskab. 

Overskuddet kan primært henføres til de aktiviteter, som Digitaliseringsstyrelsen 
driver med samfinansiering fra de fællesoffentlige parter (KL og Danske Regio-
ner). Her var der især mindreforbrug vedrørende udvikling af fællesoffentlig in-
frastruktur, der hovedsagelig skyldes senere end forventet indgåelse af kontrakt 
om Digital Post, samt at der ikke har været behov for anvendelse af store dele af 
infrastrukturprojekternes risikopuljer. Hertil var der i 2019 større mindreforbrug 
vedrørende drift af den fællesoffentlige digitalisering (basisfinansieringen), der 
primært skyldes, at en væsentlig del af vedligeholdelsespuljerne ikke har fundet 
anvendelse. 

Endelig skyldes mindreforbruget tilbageholdenhed i forhold til igangsætning af 
nye aktiviteter i forbindelse med folketingsvalget og i forhold til indkøb af kon-
sulentydelser. 

Tabel 1 
Digitaliseringsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal 

(mio. kr.) 2018 2019 2020 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -464,9 -534,2 -553,0 

Ordinære driftsomkostninger 441,3 434,2 544,4 

Resultat af ordinær drift -23,6 -100,0 -8,5 

Resultat før finansielle poster -28,6 -92,5 -12,3 
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Årets resultat -26,1 -89,1 0,0 

Balance 

Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) 72,6 100,5 304,7 

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 30,0 35,7 -

Egenkapital 176,4 265,4 265,4 

Langfristet gæld 57,8 76,2 280,4 

Kortfristet gæld 116,0 147,5 -

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 55,7% 68,5% 64,8% 

Bevillingsandel 95,5% 96,9% 97,8% 

Udvalgte KPI'er 

Kvartalsprognoseafvigelse 9,3% 11,9% -

Rettidig betaling af faktura 98,1% 97,5% -

Sygefravær pr. ansat 7,1 7,9 -

Gentaget revisionsbemærkning - 0 -

Personaleoplysninger 

Antal årsværk 233,6 273,2 289,5 

Årsværkspris (mio. kr.) 0,6 0,6 0,6 

Anm.: Gentagne revisionsbemærkninger er medtaget som udvalgt KPI i 2019, men var ikke udvalgt i 2018. 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS), Navision og Statens Benchmarksdatabase. 

Digitaliseringsstyrelsens driftsindtægter steg i 2019 med 69,3 mio. kr. i forhold til 
2018. Den største ændring vedrører en stigning i bevillingen på samlet 73,2 mio. 
kr. primært relateret til Sammenhængsreformen og udvikling af infrastrukturpro-
jekter. 

Digitaliseringsstyrelsens økonomi er primært finansieret via finanslovsbevilling, 
jf. bevillingsandelen på 96,9 pct. i tabel 1. De øvrige indtægter genereres primært fra 
NemKonto for private udbydere og indtægter fra effektiviseringspuljen i Finans-
ministeriets departement (§ 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutio-
ner) blandt andet til aktiviteter i regi af Sammenhængsreformen samt analyse af 
en ny NemKonto-løsning. Hertil kommer indtægter vedrørende EU-projekter 
samt øvrige mindre indtægter. 

Digitaliseringsstyrelsens træk på lånerammen i 2019 udgør 97,3 mio. kr., hvilket 
giver en udnyttelsesgrad på 68,5 pct. Udnyttelsesgraden er steget i forhold til 
2018, hvilket primært skyldes investeringer i de nye infrastrukturløsninger. 

https://07.11.02.10


 
   

 
   

 

Antallet af årsværk er steget fra 233,6 i 2018 til 273,2 i 2019, hvilket især vedrører 
øgede ressourcer vedrørende Sammenhængsreformen, it-styringsområdet, cyber-
og informationssikkerhed samt arbejdet vedrørende ny NemKonto. Antallet af 
årsværk forventes at stige yderligere i 2020, især i forbindelse med opgaver i rela-
tion til udvikling af de nye infrastrukturløsninger. 

 Digitaliseringsstyrelsens drift, anlæg og administrerede ordninger 
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Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for følgende fire hovedkonti: 

§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (driftsbevilling) 
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (driftsbevilling) 
§ 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (reservationsbevilling) 
§ 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger 
(reservationsbevilling) 

Digitaliseringsstyrelsen har to driftskonti med en samlet driftsbevilling på 517,4 
mio. kr. i 2019. Driftsbevillingerne anvendes til drift af Digitaliseringsstyrelsen, 
herunder udmøntning af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-
projekter, Ministeriernes kontor for it-styring, NemKonto, de fællesoffentlige it-
systemer, Grunddataprogrammet og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
2016-2020 samt EU-projekter. 

Derudover administrerer Digitaliseringsstyrelsen § 07.12.03. Tilskud til fællesof-
fentlig digitalisering, hvor der håndteres tilskud til den fælleskommunale digitali-
seringsstrategi. 

Endelig forvaltes § 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale 
velfærdsløsninger, der, i samarbejde med kommuner og regioner, udmønter til-
skud til projekter, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i 
fremtidens offentlige sektor. 

Tabel 2 viser henholdsvis udgifter og indtægter for finansårets bevilling og årets 
regnskab. Desuden vises årets overførte overskud ultimo 2019. 

Tabel 2 
Digitaliseringsstyrelsens hovedkonti 

(mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Regnskab Overført overskud ultimo 

Drift Udgifter 524,4 455,6 175,9 

Indtægter -7,0 -27,3 -

Administrerede ordninger 
Udgifter 50,7 49,9 -

Indtægter -0,1 0,0 -

Anm.: Ud over §§ 07.12.01-07.12.04, der administreres af Digitaliseringsstyrelsen, indeholder tabel 2 § 07.14.42.30. Ventekonto 
for NemKonto. Denne konto har en nettoudgiftsbevilling på 0 mio. kr., bestående af 0,1 mio. kr. i både indtægter og 
udgifter. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

https://07.14.42.30
https://07.12.01-07.12.04
https://07.12.04
https://07.12.03
https://07.12.04
https://07.12.03
https://07.12.02
https://07.12.01
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2.3  Kerneopgaver og  ressourcer  
Digitaliseringsstyrelsen har fire hovedformål, som er angivet i finansloven, jf. tabel 
3. Alle aktiviteter kan henføres til hovedformål og opgøres i forhold til bevilling, 
øvrige indtægter og udgifter. 

Tabel 3 
Sammenfatning af økonomi for Digitaliseringsstyrelsens opgaver 

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

Øvrige indtæg-
ter Omkostninger Andel af årets 

overskud 

0-Generelle fællesomkostninger -54,8 -1,1 64,4 8,6 

370-Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd -77,4 -0,5 63,8 -14,1 

380-Forvaltning af digital infrastruktur -287,6 -20,2 219,4 -88,4 

390-It-politik, styring og afbureaukratisering -97,6 -5,6 108,0 4,9 

I alt -517,4 -27,3 455,6 -89,1 

Anm.: Bevillingen er fordelt på FL-formål ud fra FL19 og TB19. Fejlpost på 0,6 mio. kr. på FL-formål 410 er flyttet til FL-
formål 390. Det drejer sig om afskrivninger på et anlæg, som først i 2020 skal udgiftsføres på det nye FL-formål 410. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

2.4  Målrapportering  
Afsnittet er opdelt i to dele. Første del omfatter alle mål og resultatkrav, der er 
aftalt med Finansministeriets departement. 

I anden del analyseres udvalgte mål mere dybtgående, herunder en analyse af år-
sagen til, at mål er opfyldt eller ikke er opfyldt. 

  Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse 
Der har i årets løb ikke været væsentlige ændringer i målene for 2019. 
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Tabel 4 
Årets resultatopfyldelse 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater 
Grad af 
mål-opfyl-
delse 

A. Sammenhængende digital service i 
verdensklasse 

Regeringen lancerede som led i Sam-
menhængsreformen Digital service i ver-
densklasse. Reformsporet vil i årene frem 
udgøre en væsentlig del af Digitalise-
ringsstyrelsens strategiske grundlag og 
udstikke retning for, hvordan vi i fremti-
den vil forbedre den offentlige digitale 
service, så borgere og virksomheder kan 
få en mere sammenhængende, bruger-
venlig og tidsvarende digital service. 

I 2019 vil Digitaliseringsstyrelsen igang-
sætte første del af bølgeplanen for Mit 
Overblik på borger.dk, som er en gensi-
digt forpligtende køreplan for stat, regio-
ner og kommuner, der lægger rammerne 
for de kommende års målrettede indsats 
for øget transparens og overblik i den di-
gitale service. Styrelsen implementerer 
desuden digitale guides for tre brugerrej-
ser på borger.dk og udarbejder en plan 
for videreudvikling af flere brugerrejser. 
Endelig skal der udarbejdes en prototype 
på en app til kørekort. 

Programmet Mit Overblik følger planen 
og har i 2019 påbegyndt myndigheds-
samarbejde med de myndigheder, der 
indgår i de første to etaper i den stats-
lige etapeplan. Der er ifm. ØA20 endvi-
dere indgået aftale med KL om de 
kommunale bidrag til første etape. 

Der er implementeret tre guides på 
borger.dk i 2019: ”flytning”, ”at gå fra 
hinanden/skilsmisse” og ”at blive digital 
borger”. Der foreligger endvidere en 
plan for udvikling af nye brugerrejser, 
så Digitaliseringspagtens mål om 11 
guides inden udgangen af 2021 kan 
nås. 

Der er i løbet af 2019 udviklet en proto-
type på en app til kørekort, indgået en 
leverandørkontrakt, og udviklingen af 
appen er påbegyndt. App’en og den 
bagvedliggende infrastruktur, der også 
skal understøtte digitaliseringen af bl.a. 
sundhedskortet, forventes at være klar 
ved udgangen af 2020. 

Det er på denne baggrund Digitalise-
ringsstyrelsens vurdering, at mål A er 
opfyldt. 

Opfyldt 

B. Visionær og etisk ansvarlig retning 
for brug af data og teknologi i den of-
fentlige sektor 

Digitaliseringsstyrelsen vil i 2019 have fo-
kus på at afslutte Grunddataprogrammet, 
herunder implementere de resterende 
ejendomsdata på Datafordeleren. 

Styrelsen vil udarbejde en strategi for, 
hvordan data kan bidrage til en effektiv, 
sikker og transparent offentlig sektor. Der 
skal nedsættes et Dataetisk Råd, som 
skal give anbefalinger til og bidrage til en 
kontinuerlig og oplyst offentlig debat om 
de dataetiske spørgsmål og dilemmaer. 
Endelig vil Digitaliseringsstyrelsen udar-
bejde en strategi for kunstig intelligens, 
som går på tværs af den offentlige og 
den private sektor. Strategien skal sikre 
offentlige myndigheder og danske virk-
somheder de bedste rammer for at ud-
nytte muligheder ved kunstig intelligens. 

Grunddataprogrammet har i 2019 im-
plementeret de sidste registre i ejen-
domsdataprogrammet på Datafordele-
ren og er overgået til drift. Alle registre i 
ejendomsprogrammet, adressepro-
grammet, persondataprogrammet og 
virksomhedsdataprogrammet er såle-
des i drift på Datafordeleren. 

Arbejdet med en strategi for anven-
delse af offentlige data påbegyndtes i 
2019 og fortsætter i 2020. 

Dataetisk råd og rådets sekretariat er 
etableret, og der er afholdt tre rådsmø-
der. Rådet har desuden etableret un-
derarbejdsgrupper, der arbejder med 
specifikke dataetiske problemstillinger 
med henblik på at afgive anbefalinger 
på disse områder. 

Strategien for kunstig intelligens blev 
lanceret af den tidligere regering i 
marts 2019. 

Det er på denne baggrund Digitalise-
ringsstyrelsens vurdering, at mål B er 

Delvist opfyldt 

delvist opfyldt. 

C. Solid og brugervenlig digital infra-
struktur 

Digitaliseringsstyrelsen fortsætter i 2019 
arbejdet med at udvikle fremtidens fæl-

MitID-projektet har i 2019 haft den for-
ventede fremdrift. Der blev i foråret 

Opfyldt 

lesoffentlige infrastrukturløsninger – Mit- indgået kontrakt med leverandøren, 
ID, Digital Post og NemLog-in. Sidelø- og afklaringsfasen blev afsluttet. Pro-
bende forberedes den decentrale imple- jektet følger tidsplanen og har påbe-
mentering af løsningerne i den offentlige gyndt løsningsudvikling. 
sektor, og der udvikles brugervenlige vis-
ningsklienter til borgere og virksomheder. Næste generation Digital Post-projek-
Desuden vil styrelsen have fokus på, at tet har i 2019 indgået kontrakt om den 
der i den kommende økonomiaftale med nye løsning, og udviklingen af den nye 
de fællesoffentlige parter opnås finansie- Digital Post-løsning er påbegyndt. 
ring til den samlede ramme for de fælles- Sideløbende er arbejdet med vis-
offentlige infrastrukturprojekter frem til ningsklienter og apps på henholdsvis 
august 2028. borger.dk og virk.dk startet op, lige-

som implementeringsindsatsen rettet 



 
   

 mod myndigheder og virksomheder er  
iværksat.  
 
NemLog-in3 (Udvikling): NemLog-in3-

  projektet er i 2019 overgået til udvik-
  lingsfasen. Der gennemføres sidelø-

 bende kommunikationsaktiviteter og 
vejledning af anvenderne frem mod 

 go-live.  
  

  NemLog-in3 (Drift): I 2019 blev den 
 eksisterende løsning sat i drift på en 

 ny platform, som gik live den 25. 
  marts. Der udestår dog en godken-

 delse af den endelige driftsprøve, der 
pga. en række fejl hos leverandøren 

 endnu ikke har kunnet gennemføres. 
   Prøven forventes gennemført i 1. 

kvartal 2020.  
  
Decentral implementering af løsnin-
gerne: De fællesoffentlige parter god-
kendte i juni 2019 en metode for op-
følgning på implementeringsindsat-

   sen. Der er gennemført analyse af 
kommunernes omstilling til NemLog-

 in3 og MitID. Analyse af den tilsva-
rende regionale omstilling samt begge 

 parters omstilling til Næste generation 
   Digital Post gennemføres i 1. halvår 

 2020.  
  
Finansiering: Digitaliseringsstyrelsen 
opnåede ved ØA20 en aftale om fi-

 nansiering til den samlede ramme for 
de fællesoffentlige infrastrukturprojek-
ter.  
 

 Det er på denne baggrund Digitalise-
  ringsstyrelsens vurdering, at mål C er 

opfyldt.  
 

 D. Høj cyber- og informationssikker-
  hed blandt borgere, virksomheder og 

myndigheder  

 Digitaliseringsstyrelsen vil i 2019 arbejde 
  for, at danskerne fortsat kan være trygge 

  og have tillid til den digitale offentlige sek-
  tor. Styrelsen vil øge cyber- og informati-

 Digitaliseringsstyrelsen har i 2019 bi-
 draget til at øge cyber- og informations-

sikkerheden i Danmark gennem sin 
 deltagelse som projektleder eller pro-

Opfyldt  

onssikkerheden ved sammen med rele- jektdeltager i størstedelen af initiati-
 vante myndigheder at implementere plan-   verne i den nationale strategi for cyber- 

lagte initiativer i National strategi for cy- og informationssikkerhed, samt gen-
  ber- og informationssikkerhed og sikker- nem enkelte initiativer i den fællesof-

hedsinitiativer i Den fællesoffentlige digi- fentlige digitaliseringsstrategi.  
taliseringsstrategi. Styrelsen vil udarbejde  
en tilstandsmåling af niveauet for infor-  Styrelsen gennemførte i 2019 en større 

  mationssikkerhed i det danske samfund. dataindsamling og en række ekspertin-
 Der skal endvidere gennemføres en bor-  terviews ifm. den nationale tilstands-
 gerrettet sikkerhedskampagne. Endelig   måling af cyber- og informationssikker-

vil styrelsen understøtte en fortsat imple-  heden. Tilstandsmålingen forventes of-
 mentering af ISO27001 i den statslige  fentliggjort i 1. kvartal 2020.  

sektor.   
 Digitaliseringsstyrelsen har gennem  

hele 2019 gennemført borgerrettede 
kommunikationsaktiviteter på sikkerdi-
gital.dk og dennes Facebook-side. I ok-

  tober blev den planlagte nationale bor-
gerrettede kampagne om informations-

 sikkerhed afholdt i samarbejde med de 
 fællesoffentlige parter, politiet og Fi-
 nans Danmark.  

 
   Styrelsen har i 2019 fortsat understøt-

 tet myndighedernes implementering af 
 ISO27001-standarden. Dette er dels 

 sket igennem de halvårlige opfølgnin-
ger på statslige myndigheders imple-

 mentering af standarden, dels gennem  
 afholdelsen af en fællesoffentlig 

ISO27001-konference.  
 

 Det er på denne baggrund Digitalise-
  ringsstyrelsens vurdering, at mål D er 

opfyldt.  
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   Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger 
   

 
      

   

 

E. Digitaliseringsklar lovgivning og  
jura i den offentlige sektor  

Digitaliseringsstyrelsen skal i 2019 bi-
  drage til, at ny lovgivning er digitalise-

 ringsklar og understøtter en fortsat afbu-

  Digitaliseringsstyrelsen har i oktober 
  2019 foretaget en screening af regerin-

gens offentliggjorte lovprogram. Samlet  

Delvist opfyldt  

 reaukratisering af den offentlige sektor.    set forventer sekretariatet at skulle af-
  give 120 høringssvar til lovforslag, der  

 I 2019 vil Digitaliseringsstyrelsen derfor  fremsættes i indeværende folketings-
screene det kommende års lovprogram     samling. Den første årsrapport om digi-

  og udarbejde et oplæg om, i hvilket om-  taliseringsklar lovgivning bliver offent-
fang ministerierne indretter sig efter de  liggjort i marts 2020.  

  nye bestemmelser for digitaliseringsklar  
  lovgivning, samt udarbejde anbefalinger  Forslag til lov om MitID og NemLog-in 

til, hvilke lovforslag der skal være særlig samt forslag til lov om Digital Post fra 
 opmærksomhed på for at realisere mål- offentlige afsendere er ved at blive ud-

sætningen om digitaliseringsklar lovgiv- arbejdet. Lovforslagene var oprindelig 
 ning. Endelig skal der fremsættes lov-   planlagt fremsat på lovprogrammet 

forslag, der underbygger de nye digitale   2019/2020, men styrelsen har valgt at 
infrastrukturløsninger.    udskyde fremsættelsen af lov om MitID  

  og NemLog-in samt lov om Digital Post  
til lovprogrammet 2020/2021. Udsky-

   delsen sker, da der ikke vurderes at 
 være behov for lovhjemmel før 2021.  

 
 Det er på denne baggrund Digitalise-

  ringsstyrelsens vurdering, at mål E er 
delvist opfyldt.  
 

F. Professionalisering af statens it-sty-
ring  

 Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for  
at udmønte regeringens strategi for it-sty-

 ring i staten. Digitaliseringsstyrelsen er 

  Der er god fremdrift i udmøntningen af 
  Strategi for it-styring i staten; ud af 13 

  initiativer er 9 overgået til drift.  

Opfyldt  

  dermed retningssættende for arbejdet  
med en effektiv og ansvarlig styring af it-   Der er i 2019 etableret et digitalise-

  projekter og it-systemer i staten.   ringsakademi, som tilbyder praksis-
  nære kurser i digitalisering målrettet 

 I 2019 vil Digitaliseringsstyrelsen derfor    statslige ledere og medarbejdere. I 
  sikre, at der etableres et digitaliserings-   2019 er der afholdt to pilotkurser for 

 akademi, der skal opkvalificere og efter- statslige medarbejdere og en kursus-
uddanne offentlige ansatte i digitale kom- dag om digitalisering for statslige tople-

 petencer. Der skal gennemføres fem re- dertalenter.  
 views af statslige myndigheders porteføl-  

 jestyring af it-systemer. Der skal yderli-    Der er i 2019 gennemført 9 reviews af 
gere gennemføres en opsamling af erfa- statslige myndigheders porteføljesty-
ringer med brugen af den reviderede pro-  ring af statslige it-systemer. Baseret på  
jektmodel og proces for risikovurdering myndighedernes feedback er der lø-
samt en plan for videreudvikling i resten  bende foretaget mindre justeringer til 
af 2019. Endelig vil styrelsen revidere og processen for reviews.  
forenkle statens business case-model.   

Siden den reviderede it-projektmodel  
   blev frigivet i efteråret 2018, er den ble-

vet anvendt i ca. 30 større it-projekter.  
    Der er løbende opsamlet erfaringer fra 

  projekterne og i 2019 lanceret mindre  
forbedringer af it-projektmodellen på 

  digst.dk. Der er endvidere indsamlet 
 emner til en revision i 2020.  

 
  I 2019 har styrelsen lanceret en opda-

 teret udgave af statens business case-
   model. Styrelsen vil i 2020 fortsætte  

med forenklingsarbejdet.  
 

 Det er på denne baggrund Digitalise-
  ringsstyrelsens vurdering, at mål F er 

opfyldt.  

 

 

Side 14 af 36 

Formålet med dette afsnit er at analysere og vurdere de væsentligste opnåede og 
ikke opnåede mål og resultater. Digitaliseringsstyrelsen har ud fra en væsentlig-
hedsbetragtning – og efter aftale med Finansministeriets departement – valgt at 
rapportere på målene A, B, C og E. 

  A. Sammenhængende digital service i verdensklasse 
Med aftale om en digitaliseringspagt med kommuner og regioner samt ØA20 har 



 
   

 
  

   
 

 

  
 

 
   

   
   

   

 
  

 
   

    

   
   

  
 

Digitaliseringsstyrelsen haft til opgave at fortsætte det stærke fokus på at for-
bedre den offentlige digitale service, så borgere og virksomheder kan få en mere 
sammenhængende, brugervenlig og tidsvarende digital service. 

I 2019 fortsatte arbejdet med udviklingen af ’Mit Overblik’, som skal samle og 
vise de væsentligste data om hver enkelt borger, på tværs af den offentlige sektor, 
på borger.dk. Programmet har haft den forventede fremdrift og har i 2019 påbe-
gyndt myndighedssamarbejde med de myndigheder, der indgår i de første to eta-
per i den statslige etapeplan. For etape 1 er data udvalgt, og implementeringen 
igangsat for alle de omfattede myndigheder, som forventes at kunne udstille data 
på borger.dk ultimo 2020. For myndigheder i etape 2 følges tidsplanen ligeledes, 
og det indledende analysearbejde for udvælgelse af data er igangsat. På ØA20 
blev der desuden indgået aftale om de kommunale databidrag til etape 1, og im-
plementeringsarbejdet af disse er i god fremdrift med henblik på visning på bor-
ger.dk ultimo 2020. KL har ligeledes igangsat en foranalyse af de kommunale bi-
drag til etape 2, og der forventes indgået en aftale herom på ØA21. 

I 2019 er der implementeret tre guides på borger.dk. Det drejer sig om ”flyt-
ning”, ”at gå fra hinanden/skilsmisse” og ”at blive digital borger”. Der er for de 
tre guides aftalt en plan for videreudvikling med de relevante myndigheder. Der 
foreligger endvidere en plan for udvikling af nye brugerrejser, og det forventes, 
at yderligere otte guides er udviklet inden udgangen af 2021. 

Endeligt er der i løbet af 2019 udviklet en prototype på en app til kørekort, ind-
gået en leverandørkontrakt, ligesom udviklingen af appen er påbegyndt. Appen 
og den bagvedliggende infrastruktur, der også skal understøtte digitaliseringen af 
bl.a. sundhedskortet, forventes at være klar ved udgangen af 2020. 

 B. Visionær og etisk ansvarlig retning for brug af data og teknologi i den offentlige sektor 
 

 

  

  
 

 

   

 
 

 

Grunddataprogrammet har i 2019 implementeret de sidste registre i ejendomsda-
taprogrammet på Datafordeleren og er overgået til drift. Alle registre i ejendoms-
programmet, adresseprogrammet, persondataprogrammet og virksomhedsdata-
programmet er således i drift på Datafordeleren. 

Dataetisk råd og rådets sekretariat er etableret, og der er afholdt tre rådsmøder. 
Rådet har desuden etableret underarbejdsgrupper, der arbejder med specifikke 
dataetiske problemstillinger med henblik på at afgive anbefalinger på disse områ-
der. 

Strategi for kunstig intelligens blev lanceret i marts 2019. Strategien indeholder i 
alt 24 konkrete initiativer, som går på tværs af den offentlige og den private sek-
tor. Der er afsat 60 mio. kr. til nye initiativer i strategien. Der gennemføres 
blandt andet en række signaturprojekter i samarbejde med kommuner, regioner 
og private virksomheder. 

 C. Solid og brugervenlig it-infrastruktur 
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Generelt har projekterne om fremtidens it-infrastruktur haft den forventede 
fremdrift i 2019. 

https://borger.dk
https://borger.dk
https://borger.dk


 
   

    
  

  

  
  

   
    

    
   

  
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   
 

MitID-projektet har i 2019 indgået kontrakt med Nets samt afsluttet afklarings-
fasen og hovedparten af analysefasen. Projektet har endvidere udarbejdet hoved-
parten af kontraktgrundlaget for brokere og registreringsautoritetsenheder. Pro-
jektet følger tidsplanen og har påbegyndt løsningsudvikling. 

Næste generation Digital Post-projektet har i 2019 indgået kontrakt om den nye 
løsning. Forud for kontraktindgåelse forløb en udbudsproces, hvor den tabende 
part valgte at indgive en klage efter tildeling af kontrakten. Klagenævnet for ud-
bud afgjorde dog i en delafgørelse, at klagen ikke skulle have opsættende virk-
ning, og den tabende part valgte derefter at frafalde alle klagepunkter. I oktober 
kunne styrelsen derfor indgå kontrakt med Netcompany. Efter en indledende af-
klaringsfase med leverandøren er udviklingen af den nye Digital Post-løsning nu 
påbegyndt. Sideløbende er arbejdet med visningsklienter og apps på henholdsvis 
borger.dk og virk.dk startet op, og implementeringsindsatsen rettet mod myndig-
heder og virksomheder er iværksat. 

NemLog-in3 (Udvikling): NemLog-in3-projektet er i 2019 overgået til udvik-
lingsfasen, og udviklingssprints afholdes hos leverandøren. Der er løbende gen-
nemført kommunikationsaktiviteter og vejledning af anvenderne frem mod go-
live. Transitionsprøven forventes godkendt i 1. kvartal 2020. 

NemLog-in3 (Drift): I 2019 blev den eksisterende løsning sat i drift på en ny 
platform, som gik live den 25. marts. Der udestår dog godkendelse af den ende-
lige driftsprøve, der pga. en række fejl hos leverandøren endnu ikke har kunnet 
gennemføres. Prøven forventes gennemført i 1. kvartal 2020. 

Parallelt med udviklingsaktiviteterne har Digitaliseringsstyrelsen afholdt en række 
aktiviteter, som skal forberede den decentrale implementering af de kommende 
løsninger. De fællesoffentlige parter godkendte i juni 2019 en metode for opfølg-
ning på implementeringsindsatsen. Der er gennemført analyse af kommunernes 
omstilling til NemLog-in3 og MitID. Analyse af den tilsvarende regionale omstil-
ling samt begge parters omstilling til Næste generation Digital Post gennemføres 
i 1. halvår 2020. 

Endeligt indgik regeringen ved ØA20 en aftale med kommuner og regioner om 
finansiering til den samlede ramme for de fællesoffentlige infrastrukturprojekter. 

 E. Digitaliseringsklar lovgivning og jura i den offentlige sektor 
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Digitaliseringsstyrelsen har i 2019 fortsat arbejdet med at sikre mere digitalise-
ringsklar lovgivning. Styrelsen foretog en screening af regeringens offentliggjorte 
lovprogram og forventer samlet set at afgive 120 høringssvar til lovforslag, der 
fremsættes i indeværende samling. Den første årsrapport om digitaliseringsklar 
lovgivning bliver offentliggjort i marts 2020. Heri gøres en foreløbig status på ar-
bejdet med at sikre digitaliseringsklar lovgivning samt redegøres for fremadret-
tede fokusområder for arbejdet.  

Forslag til lov om MitID og NemLog-in samt forslag til lov om Digital Post fra 
offentlige afsendere er ved at blive udarbejdet. Hensigten med lovforslagene er at 

https://borger.dk
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regulere den fortsatte udvikling af den digitale infrastruktur. I den forbindelse 
bliver NemID til MitID, NemLog-in udviklet i en ny version, og den nye lov om 
Digital Post fra offentlige afsendere tilpasses udviklingen og Næste generation af 
Digital Post-løsningen, som implementeres i løbet af 2021. Lovforslagene var 
oprindelig planlagt fremsat på lovprogrammet 2019/2020, men styrelsen har 
valgt at udskyde fremsættelsen af lov om MitID og NemLog-in samt lov om Di-
gital Post til lovprogrammet 2020/2021. 

2.5  Forventninger til det kommende år  
Målene for 2020 er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering 
af, hvad der mest effektivt skaber den forandring, som Digitaliseringsstyrelsens 
strategiske pejlemærker sigter mod. Hovedparten af Digitaliseringsstyrelsens mål 
for 2020 knytter sig til de eksternt rettede kerneopgaver. 

På tværs af alle mål arbejder styrelsen i 2020 for at varetage Danmarks digitale 
interesser internationalt – især i EU og via det kommende års danske formandskab 
for Nordisk Ministerråd. 

Et særligt fokus for Digitaliseringsstyrelsen i 2020 er rammerne for fremtidens 
fællesoffentlige samarbejde på digitaliseringsområdet. Den fællesoffentlige digita-
liseringsstrategi udløber i 2020, og Digitaliseringsstyrelsen vil derfor udarbejde et 
oplæg til det fremtidige samarbejde på tværs af stat, kommuner og regioner på 
området. 

 A. Digital infrastruktur 
Digitaliseringsstyrelsen skal i 2020 sikre fremdrift i udviklingen af fremtidens fæl-
lesoffentlige infrastrukturløsninger – MitID, Digital Post og NemLog-in – frem 
mod lanceringen af løsningerne i 2021. 

Sideløbende med udviklingen skal styrelsen forberede implementeringen af løs-
ningerne med henblik på at sikre en smidig og let overgang for brugerne. Digita-
liseringsstyrelsen skal bl.a. gennemføre borgerrettede kampagner med henblik på 
at øge udbredelsen af NemID-nøgleapp i befolkningen. 

Endelig skal Digitaliseringsstyrelsen fortsætte udbudsprocessen af NemKonto-
løsningen. 

 B. Data og teknologi 
Styrelsen skal gennemføre et udbud om udviklingen af en dansk sprogmodel for 
talegenkendelse, som skal bruges til at effektivisere og forbedre offentlige og 
kommercielle serviceopgaver. 

Endeligt skal styrelsen sammen med KL og Danske Regioner igangsætte nye sig-
naturprojekter for kunstig intelligens i kommuner og regioner, der giver konkrete 
erfaringer med teknologien på områder, hvor der i dag er få erfaringer. 



 
   

   C. Cyber- og informationssikkerhed 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
  

 
  

Digitaliseringsstyrelsen vil i 2020 arbejde for, at danskerne fortsat kan være 
trygge og have tillid til den digitale offentlige sektor. Styrelsen vil øge cyber- og 
informationssikkerheden ved, sammen med relevante myndigheder, at imple-
mentere planlagte initiativer i National strategi for cyber- og informationssikker-
hed og sikkerhedsinitiativer i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

Styrelsen skal i samarbejde med Forsvarsministeriet understøtte arbejdet i det na-
tionale cybersikkerhedsråd. Derudover vil styrelsen – med afsæt i den nationale 
tilstandsmåling af niveauet for informationssikkerhed i det danske samfund – 
formulere nye tiltag på området og understøtte en fortsat implementering af sik-
kerhedsstandarden ISO27001 i den statslige sektor. Styrelsen vil endvidere udar-
bejde konkret vejlednings- og uddannelsesmateriale om informationssikkerhed 
samt en borgerrettet sikkerhedskampagne. 

Endeligt skal styrelsen i samarbejde med Forsvarsministeriet udarbejde en ny op-
dateret version af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. 

 Bevillingen for 2020 
  

   
 

    
  

 

  
  

I 2020 forøges bevillingen med samlet 23,4 mio. kr. i forhold til 2019. De væ-
sentligste ændringer i bevillingen skyldes øget finansiering til drift af de nye infra-
strukturløsninger på 35,6 mio. kr. og overflytning af Center for offentlig innova-
tion fra Moderniseringsstyrelsen til Digitaliseringsstyrelsen med en bevilling på 
10,5 mio. kr. Modsat falder bevillingen til cyberstrategi med 9,2 mio. kr. Stignin-
gen i udgifter kan blandt andet henføres til aktiviteter knyttet til disse bevillings-
ændringer. 

Tabel 5 
Forventninger til det kommende år 

(mio. kr.)  Regnskab 2019  Grundbudget 2020  

Bevilling og øvrige indtægter  -544,7  -557,3  

Udgifter  455,6  557,3  

Resultat  -89,1  0,0  
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Anm.: Bemærk, at der i 2019 har været et mindreforbrug på 89,1 mio. kr., som ikke forventes i grundbudgettet for 2020. 
Kilde: Navision og Grundbudget 2020. 
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Regnskab 
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3. Regnskab 

Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for Digitaliseringsstyrel-
sens ressourceforbrug i finansåret udtrykt ved en resultatopgørelse og vise 
Digitaliseringsstyrelsens finansielle status på balancen. 

Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser 
forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser 
udnyttelsen af låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger). 

3.1 Anvendt regnskabspraksis  
Digitaliseringsstyrelsen følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og 
retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning 
(ØAV). 

Digitaliseringsstyrelsen har fastsat en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for pe-
riodiseringer og hensættelser i forbindelse med årsafslutning og en væsentlig-
hedsgrænse på 250.000 kr. i forbindelse med afslutning af regnskabet for 1., 2. og 
3. kvartal. 

Der er i forbindelse med beregningen af personalemæssige hensættelser anvendt 
regnskabsmæssige skøn. 

Med virkning fra 2019 er overførsler til andre statsinstitutioner særligt vedrø-
rende Grunddataprogrammet og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om-
lagt fra standardkonto 22 Andre ordinære driftsomkostninger til standardkonto 43 In-
terne statslige overførselsudgifter, da overførslerne kan betragtes som finansieringsbi-
drag til løsning af opgaver på de pågældende områder. 

3.2 Resultatopgørelse mv. 

Tabel 6 
Resultatopgørelse 

(mio. kr.) Regnskab 2018 Regnskab 2019 Budget 2020 

Note Ordinære driftsindtægter 

Bevilling -444,2 -517,4 -540,8 
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Salg af varer og tjenesteydelser -11,4 -11,2 -12,2 

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -8,1 -10,3 -11,6 

Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -3,3 -0,9 -0,6 

Tilskud til egen drift -9,4 -5,6 0,0 

Gebyrer - - -

Ordinære driftsindtægter i alt -464,9 -534,2 -553,0 

Ordinære driftsomkostninger 

Ændring i lagre - - -

Forbrugsomkostninger - - -

Husleje 9,6 11,4 11,2 

Forbrugsomkostninger i alt 9,6 11,4 11,2 

Personaleomkostninger 

Lønninger 130,4 145,4 143,2 

Pension 19,9 23,5 25,7 

Lønrefusion -5,5 -4,4 -3,5 

Andre personaleomkostninger -0,2 0,5 -

Personaleomkostninger i alt 144,6 165,0 165,4 

Af- og nedskrivninger 17,4 20,0 23,5 

Internt køb af varer og tjenesteydelser 43,6 47,5 42,6 

Andre ordinære driftsomkostninger 226,2 190,3 301,8 

Ordinære driftsomkostninger i alt 441,3 434,2 544,4 

Resultat af ordinær drift -23,6 -100,0 -8,5 

Andre driftsposter 

Andre driftsindtægter -5,2 -10,5 -4,3 

Andre driftsomkostninger 0,2 18,0 0,6 

Resultat før finansielle poster -28,6 -92,5 -12,3 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter 0,0 0,0 -

Finansielle omkostninger 2,5 3,5 12,3 

Resultat før ekstraordinære poster -26,1 -89,1 0,0 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter - - -

Ekstraordinære omkostninger - - -

Årets resultat -26,1 -89,1 0,0 



 
   

    
 

    
 

  
   

  

  
  

     
   

 

     
   

  
 

    
 

   
  

    
 

    

Anm.: Personaleomkostninger i denne tabel er opgjort inklusiv modregning af aktiverede lønudgifter (eksklusiv overhead). 
Dette udgør 7,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i budget 2020. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

Resultatet for Digitaliseringsstyrelsens drift viser – som tidligere anført – et over-
skud på samlet 89,1 mio. kr. i 2019. Heraf viser § 07.12.01. Digitaliseringsstyrel-
sen et overskud på 15,4 mio. kr., mens § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer vi-
ser et markant overskud på 73,7 mio. kr. 

De ordinære driftsindtægter er steget med 69,3 mio. kr. fra 2018 til 2019. Heraf 
er bevillingen øget med 73,2 mio. kr., der primært er relateret til Sammenhængs-
reformen og udvikling af it-infrastrukturprojekter. 

De øvrige indtægter genereres primært fra NemKonto for private udbydere 
(NemKonto PU) og indtægter fra § 07.11.02.10 Effektivisering af offentlige insti-
tutioner til aktiviteter i regi af Sammenhængsreformen samt analyse af en ny 
NemKonto-løsning. Hertil kommer indtægter vedrørende EU-projekter samt 
øvrige mindre indtægter. 

De samlede ordinære driftsomkostninger er faldet med 7,1 mio. kr. fra 2018 til 
2019, hvilket dog dækker over flere modsatrettede bevægelser. Det største fald 
skyldes tilbageholdenhed med indkøb af konsulentydelser, som indgår under An-
dre ordinære driftsomkostninger, der er faldet med 35,9 mio. kr. Herunder vedrører 
38,1 mio. kr. § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, hvor der af forskellige årsa-
ger har været mindreforbrug, jf. afsnit 2.2. Dog skyldes 17,8 mio. kr. af faldet en 
regnskabsteknisk omlægning af overførsler til andre statsinstitutioner særligt ved-
rørende Grunddataprogrammet og Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 
Andre ordinære driftsomkostninger til Andre driftsomkostninger, der tilsvarende er øget. 

Personaleomkostningerne er steget med 20,4 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket 
især er anvendt til opgaverne vedrørende Sammenhængsreformen, it-styringsom-
rådet, cyber- og informationssikkerhed samt arbejdet med ny NemKonto. 

 Resultatdisponering 

  
    

  

  
   

  

   

   

   

   
 

Tabel 7 
Resultatdisponering af årets overskud 

(mio. kr.) 

Disponeret til bortfald 

Disponeret til udbytte til statskassen 

Disponeret til overført overskud 

2019 

-0,4 

-

89,5 

 
  

Side 22 af 36 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

https://07.12.02
https://07.11.02.10
https://07.12.02
https://07.12.01


 
   

  
 

 
  

   

    

 
 

  
  

  
 

 

  
 

         

              

             

          

          

           

          

             

             

             

             

         

             

             

             

             

             

            

Ved årsafslutningen for 2019 har Digitaliseringsstyrelsen disponeret underskud-
det på NemKonto PU på 0,4 mio. kr. til bortfald, da ordningen omlægges til ind-
tægtsdækket virksomhed fra 2020 og frem. Resten af årets overskud på samlet 
89,5 mio. kr. på §§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen og 07.12.02. Fællesoffentlige 
initiativer er disponeret til overført overskud, jf. tabel 7. Størstedelen af årets 
overskud (73,7 mio. kr.) vedrører § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. Denne 
konto er fællesoffentligt finansieret, hvorfor overskud ikke kan bortfaldes uden 
forudgående aftale med de fællesoffentlige parter. 

3.3  Balancen  
Tabel 8 viser Digitaliseringsstyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2019. 
Balancen udgjorde 494,6 mio. kr. ultimo 2019 mod 355,1 mio. kr. ultimo 2018. 

På aktivsiden består balancen af anlægsaktiver for 100,5 mio. kr., statsforskriv-
ning for 4,8 mio. kr. samt omsætningsaktiver for 389,4 mio. kr., hvoraf likvide 
beholdninger udgør 353,7 mio. kr. 

Balancens passivside udgøres af egenkapitalen på 265,4 mio. kr., hensættelser 
svarende til 5,5 mio. kr., langfristet gæld på 76,2 mio. kr. og kortfristet gæld for i 
alt 147,5 mio. kr. 

Tabel 8 
Balancen 

Note Aktiver (mio. kr.) 2018 2019 Note Passiver (mio. kr.) 2018 2019 

Anlægsaktiver Egenkapital 

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) 4,8 4,8 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 50,1 55,9 Opskrivninger - -

Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. 2,2 0,7 Reserveret egenkapital - -

Udviklingsprojekter under opførelse 20,2 43,9 Bortfald og kontoændringer - 84,8 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 72,6 100,5 Udbytte til staten - -

Overført overskud 171,6 175,9 

2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital i alt 176,4 265,4 

Grunde, arealer og bygninger - -

Infrastruktur - -

Transportmateriel - - 3 Hensatte forpligtelser 5,0 5,5 

Produktionsanlæg og maskiner - -

Inventar og it-udstyr - -

Igangværende arbejder for egen regn. - -

Materielle anlægsaktiver i alt - - Langfristede gældsposter 

FF4 Langfristet gæld 52,0 72,9 

Finansielle anlægsaktiver Donationer 5,8 3,2 
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  Statsforskrivning  4,8  4,8    Prioritetsgæld   -  -

   Øvrige finansielle anlægsaktiver   -  -   Anden langfristet gæld   -  -

  Finansielle anlægsaktiver i alt  4,8  4,8    Langfristet gæld i alt  57,8  76,2  

                

  Anlægsaktiver i alt  77,4  105,3          

                

  Omsætningsaktiver              

  Varebeholdninger   -  -         

  Tilgodehavender  29,1  34,6     Kortfristede gældsposter      

  Periodeafgrænsningsposter  0,9  1,0      Lev. af varer og tjenesteydelser 87,1  118,7  

  Værdipapirer   -  -    Anden kortfristet gæld 4,4  4,8  

  Likvide beholdninger         Skyldige feriepenge  20,9  23,4 

   FF5 uforrentet konto  213,7  263,3     Igang. arbejder for fremmed regn.  3,6  0,6 

   FF7 Finansieringskonto  34,8  90,4    Periodeafgrænsningsposter  -  -

   Andre likvider -0,8   -    Kortfristet gæld i alt   116,0 147,5  

   Likvide beholdninger i alt  247,7  353,7          

   Omsætningsaktiver i alt  277,8  389,4      Gæld i alt  173,8 223,6  

                

  Aktiver i alt  355,1  494,6    Passiver i alt   355,1 494,6  
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Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

Aktiver 
Stigningen på aktivsiden relaterer sig især til tre forhold. For det første er der en 
væsentlig tilgang i udviklingsprojekter under opførelse på i alt 23,7 mio. kr. Disse 
vedrører især it-infrastrukturprojekterne NemLog-in, MitID og Digital post, 
samt arbejdet med udvikling af et digitalt kørekort. 

For det andet er styrelsens tilgodehavender steget med 5,5 mio. kr., som især 
vedrører tilgodehavende bod. 

Endelig er de likvide beholdninger steget med i alt 106,0 mio. kr., som dels skyl-
des årets overskud fra 2018, som er bogført på FF5-kontoen i starten af 2019, 
dels indeværende års resultat med et overskud på 89,1 mio. kr., som aktuelt står 
på FF7-kontoen. FF5-kontoen, som blandt andet indeholder det akkumulerede 
videreførte overskud, vil i løbet af 1. kvartal 2020 blive reduceret med årets sam-
lede bortfald på 84,8 mio. kr. 

 Passiver 
På passivsiden skyldes stigningen i egenkapitalen på 89,0 mio. kr. årets resultat, 
idet årets samlede bortfald af opsparing på 84,8 mio. kr. aktuelt stadig indgår i 
egenkapitalen. Bortfaldet sker regnskabsteknisk først i 2020. Bortfaldet vil blive 
modsvaret af et fald i de likvide beholdninger på aktivsiden. 
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Den langfristede gæld, som finansierer anlægsaktiverne, er steget som følge af til-
gangen på anlægssiden, og den udgør ultimo 2019 76,2 mio. kr.  

Hensatte forpligtelser og skyldige feriepenge er samlet set steget med 3,0 mio. kr. 
som en konsekvens af, at der er blevet flere ansatte i Digitaliseringsstyrelsen. 

Igangværende arbejder for fremmed regning er faldet med 3,0 mio. kr. i forbin-
delse med afslutningen af EU–projektet vedrørende eID-integration. 

Under de kortfristede gældsforpligtelser kan 25,0 mio. kr. af stigningen på 31,5 
mio. kr. henføres til kreditorsamlekontoen, hvor der alene i december 2019 er 
bogført fakturaer for mere end 20 mio. kr. mere end i december 2018. Det er især 
slutopgørelser for 2019 fra leverandørerne på de store it-projekter, der fylder. 

Bogføring i supplementsperioden blev i år tilladt i en længere periode end tidligere, 
og det har betydet en flytning af poster på passivsiden fra periodisering vedrørende 
2019 for endnu ikke modtagne fakturaer til kreditorsamlekontoen. 

3.4  Egenkapitalforklaring  
I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for Digitaliseringsstyrelsen. Forkla-
ringen til tabel 9 uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som 
følge af disponering for overført resultat til egenkapitalen samt bortfald. 

Tabel 9 
Egenkapitalforklaring 

Egenkapital primo (mio. kr.) 2018 2019 

Reguleret egenkapital primo 4,8 4,8 

+ Ændring i reguleret egenkapital - -

Reguleret egenkapital ultimo 4,8 4,8 

Overført overskud primo 145,5 171,6 

+ Regulering af det overførte overskud - -85,3 

+ Overført årets resultat 26,1 89,1 

- Bortfald - 0,4 

Overført overskud ultimo 171,6 175,9 

Egenkapital ultimo 176,4 180,6 

Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8) 176,4 265,4 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 180,6 mio. kr. inklusive den regulerede egenka-
pital (statsforskrivning) på 4,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,2 mio. kr. i for-
hold til egenkapitalen ultimo 2018. Stigningen indeholder dels årets overførte re-
sultat på 89,1 mio. kr., dels et samlet bortfald på 84,8 mio. kr. Bortfaldet vedrører 
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dels et bortfald af egenkapital ultimo 2018 på 81,7 mio. kr. vedrørende § 
07.12.02. Fællesoffentlige initiativer efter aftale om anvendelse af opsparede midler 
med de fællesoffentlige parter (bortfaldet svarer til overført overskud ultimo 
2018 på §§ 07.12.02.10., 07.12.02.40. og 07.12.02.50.), dels et bortfald på samlet 
3,2 mio. kr. vedrørende NemKonto PU på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, 
hvoraf 3,6 mio. kr. vedrører borfald af tidligere opsparede midler, mens -0,4 mio. 
kr. vedrører bortfald af årets resultat, jf. tabel 7. 

Jf. tabel 8 svarer egenkapital ultimo til egenkapitalen opgjort pr. 31. december 
2019 og udgør 265,4 mio. kr., hvilket skyldes, at bortfaldet på samlet 84,8 mio. 
kr. i 2019 først effektueres i 2020. De 265,4 mio. kr. udgøres således af egenkapi-
talen primo 2019 på 176,4 mio. kr. inklusiv årets overførte resultat på 89,1 mio. 
kr. 

3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel 10 
Udnyttelse af låneramme 

(mio. kr.) 2019 

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 97,3 

Låneramme 142,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 68,5% 

Anm.: I summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver er ikke indregnet donerede anlæg, som tilsammen udgør 3,2 mio. 
kr. pr. 31. december 2019. 

Anm.: Den bogførte saldo på FF4-kontoen udgjorde 72,9 mio. kr. ultimo 2019. Den er således 24,4 mio. kr. mindre end 
summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at likviditetsflytningen fra FF4- til FF7-kontoen først 
fandt sted den 30. januar 2020. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

Digitaliseringsstyrelsens træk på lånerammen ultimo 2019 udgør 97,3 mio. kr., 
hvilket giver en udnyttelsesgrad på 68,5 pct. Udnyttelsesgraden er steget i forhold 
til 2018, hvilket primært skyldes investeringer i de nye it-infrastrukturløsninger. 
Dertil bemærkes, at der i 2019 blev overført 88,0 mio. kr. i låneramme til Statens 
It fra Digitaliseringsstyrelsen. 

Lånerammen øges til 470 mio. kr. på FL2020 for at give rum til investeringer i de 
nye infrastrukturløsninger. 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

https://07.12.01
https://07.12.02.50
https://07.12.02.40
https://07.12.02.10
https://07.12.02
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Tabel 11 
Opfølgning på lønsumsloft 

Hovedkonto 07.12.01. (mio. kr.) 07.12.02. (mio. kr.) I alt 

Lønsumsloft FL 101,6 71,9 173,5 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 100,4 71,9 172,3 

Lønforbrug under lønsumsloft 107,5 64,3 171,9 

Difference (mindreforbrug) -7,1 7,6 0,4 

Akk. opsparing ultimo 2018 13,7 2,2 15,9 

Akk. opsparing ultimo 2019 6,6 9,8 16,3 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

Digitaliseringsstyrelsens lønforbrug i 2019 ligger 0,4 mio. kr. under lønsumslof-
tet. Mindreforbruget overføres til den akkumulerede lønsumsopsparing, der såle-
des ultimo 2019 udgør 16,3 mio. kr. Herudover havde Digitaliseringsstyrelsen i 
2019 et forbrug uden for lønsumsloftet på 0,7 mio. kr. vedrørende EU-projekter, 
hvor der er modtaget tilsvarende midler fra EU. 

3.7 Bevillingsregnskab 

Tabel 12 
Bevillingsregnskab 

Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse 
Ultimo 

Drift 

07.12.01 Digitaliseringsstyrel-
sen 

Driftsbevilling, om-
kostningsbasereret 

Udgifter 

Indtægter 

230,8 

-7,0 

231,0 

-22,5 

-0,2 

15,5 

70,5 

07.12.02. Fællesoffentlige initia-
tiver 

Driftsbevilling, om-
kostningsbasereret 

Udgifter 

Indtægter 

293,6 

0,0 

224,7 

-4,8 

68,9 

4,8 

105,3 

Administrerede ordninger 

07.12.03. Tilskud til fællesoffent-
lig digitalisering 

Reservationsbevil-
ling 

Udgifter 

Indtægter 

30,6 

-

29,9 

-

0,7 

-

0,0 

07.12.04. Investeringsfonden Reservationsbevil-
ling 

Udgifter 

Indtægter 

20,0 

-

20,0 

-

0,0 

-

0,0 

Udgifter 0,1 0,0 0,1 -
07.14.42. Diverse indtægter mv. Anden bevilling 

Indtægter -0,1 0,0 -0,1 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 
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Resultatet for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen viser et overskud på 15,3 mio. 
kr. Dette skyldes hovedsageligt et større mindreforbrug på samlet 35,3 mio. kr. 
på øvrig drift vedrørende initiativer under Sammenhængsreformen, strategi for 
it-styring i staten, udvikling af digitalt kørekort og cyberstrategi. En del af min-
dreforbruget skyldes tilbageholdenhed i forhold til igangsætning af nye aktiviteter 
i forbindelse med folketingsvalget og i forhold til indkøb af konsulentydelser. 
Modsat har der været et merforbrug på personaleomkostninger samt en nedju-
stering af bevillingen på hovedkontoen knyttet til sammenhængsreformen. 

Digitaliseringsstyrelsen har disponeret 3,2 mio. kr. af egenkapitalen på hoved-
konto § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til bortfald i 2019, hvilket vedrører 
NemKonto PU, da kontoen fra 2020 omlægges til indtægtsdækket virksomhed. 

Resultatet for § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer viser et samlet overskud på 
73,7 mio. kr. Heraf vedrører 53,2 mio. kr. udvikling af fællesoffentlig infrastruk-
tur, der hovedsagelig skyldes senere end forventet indgåelse af kontrakt om Digi-
tal Post, samt at der ikke har været behov for anvendelse af store dele af it-infra-
strukturprojekternes risikopuljer. Ligeledes konstateres et mindreforbrug under 
driften af den fællesoffentlige digitalisering på 9,4 mio. kr., der primært skyldes, 
at en væsentlig del af vedligeholdelsespuljerne ikke har fundet anvendelse. Ende-
ligt er der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedrørende den fællesoffentlige digi-
taliseringsstrategi, der overvejende skyldes mindreforbrug under Digitaliserings-
pagten, herunder ’Sammenhængende brugerrejser’ og ’Mit Overblik’. 

Digitaliseringsstyrelsen har disponeret 81,7 mio. kr. af den eksisterende egenkapi-
tal på hovedkonto § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til bortfald, efter aftale 
om anvendelse af opsparede midler med de fællesoffentlige parter. 

Resultatet for § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering viser et mindre-
forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes nedjusteringer i forbindelse med 
afslutning af tre initiativer, hvor endelig afregning har medført en mindre tilbage-
førsel af tilskudsmidler. Digitaliseringsstyrelsen har disponeret overskuddet i 
2019 for hovedkonto § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til bort-
fald. 

Resultatet for § 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale vel-
færdsløsninger viser et resultatet i balance. 

https://07.12.04
https://07.12.03
https://07.12.03
https://07.12.02
https://07.12.02
https://07.12.01
https://07.12.01
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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 

Tabel 13 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) Færdiggjorte udviklings-
projekter 

Erhvervede koncessio-
ner mv. I alt 

Kostpris 137,4 6,1 143,6 

Primokorrektioner -1,7 - -1,7 

Tilgang 27,8 - 27,8 

Afgang -1,6 - -1,6 

Kostpris pr. 31.12.2019 161,9 6,1 168,0 

Akkumulerede afskrivninger -106,0 -5,4 -111,4 

Akkumulerede nedskrivninger - - 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2019 -106,0 -5,4 -111,4 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 55,9 0,7 56,6 

Årets afskrivninger -19,4 -1,5 -20,9 

Årets nedskrivninger - - -

Årets af- og nedskrivninger -19,4 -1,5 -20,9 

(mio. kr.) 
Udviklings-

projekter 
under opførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2019 20,2 

Primokorrektioner -2,2 

Tilgang 53,2 

Nedskrivning -

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -27,3 

Kostpris pr. 31.12.2019 43,9 

Anm.: Værdien af donerede anlægsaktiver samt afskrivninger herpå indgår i tabel 13. 
Anm.: Neutralisering af afskrivninger for 2,6 mio. kr. på donerede anlægsaktiver er derfor ikke modregnet. 
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat. 
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Der er ultimo 2019 immaterielle anlægsaktiver for i alt 100,5 mio. kr. Heraf ud-
gør Færdiggjorte udviklingsprojekter 55,9 mio. kr. og vedrører systemer, der blandt 
andet understøtter driften af Borger.dk, NemLog-in, NemID, Digital Post mv. 
Erhvervede koncessioner, patenter mv. udgør 0,7 mio. kr. og vedrører hovedsagligt li-
censer. Udviklingsprojekter under opførsel udgør 43,9 mio. kr. og vedrører blandt an-
det udvikling af diverse dele til de store it-integrationsprojekter NemLogin, 
MitID, Digital Post, samt projekter vedrørende Borger.dk og digitalt kørekort. 

Tilgangen af Færdiggjorte udviklingsprojekter svarer stort set til de overførte Udviklings-
projekter under opførsel. Forskellen på 0,4 mio. kr. udgøres af to mindre systemer 
vedrørende postspærring for Digital Post og IBAN-adgang vedrørende Nem-
Konto. 

I årets løb har der været en afgang for Færdiggjorte udviklingsprojekter på 1,6 mio. kr. 
(kostpris), som skyldes tilbageførsel af anskaffelsesværdien på to anlæg, som blev 
nedskrevet til en værdi på 0 kr. ultimo 2019. 

Under Færdiggjorte udviklingsprojekter og under Udviklingsprojekter under opførelse er 
der primokorrektioner for henholdsvis 1,7 mio. kr. og 2,2 mio. kr. vedrørende i 
alt fem anlægsaktiver, som er ressortoverført til Moderniseringsstyrelsen i forbin-
delse med, at Koncernkommunikation organisatorisk blev overflyttet hertil. 

Under Udviklingsprojekter under opførelse er der tilgang for i alt 53,2 mio. kr., hvoraf 
10,4 mio. kr. kan henføres til anlægsløn og øvrige interne medgåede omkostnin-
ger (overhead), mens resten udgøres af udviklingsomkostninger fra eksterne le-
verandører. 

Forskellen mellem årets af- og nedskrivninger i tabel 13 på 20,9 mio. kr. og årets 
af- og nedskrivninger i tabel 6 på 20,0 mio. kr. skyldes dels neutralisering af afskriv-
ninger på donerede anlægsaktiver for -2,6 mio. kr., dels tilbageførsel af af- og ned-
skrivninger for afgangsførte anlæg i 2019 på i alt 1,6 mio. kr. 

Digitaliseringsstyrelsen har ingen materielle anlægsaktiver, hvorfor tabel 14 og note 
2 udgår. 

Finansministeriets koncerncenter er organisatorisk placeret i Moderniseringssty-
relsen, hvorfor anlægsaktiver i relation til indgåede huslejekontrakter, istandsæt-
telse af lejede lokaler og indkøb af kontorinventar mv. optages i Moderniserings-
styrelsen som anlægsaktiver. 

https://Borger.dk
https://Borger.dk
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Note 3 
Hensatte forpligtelser 

(mio. kr.) 2018 2019 

Uafsluttede lønforhandlinger og resultatløn mv. 4,3 4,6 

Fratrædelsesgodtgørelser - 0,9 

Åremål 0,7 -

I alt 5,0 5,5 

Kilde: Navision Stat og mTIME. 

Den samlede hensatte forpligtelse er ultimo 2019 steget til 5,5 mio. kr. – fra 5,0 
mio. kr. ultimo 2018. Ændringen skyldes især hensættelser til fratrædelsesgodtgø-
relser på 0,9 mio. kr. samt en stigning i hensættelsen til uafsluttede lønforhand-
linger mv. på 0,3 mio. kr., som følge af, at der er kommet flere årsværk i Digitali-
seringsstyrelsen. I modsat retning trækker, at der ikke hensættes til åremålsfor-
pligtelser, da der ikkelængere er kontraktuelle forpligtelser til fratrædelsesbeløb til 
åremålsansatte. 

 
  

Note 4 
Eventualaktiver- og forpligtelser 

Digitaliseringsstyrelsen har ikke konstateret eventualaktiver- eller forpligtelser i 2019. 

 
   

Note 5 
Øvrige bemærkninger til regnskabet 

Ny viden efter aflæggelse af bevillingsregnskab 

I forbindelse med anlægskontrollen ultimo 2019 blev der indmeldt et anlæg med en værdi på 0,8 mio. kr. til nedskrivning. Indmeldingen var en 

fejl, og nedskrivningen burde ikke være foretaget. Til gengæld mangler der en afskrivning for 4. kvartal på 45.922 kr. for det pågældende 

anlæg. Det har netto givet en merudgift på 734.753 kr. i regnskabet for 2019. 

Efter lukning af regnskabet for 2019 er det blevet afdækket, at en udgift på 0,5 mio. kr. vedrørende projektet Styr på informationssikkerhed i 

alle myndigheder under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved en fejl er blevet bogført under Digitaliseringsstyrelsens almindelige 

virksomhed. Det betyder ikke noget for det samlede regnskabsresultat, men det har forøget udgiften på § 07.12.01 med 0,5 mio. kr. og tilsva-

rende reduceret udgiften på § 07.12.02. Da § 07.12.01 er rent statslige midler og § 07.12.02 er fælles offentlige midler, hvor staten, KL og 

Danske Regioner bidrager med henholdsvis 40, 40 og 20 procent, vil fejlen blive udlignet ved bevillingsafregningen ultimo 2020. 

https://07.12.02
https://07.12.01
https://07.12.02
https://07.12.01


 
   

  
 

  
    

   
  

   
   

     
 

 
  

  

    
 

   
   

 
 

 
  

 

4.2  Indtægtsdækket virksomhed  
Digitaliseringsstyrelsen har ingen indtægtsdækket virksomhed, hvorfor tabel 15 
udgår. 

4.3  Gebyrfinansieret virksomhed  
Digitaliseringsstyrelsen har ingen gebyrfinansieret virksomhed, hvorfor tabel 16 
og tabel 17 udgår. 

4.4  Tilskudsfinansierede aktiviteter  
Digitaliseringsstyrelsen modtager tilskud fra EU til udvikling af digitale infrastruk-
turer og services, som styrker den digitale samhandel og aktion på tværs af EU-
landene. 

Digitaliseringsstyrelsens samlede indtægtsførte tilskud udgjorde 1,3 mio. kr., 
mens de samlede udgifter under tilskudsfinansierede aktiviteter udgjorde 7,7 mio. 
kr. i 2019. Digitaliseringsstyrelsen har således medfinansieret området med 6,4 
mio. kr. i 2019. 

De to projekter e-SENS og National eID Gateway er afsluttet, og Digitalise-
ringsstyrelsen afventer den sidste indbetaling fra EU. Projektet ’Integration til 
eID Gateway’ er færdigt og blev slutafregnet i december 2019. 

Regnskabsteknisk bliver delregnskabet, hvor de tilskudsfinansierede aktiviteter 
bogføres, nulstillet, inden regnskabet lukkes. Der bliver derfor ikke overført 
over- eller underskud mellem de enkelte regnskabsår. Årets underskud svarende 
til Digitaliseringsstyrelsens medfinansiering dækkes således under styrelsens al-
mindelige virksomhed, og det anførte underskud til videreførelse indgår i det vi-
dereførte beløb herunder. 

Tabel 18 
Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter 2019, mio. kr. 

Ordning  
Overført 

overskud fra 
tidligere år 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Overskud til 
videreførsel 

e-SENS  -0,1 - - - -0,1 

 National eID Gateway 0,0 -0,4 7,0 6,6 6,6 

 Integration til eID Gateway 1,7 -0,9 0,7 -0,2 1,5 

I alt  1,6 -1,3 7,7 6,4 8,0 
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Anm.: Årets udgifter er opgjort som samlede nettoudgifter (ekskl. tilskud) for de respektive ordninger i hele 2019. 
Kilde: Navision Stat. 



 
   

  
 

  
  

 

 
 

 
   

  
 

  
   

  
 

 
  

 

  
 

 

4.5 Forelagte investeringer 

Tabel 19 
Oversigt over afsluttede projekter, mio.kr. 

 Afsluttede  projekter   Senest  
forelagt  Byggestart  

Forventet afslut-
 ning v. bygge-

start  
Faktisk afslut-
ningstidspunkt  

 Godkendt 
 budgetteret 

totaludgift  
Faktisk total-

udgift  

Grunddataprogrammet  dec 2017  2012  2016  2019  620,6  616,7  
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Anm.: Byggestart angiver projektstart. Afholdte og godkendte udgifter er ekskl. renter. Godkendt budgetteret totaludgift er fra 
senest godkendte ved aktstykke 52 af 22. december 2017. Bevilling til udvikling af Grunddataprogrammet er givet 
sammen med bevilling til drift, hvorfor bevilling til projeket ikke kan opgøres særskilt. 

Kilde: Finansministeriets aktstykkedatabase og Grunddataprogrammets afrapportering til Statens It-råd 2. halvår 2019. 

Grunddataprogrammet er forelagt finansudvalget ved orienterende aktstykke nr. 16 
af 10. oktober 2019 i forbindelse med overgang til drift. Det fællesoffentlige 
grunddataprogram blev påbegyndt i 2012 og har forbedret datakvaliteten af de 
fællesoffentlige grunddata markant, fx ved sammenstilling af forskelligartede da-
taregistre. Samtidig udstilles grunddata frit til kommercielle og ikke-kommercielle 
formål via den fællesoffentlige distributionsplatform, Datafordeleren. Alle regi-
stre i ejendomsprogrammet, adresseprogrammet, persondataprogrammet og 
virksomhedsdataprogrammet er således i drift på Datafordeleren. Der ligger nu 
en væsentlig opgave i at få grunddata succesfuldt implementeret i den offentlige 
digitale forvaltning og private anvenderes forretning. 

Tabel 20 
Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr. 

Igangværende anlægs-
projekter 

Senest 
forelagt Byggestart Forventet af-

slutning 
Afholdte udgifter i 

alt 
Afholdte 

udgifter inde-
værende år 

Godkendt 
totaludgift 

Næste generation Digital 
Post maj 2017 2015 2022 81,2 18,6 277,5 

MitID juni 2017 2014 2022 76,5 12,2 417,7 

Anm.: Byggestart angiver projektstart. Forventet afslutning angiver forventet projektafslutning. Afholdte og godkendte udgifter 
er ekskl. renter. 

Kilde: Finansministeriets aktstykkedatabase og Digitaliseringsstyrelsens LDV. 

Næste generation Digital Post-projektet er forelagt finansudvalget ved tidligere for-
troligt aktstykke Æ af 26. september 2019 (nr. 027). Næste generation Digital Post-
projektet er en afløser for den nuværende Digital Post-løsning, der giver mulig-
hed for sikker digital kommunikation mellem myndighederne, borgere og virk-
somheder, jf. Lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Aktstykket er forelagt, da der 
er gennemført udbud, som tildeler opgaven til Netcompany A/S. Samtidig er 
projektudgifterne forøget som følge af forsinkelse, ændrede økonomiske forud-
sætninger samt dyrere tilbud på udvikling af den tekniske løsning end oprindeligt 
forventet. 
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MitID-projektet er forelagt finansudvalget ved tidligere fortroligt aktstykke T af 14. 
marts 2019 (nr. 26). MitID-projektet er en afløser for den nuværende NemID-løs-
ning og har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker løsning til brug for digital 
identifikation til erstatning for den eksisterende NemID-løsning. Aktstykket er 
forelagt, da der er gennemført udbud, som tildeler opgaven til Nets DanID A/S. 
Samtidig er projektudgifterne forøget som følge af dyrere tilbud på den tekniske 
løsning, en forlænget anskaffelsesfase, forøgede udgifter til partnerskabet med 
bankerne og en forhøjelse af risikopuljen. 

4.6  It-omkostninger  
Som en del af arbejdet med strategien for it-styring i staten opgøres Digitalise-
ringsstyrelsens omkostninger vedrørende it på en række udvalgte finanskonti. 

Tabel 21 
It-omkostninger 

Sammensætning (mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 57,8 

It-systemdrift 84,8 

It-vedligehold 34,9 

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger 11,2 

It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret 20,0 

It-udviklingsomkostninger i alt 31,1 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,1 

I alt 208,8 

Anm.: Finansministeriets koncernfælles registreringsramme giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at opgøre de 
anvendte personaleomkostninger til it, hvorfor dette er opgjort på baggrund af skøn i tabellen. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat. 

4.7  Supplerende bilag  
Digitaliseringsstyrelsen har ingen supplerende bilag. 
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