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Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nummer 
34051178, er ansvarlig for:  

• § 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 (reser-

vationsbevilling) 
 
Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med be-
villingskontrollen for 2020.  
 
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 med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og  
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 
 
 
København den 16. marts 2021   

   
   

_____________________________ _______________________ _________________________ 
Departementschef  
Peter Stensgaard Mørch  

Direktør  
Poul Taankvist 

Direktør  
Tanja Franck 

Finansministeriets departement Økonomistyrelsen Digitaliseringsstyrelsen 

 

 

1. Påtegning af det samlede regnskab 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Digitalise-
ringsstyrelsens økonomiske og faglige resultater for 2020.  
 
I årsrapporten redegør Digitaliseringsstyrelsen for målopfyldelse, det med-
gåede 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 virksomhedens påtegning af det samlede regn-
skab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder års-
rapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. 
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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 forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusio-
nerne forklares og analyseres kort. 

2.1 Præsentation af virksomheden 
Digitaliseringsstyrelsen blev i 2011 etableret som en styrelse under Finansmini-
steriet. Digitaliseringsstyrelsen har ca. 300 medarbejdere, som alle arbejder for 
Finansministeriets fælles mission og vision. 

Pejlemærker 
Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings-
initiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen 

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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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 seks pejlemærker: 

1. Digital infrastruktur 
2. Data og teknologi 
3. Cyber- og informationssikkerhed 
4. Digital service 
5. Jura og digitalisering 
6. It-styring 

2.2 Ledelsesberetning 
I 2020 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 virksomheder. 
Styrelsens indsats er blevet bemærket i udlandet af blandt andre FN, der kårede 
Danmark til verdensmestre i offentlig digitalisering for anden gang i træk ved de-
res E-Government Survey 2020.  
 
Styrelsen har i 2020 haft et særskilt fokus på følgende fire aktivite-
ter, der uddybes nedenfor: 
 

1. Skabe digital service med borgeren i fokus 
2. Udvikle de store digitale infrastrukturprojekter 
3. Sikre rådgivning om it-styring  
4. Kompetenceudvikling i den offentlige sektor. 

 
Imødekommende digital service med borgeren i fokus 
Styrelsen har i 2020 haft fokus på at sikre sammenhængende digitale brugerrejser, 
som skal hjælpe borgere i udvalgte situationer, hvor det er vigtigt med et overblik 
over de offentlige digitale løsninger. Der er blandt andet udviklet digitale guides til 
livssituationerne ”Til dig, der har mistet”, ”Når du flytter til udlandet” og ”Bliv 
klar til pension”, der alle er tilgængelige på borger.dk.  
 
Som led i arbejdet med at skabe bedre overblik og gennemsigtighed er ’Mit Over-
blik’ i 2020 lanceret på borger.dk. Med ’Mit Overblik’ samles borgerens sager, 
ydelser, oplysninger, post og aftaler med det offentlige ét sted i en personlig vis-
ning.  
 
I 2020 trådte webtilgængelighedsloven i kraft. Loven betyder, at alle offentlige 
websteder og andre tekniske løsninger kan bruges af alle, herunder brugere med 
handicap. Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med offentlige myndigheders over-
holdelse af loven og vejleder om indsatsen, så det sikres, at de offentlige digitale 
løsninger er tilgængelige for alle danskere.  
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Udvikling af de store digitale infrastrukturprojekter 
I 2020 er der blevet videreudviklet på de næste generationer af MitID, Digital Post 
og NemLog-in, der alle forventes lanceret i løbet af 2021. Herunder har Folketin-
get i december 2020 vedtaget lov om Digital Post fra offentlige afsendere, som 
sikrer overgangen til den nye løsning i 2021.  
 
I november 2020 lancerede styrelsen desuden det digitale kørekort, og ved udgan-
gen af 2020 var kørekort-appen blevet downloadet mere end 750.000 gange. I 
2021 lanceres det digitale sundhedskort, som bygger videre på infrastrukturen fra 
det digitale kørekort.  
 
I lyset af COVID-19 bød 2020 også på uforudsete opgaver, herunder særligt ud-
viklingen af løsningerne COVID-meter og Smittestop-appen. Styrelsen deltog i 
udviklingen af løsningerne, der bidrager til at overvåge og begrænse smittespred-
ningen i Danmark. Undervejs er Dataetisk Råd, Cybersikkerhedsrådet og det til 
formålet nedsatte Advisory Board blevet inddraget for at sætte fokus på sikkerhed 
og privatlivsbeskyttelse i udviklingen af Smittestop-appen. 
 
Rådgivning om it-styring samt kompetenceudvikling i den offentlige sektor 
I 2020 blev der udpeget nye medlemmer til Statens It-råd, der i årets løb har gen-
nemført 16 risikovurderinger af statslige it-projekter samt 15 reviews af offentlige 
myndigheders it-systemporteføljer. Risikovurderinger og reviews af henholdsvis it-
projekter og -systemer er med til at sikre, at den offentlige sektor kommer bedre i 
mål med it-projekter, samt vedligeholder og drifter it-systemer på en hensigtsmæs-
sig måde.  
 
I indsatsen for at forbedre it-styringen i den offentlige sektor spiller kompetencer 
hos statsligt ansatte en stor rolle. Derfor var det også vigtigt, at Statens Digitalise-
ringsakademi kunne lancere sine første kurser i foråret 2020. Akademiet har til 
formål at bidrage til at styrke statslige ledere og medarbejderes digitale kompeten-
cer til at forstå, ville og kunne digitalisering. Sekretariat for digitale kompetencer 
udvikler løbende kurser til gavn for statens medarbejdere.  
 
Årets økonomiske resultat 
Årets regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 103,3 mio. kr. på Digitaliserings-
styrelsens driftskonti. De økonomiske hoved- og nøgletal gennemgås i tabel 1. For 
yderligere beskrivelse henvises til kapitel 3, Regnskab. 
 
Den største del af overskuddet kan henføres til de aktiviteter, som Digitaliserings-
styrelsen driver med samfinansiering fra de fællesoffentlige parter (KL og Danske 
Regioner) og skyldes primært forsinkelser og forskydninger i udvikling af de nye 
infrastrukturløsninger, samt at langt størstedelen af projekternes risikopuljer ikke 
blev anvendt i 2020. Hertil var der et markant mindreforbrug på både statslige og 
fællesoffentligt finansierede aktiviteter grundet forsinkelser og aflysninger som 
følge af COVID-19 samt tilbageholdenhed i forhold til nye aktiviteter som konse-
kvens af den politiske aftale om at nedbringe forbruget af konsulenter i staten.  
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Nedenstående tabel 1 sammenfatter de økonomiske hoved- og nøgletal for Digita-
liseringsstyrelsens økonomi for regnskabsårene 2019 og 2020, samt budgetåret 
2021. 

 

Tabel 1 
Digitaliseringsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal  

(mio. kr.) 2019 2020 2021 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -534,2 -553,5 -652,8 

Ordinære driftsomkostninger 434,2 445,8 654,3 

Resultat af ordinær drift -100,0 -107,7 1,4 

Resultat før finansielle poster -92,5 -109,3 -8,9 

Årets resultat -89,1 -103,3 12,5 

        

Balance       

Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) 100,5 203,9 451,6  

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 35,7 44,3 -  

Egenkapital 265,4 283,9 271,4  

Langfristet gæld 76,2 140,7 388,4  

Kortfristet gæld 150,1 160,5 -  

        

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen 68,5% 51,9% 83,6%  

Bevillingsandel 96,9% 97,6% 98,0%  

        

Udvalgte KPI’er       

Årsprognoseafvigelse 11,9% 18,1%   

Sygefravær pr. ansat  7,9 7,9   

Gentaget revisionsbemærkning  0 0   

        

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 273,2 281,9 288,9  

Årsværkspris (mio. kr.) 0,6 0,6 0,7  
 

 
Anm.: Nogle balancetal vedr. 2019 er ændret som følge af primokorrektioner. Se note 3. 
Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Grundbudget 2021 



Side 10 af 42 

Digitaliseringsstyrelsens ordinære driftsindtægter steg i 2020 med 19,3 mio. kr. i 
forhold til 2019, hvilket primært vedrører en stigning i bevillingen på 22,9 mio. kr. 
Heraf vedrører knap halvdelen, 10,5 mio. kr., at Center for offentlig innovation 
(COI) er overført til Digitaliseringsstyrelsen. Hertil kommer en markant forøgelse 
af bevilling som følge af arbejdet med udviklingen af de nye infrastrukturløsninger 
samt et fald vedrørende bevilling til National strategi for cyber- og informations-
sikkerhed 2018-2021. 

Ordinære driftsomkostninger er forøget med samlet 11,6 mio. kr. til 445,8 mio. 
kr., hvorunder COI står for 9,5 mio. kr. Desuden har der generelt været faldende 
omkostninger under § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen samt stigende omkostnin-
ger under § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, dog med undtagelse af Den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi og Digitaliseringspagten, hvor der har været 
færre ordinære driftsomkostninger i 2020 end i 2019.   

Digitaliseringsstyrelsens træk på lånerammen i 2020 udgør 202,3 mio. kr., hvilket 
giver en udnyttelsesgrad på 51,9 pct. Trækket på lånerammen er øget med 105,0 
mio. kr. siden 2019, især vedrørende investeringer i infrastrukturløsningerne. Ud-
nyttelsesgraden er dog faldet, da lånerammen samtidig er øget med 160 mio. kr.   

Digitaliseringsstyrelsens økonomi er primært finansieret via finanslovsbevilling, jf. 
bevillingsandelen på 97,6 pct. i tabel 1. De øvrige indtægter genereres primært fra 
NemKonto for private udbydere. 

Antallet af årsværk er steget fra 273,2 i 2019 til 281,9 i 2020, hvilket især vedrører 
øgede ressourcer til infrastrukturprojekterne samt tilførsel af COI. Forøgelsen er 
dog mindre end forventet, især grundet vakancer ligeledes på infrastrukturprojek-
terne hvor genbesættelser er blevet udskudt, samt en generel tilbageholdenhed 
grundet COVID-19. Antallet af årsværk forventes at stige yderligere i 2021, især i 
forbindelse med opgaver i relation til udvikling af infrastrukturløsningerne, men 
også på grund af øget intern opgaveløsning i forbindelse med nedbringelse af kon-
sulentforbruget. 

Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger 
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 540,3 
mio. kr. i 2020. Driftsbevillingerne anvendes til drift af Digitaliseringsstyrelsen, 
herunder udmøntning af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-pro-
jekter, NemKonto, de fællesoffentlige it-systemer, Grunddataprogrammet, den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 samt COI. 
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Derudover administrerer Digitaliseringsstyrelsen § 07.12.03. Tilskud til fællesof-
fentlig digitalisering, hvorfra der håndteres tilskud til den fælleskommunale digita-
liseringsstrategi.  
 
Endelig forvaltes § 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale 
velfærdsløsninger. Fra kontoen udmøntes projekter, der skal sikre erfaringer til at 
løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Udmøntningen sker i 
samarbejde med kommuner og regioner.  
 
Tabel 2 viser henholdsvis udgifter og indtægter for finansårets bevilling og årets 
regnskab. Desuden vises årets overførte overskud ultimo 2020. 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
Digitaliseringsstyrelsen har syv 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 2 
Digitaliseringsstyrelsens hovedkonti  

  (mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Regnskab  Overført over-
skud ultimo 

Drift 
Udgifter 551,1 464,0 285,1 

Indtægter -10,8 -27,0 - 

Administrerede ordninger 
Udgifter 77,7 77,6 - 

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 Koncern System (SKS) 

Tabel 3 
Sammenfatning af økonomi for Digitaliseringsstyrelsens opgaver  

Opgave (mio. kr.) Bevilling 
(FL+TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets 

overskud 

0. Generelle fællesomkostninger -66,5  -1,3 57,4 -10,5 

410. Digital infrastruktur 314,7  -24,6 274,4 -64,9 

420. Data og teknologi -29,3  0,0 30,3 1,0 
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2.4 Målrapportering 
Afsnittet er opdelt i to dele. Første del omfatter alle mål og resultatkrav, der er af-
talt med Finansministeriets departement.  
 
I anden del analyseres udvalgte mål mere dybdegående, herunder en analyse af år-
sagen til, at mål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke er opfyldt. 
 
Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse 
Der har i årets løb ikke været væsentlige ændringer i målene for 2020. 

430. Cyber- og informationssikkerhed -19,6  0,0 8,6 -11,1 

440. Digital service -67,3  -0,4 62,5 -5,2 

450. Jura og digitalisering -17,4  -0,6 11,9 -6,1 

460. It-styring -25,5  0,0 18,8 -6,7 

I alt -540,3  -27,0 464,0 -103,3 
 

 
Anm.: Det bemærkes, at tillægsbevilling vedrørende rammereduktion på 0,1 mio. kr. som følge af besparelser pga. statens 

indkøbsprogram er justeret i bevillingen alene på Generelle færllesomkostninger. 
Kilde: Statens Koncern System (SKS) 
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Tabel 4 
Årets resultatopfyldelse 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 
målopfyldelse 

A. Digital infrastruktur 
Digitaliseringsstyrelsen skal i 2020 sikre frem-
drift i udviklingen af fremtidens fællesoffentlige 
infrastrukturløsninger – MitID, Digital Post og 
NemLog-in frem mod lanceringen af løsnin-
gerne i 2021. 
  
Sideløbende med udviklingen skal styrelsen for-
berede implementeringen af løsningerne med 
henblik på at sikre en smidig og let overgang for 
brugerne. Digitaliseringsstyrelsen skal bl.a. 
gennemføre borgerrettede kampagner med 
henblik på at øge udbredelsen af en NemID-
nøgleapp i befolkningen.  
 
Endeligt skal Digitaliseringsstyrelsen gennem-
føre det forberedende arbejde, der muliggør 
gennemførelsen af et udbud af NemKonto-løs-
ningen i 2021 under forudsætning af at den 
nødvendige finansiering tilvejebringes. 

I 2020 er udviklingen af de næste generati-
oner af MitID, Digital Post og NemLog-in i 
store træk forløbet planmæssigt. Leveran-
dørerne af MitID og NemLog-in3 har i løbet 
af året meddelt force majeure grundet CO-
VID-19, og en forsinkelse af NemLog-in3 er 
indtruffet bl.a. som følge heraf samt forhold 
hos leverandøren, hvorfor der kun er delvis 
målopfyldelse for dette mål. Alle tre projek-
ter forventer dog fortsat lancering i 2021.  
 
Digitaliseringsstyrelsen har i 2020 løbende 
forberedt implementeringen af MitID, Næ-
ste generation Digital Post og NemLog-in3. 
I MitID- og NemLog-in3-projekterne har der 
været fokus på udarbejdelse af opgavepak-
ker til myndighederne i ”Digitaliseringssty-
relsens Implementeringsoverblik” (DIO), 
som skal understøtte myndighedernes for-
beredelse af overgangen til den nye infra-
struktur, ligesom der løbende afholdes 
webinarer, oplæg og andre informations-
møder. 
 
Digitaliseringsstyrelsen igangsatte ved ud-
gangen af 2019 sammen med Finans Dan-
mark en landsdækkende kommunikations-
kampagne om NemID-nøgleapp, som er 
afsluttet ultimo juni 2020. Under kampag-
nen har 560.000 brugere downloadet nøg-
leappen. Udbredelsen af nøgleappen er et 
vigtigt redskab forud for lanceringen af det 
nye MitID i 2021. 
 
Finansieringen til et nyt NemKonto-system 
er tilvejebragt med finansloven for 2021. 
Der er igangsat en række aktiviteter, så 
projektet kan igangsætte arbejdet med ud-
vikling af den nye løsning i 2021.  

Delvist opfyldt 

B. Data og teknologi 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2020 fortsat arbejde 
for en mere sammenhængende offentlig sektor 
gennem bedre rammer for brug af data og tek-
nologi. 
 
Styrelsen skal arbejde med udbredelsen af tek-
nologi til bedre understøttelse af dansk talegen-
kendelse, hvilket skal bidrage til at effektivisere 
og forbedre offentlige og kommercielle service-
opgaver.  
 
Endeligt skal styrelsen sammen med KL og 
Danske Regioner igangsætte 15 signaturprojek-
ter for kunstig intelligens i kommuner og regio-
ner, der giver konkrete erfaringer med teknolo-
gien på områder, hvor der i dag er få erfaringer. 

I 2020 har Digitaliseringsstyrelsen opdate-
ret den gældende referencearkitektur for 
brugerstyring, således at mulighederne 
med teknologier som softwarerobotter, mo-
bil-apps, ’internet of things’ mv. kan udnyt-
tes. Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet 
en ny specifikation til beskrivelse af data-
sæt og datakataloger, som kan anvendes 
af både offentlige myndigheder og private 
organisationer.  

 
Digitaliseringsstyrelsen lancerede i juni 
2020 sprogteknologi.dk, som er en fælles 
offentlig portal, der udstiller de 100 mest 
væsentlige eksisterende åbne sprogres-
sourcer, som kan anvendes til udvikling og 
træning af algoritmer til dansksproget kun-
stig intelligens, herunder talegenkendelse, 
talesyntese, sprogforståelse mv.  

 
I 2020 er der igangsat 15 signaturprojekter, 
der forventes gennemført i løbet af de kom-
mende år. Der er etableret følgegrupper til 
hver af de igangsatte projekter, som under-
støtter projekterne med blandt andet spar-
ring og opsamling af udfordringer. Det er 
aftalt i økonomiaftalen med kommuner og 
regioner for 2021 at igangsætte yderligere 
13 nye signaturprojekter i 2021. 

Opfyldt 
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C. Cyber- og informations-

sikkerhed 

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 informationssikkerhed og sikker-
hedsinitiativer i Den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi.  
 
Styrelsen skal i samarbejde med Forsvarsmini-
steriet understøtte arbejdet i det nationale cy-
bersikkerhedsråd. Derudover vil styrelsen, med 
afsæt i den nationale tilstandsmåling af ni-
veauet for informationssikkerhed i det danske 
samfund, formulere nye tiltag på området og 
understøtte en fortsat implementering af sikker-
hedsstandarden ISO 27001 i den statslige sek-
tor. Styrelsen vil endvidere udarbejde konkret 
vejlednings- og uddannelsesmateriale om infor-
mationssikkerhed samt en borgerrettet sikker-
hedskampagne.  
 
Endeligt skal styrelsen i samarbejde med For-
svarsministeriet udarbejde en ny opdateret ver-
sion af den nationale strategi. 

I 2020 har Digitaliseringsstyrelsen fortsat 
varetaget det delte formandskab og ansva-
ret for sekretariatsbetjening af både den 
nationale styregruppe for cyber- og infor-
mationssikkerhed og det nationale Cyber-
sikkerhedsråd i samarbejde med Center for 
Cybersikkerhed.  
 
Der har i 2020 generelt været god fremdrift 
i de initiativer, hvor Digitaliseringsstyrelsen 
har et leveranceansvar, dog med spredte 
forsinkelser som følge af COVID-19. Aktivi-
teterne omfatter bl.a. initiativet om udarbej-
delse af retningslinjer for sikker kommuni-
kation i staten samt kommunikationsaktivi-
teter og opfølgning på krav, jf. nedenfor.  
 
Styrelsen har gennemført dataindsamling 
ift. myndighedernes implementering af ISO 
27001 og de tekniske minimumskrav til 
statslige myndigheder, herunder indhentet 
handleplaner fra de ministerområder, som 
ikke har opnået det ønskede modenhedsni-
veau. Til at understøtte arbejdet blev der i 
oktober bl.a. afholdt et fællesoffentligt ISO 
27001-webinar og i december et fælles 
nordisk seminar. Derudover har styrelsen, i 
samarbejde med bl.a. KL og Danske Regi-
oner og som optakt til den årlige cybersik-
kerhedsmåned (oktober), i slutningen af 
september 2020 lanceret en ny udgave af 
den borgerrettede kampagne ”Et klik kan 
ændre alt”, der skal gøre danskerne op-
mærksomme på forsøg på svindel på inter-
nettet. 
 
Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde 
med Forsvarsministeriet udarbejdet kom-
missorium for ny opdateret version af den 
nationale cyber- og informationssikker-
hedsstrategi. Arbejdet med den nye stra-
tegi fortsætter i 2021.  

Delvist opfyldt 

D. Digital service 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2020 fortsat for-
bedre den offentlige digitale service, så alle bor-
gere og virksomheder kan få en mere sammen-
hængende og brugervenlig oplevelse, når de 
benytter digitale selvbetjeningsløsninger.  
 
I 2020 skal første etape af ”Mit overblik” gen-
nemføres. Det indebærer bl.a., at data om dag-
penge, efterløn, uddannelsesstøtte samt andre 
ydelser fra kommuner og Udbetaling Danmark 
bliver tilgængeligt for den enkelte borger på 
borger.dk. Der skal i årets løb udvikles fire digi-
tale guides, som med udgangspunkt i forskel-
lige livssituationer hjælper borgerne igennem 
relevante ærinder hos offentlige myndigheder.  
Derudover skal første version af en app til digi-
talt kørekort lanceres, og der skal udvikles en 
prototype på en app til digitalt sundhedskort. 

Arbejdet under Styregruppen for digital 
kommunikation har i 2020 haft fokus på at 
udvikle digitale løsninger efter brugernes 
behov. Som led i arbejdet med at fremme 
borgernes oplevelse af sammenhæng i den 
offentlige sektor er der i 2020 lanceret 
yderligere tre guides på borger.dk (livssitu-
ationerne ”Til dig, der har mistet”, ”Når du 
flytter til udlandet” og ”Bliv klar til pension”) 
og en guide på lifeindenmark.dk til interna-
tionale borgere, der kommer til Danmark 
(livssituationen ”When arriving”). Der er i 
2020 etableret et vedvarende fællesoffent-
ligt samarbejde mellem de relevante myn-
digheder for alle fire livssituationer med 
henblik på at sikre en fortsat optimering af 
guiderne samt sammenhæng og forbedret 
digital service i livssituationerne i det hele 
taget. Således er der ved udgangen af 
2020 etableret i alt syv guides (ud af i alt 
11 guides inden 2022) og syv fællesoffent-
lige projektgrupper for hver af de gennem-
førte syv livssituationer.  
 
Det er i 2020 desuden sikret, at forældre til 
15-årige, der begynder at modtage digital 
post fra det offentlige, nu modtager et brev 
i Digital Post med information herom.  

 
Som led i arbejdet med at skabe bedre 
overblik har Digitaliseringsstyrelsen lance-
ret ”Mit Overblik”, som erstatter ”Min Side”, 
der er en personlig visning af borgernes of-
fentlige data på borger.dk. Ved udgangen 

Opfyldt 
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af 2020 viser alle 98 kommuner data om 
sager og ydelser på ”Mit Overblik”.  

 
Kørekort-appen blev lanceret den 24. no-
vember 2020. Siden lancering har der væ-
ret stor interesse for løsningen fra offentlig-
heden, og appen blev downloadet mere 
end 500.000 gange inden for det første 
døgn efter lancering. På de første to måne-
der er appen blevet downloadet en million 
gange. Styrelsen har desuden udviklet pro-
totypen på det digitale sundhedskort, som 
forventes lanceret i 2021. 

E. Jura og digitalisering 
Digitaliseringsstyrelsen skal i 2020 fortsat bi-
drage til, at ny lovgivning er digitaliseringsklar 
og understøtter den løbende afbureaukratise-
ring af den offentlige sektor.  
 
Styrelsen vil derfor screene det kommende års 
lovprogram og udarbejde anbefalinger til, hvilke 
lovforslag der skal være særlig opmærksomhed 
på for at realisere målsætningen om digitalise-
ringsklar lovgivning. Derudover skal der gen-
nemføres en evaluering af indsatsen for mere 
digitaliseringsklar lovgivning.  
 
I 2020 skal der også udarbejdes udkast til lov-
forslag, som understøtter de nye digitale infra-
strukturløsninger, herunder lovforslag om MitID 
og NemLogin og lovforslag om revision af Lov 
om Digital Post fra offentlige afsendere. Derud-
over skal der udarbejdes et lovforslag om revi-
sion af Lov om videreanvendelse af den offent-
lige sektors informationer (PSI-loven). 

 Digitaliseringsstyrelsen har planmæssigt 
screenet regeringens lovprogram for folke-
tingssamlingen 2019/20 og på grundlag 
heraf fremsat anbefalinger til fagministeri-
erne om hvilke lovforslag, der skal være 
særlig opmærksomhed på for at realisere 
målsætningen om digitaliseringsklar lovgiv-
ning. Digitaliseringsstyrelsen har ved ud-
gangen af 2020 været i dialog med fagmi-
nisterierne om 100 udkast til lovforslag for 
indeværende folketingssamling og afgivet 
høringssvar til 74 af disse. 

  
Indsatsen for at gøre lovgivningen digitali-
seringsklar i perioden 2018-2020 er endvi-
dere blevet evalueret, og der er udarbejdet 
en evalueringsrapport, som forventes of-
fentliggjort primo 2021. 
 
I 2020 har Digitaliseringsstyrelsen plan-
mæssigt udarbejdet udkast til de tre lov-
forslag. Status ved årsskiftet er, at Lov om 
ændring af Digital Post-loven er blevet en-
deligt vedtaget og er trådt i kraft, herunder 
nye bekendtgørelser om flytning af digital 
post til den nye leverandør og om visnings-
klienter af digital post. Udkast til de to øv-
rige lovforslag er udarbejdet og har været i 
offentlige høringer. Begge lovforslag er klar 
til fremsættelse i Folketinget i Q1 2021, 
som det fremgår af regeringens lovprogram 
for 2020/21. 

Opfyldt 

F. It-styring 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2020 fortsat sætte 
retningen for arbejdet med en effektiv og an-
svarlig styring af it-projekter og it-systemer i sta-
ten. De planlagte initiativer i Strategi for it-sty-
ring i staten skal implementeres.  
 
Digitaliseringsstyrelsen skal understøtte Sta-
tens It-råd i at gennemføre reviews af it-system-
porteføljestyringen hos de statslige myndighe-
der og risikovurderinger af statslige it-projekter 
med et budget på mere end 10 mio. kr.  
 
I regi af det statslige digitaliseringsakademi skal 
der udbydes de tre første kurser, som skal 
højne digitale kompetencer hos ansatte i staten. 

Digitaliseringsstyrelsen har i 2020 løbende 
rådgivet it-projekter i forbindelse med for-
beredelse og gennemførelse af risikovur-
deringer. Styrelsen har ligeledes ydet råd-
givning til myndigheder omkring styring af 
it-drift i forbindelse med forberedelse og 
gennemførelse af reviews af statslige myn-
digheders it-systemporteføljestyring. I 2020 
har Statens It-råd afholdt 16 risikovurderin-
ger samt 15 reviews.  

 
I regi af rollen som sekretariat for Statens 
It-råd faciliterer Digitaliseringsstyrelsen 
gennemførslen af reviews af statslige myn-
digheders it-systemporteføljestyring samt 
risikovurderinger af store statslige it-projek-
ter. Digitaliseringsstyrelsen stiller vejlednin-
ger og værktøjer til rådighed til understøt-
telse af den statslige it-projektmodel samt 
model for porteføljestyring af statslige it-sy-
stemer og opdaterer og forbedrer løbende 
disse. I 2020 er der udarbejdet et basis-
kortlægningsværktøj til myndighedernes 
systemkortlægningsarbejde og K04, stan-
dardkontrakt for it-drift, er blevet offentlig-
gjort. Statens business-case model er 
yderligere forenklet og gjort lettere at an-
vende, og der er igangsat et arbejde med 
at styrke myndighedernes arbejde med ge-
vinstrealisering i statslige it-projekter.  

Opfyldt 
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Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
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 rap-
portere på målene A, C og D. 
 
A. Digital infrastruktur 
De digitale infrastrukturprojekter har i 2020 overordnet haft den forventede frem-
drift. Dog har COVID-19 samt en række forhold hos en leverandør haft indvirk-
ninger på forskellige delleverancer, som har været forsinkede.  
 
MitID-projektet har i 2020 fortsat udviklingen af løsningen i samarbejde med le-
verandøren. Projektet følger tidsplanen og har modtaget og godkendt de fire ho-
vedleverancer, som leverandøren er kontraktligt forpligtet til at levere.  
 
For driftsdelen af NemLog-in3 blev driftsprøven i forbindelse med forvaltning af 
NemLog-in3 godkendt og overgangen til realiseringsfasen påbegyndt.  
 
For udviklingsdelen af NemLog-in3 har projektet i 2020 været udfordret af, at 
projektets leverandør har meddelt forsinkelser, senest i november 2020. Leveran-
døren til NemLog-in3-projektet har meddelt flere årsager til forsinkelserne, blandt 
andet udfordringer grundet COVID-19. Der er på trods heraf udviklet en stor del 
af den kommende funktionalitet, som dog ikke er sat i produktion endnu. Projek-
tet er re-planlagt under hensynstagen til de afhængigheder, der er til MitID-projek-
tet.  
 
Næste generation Digital Post-projektet har i 2020 påbegyndt udviklingen af Digi-
tal Post-løsningen i samarbejde med leverandøren. Udviklingen følger tidsplanen, 
og der er modtaget og godkendt ’Proof of concept’, samt to ud af de tre leveran-
cer, som leverandøren er kontraktligt forpligtet til at levere. Digitaliseringsstyrel-
sen har samtidig arbejdet med at forberede myndigheder og leverandører på den 
omfattende omstilling, der i mange organisationer har været udfordret af hjemsen-
delser og nye opgaver i forbindelse med COVID-19. 

 
Ved udgangen af 2020 har Statens Digitali-
seringsakademi et kursuskatalog på i alt 
fem kurser, og der er yderligere tre kurser 
for medarbejdere og et kursus for ledere 
under udvikling. Der er oprettet et samar-
bejde med det tværstatslige CAMPUS 
Governance Board om at få akademiets re-
levante kurser ind på de statslige onboar-
dingforløb for nye medarbejdere. Som 
følge af COVID-19 er flere kontrakter med 
kursusleverandører ændret, således at de 
udbudte kurser nu også kan tilbydes som 
virtuel undervisning. 
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Sideløbende med udviklingen af de kommende løsninger forberedes informations-
kampagner om overgangen målrettet slutbrugerne. Der er iværksat en understøt-
tende implementeringsindsats over for myndighederne, som gennem værktøjet 
DIO (Digitaliseringsstyrelsens implementeringsoverblik) får overblik over de im-
plementeringsopgaver, der skal løftes decentralt. Kommunikations- og implemen-
teringsindsatsen skal sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder trygt og sik-
kert tager de nye løsninger i anvendelse.  
 
Finansieringen til et nyt NemKonto-system er tilvejebragt med finansloven for 
2021. Der er igangsat aktiviteter, som skal sikre bemanding af projektet, og samti-
dig er modellen for projektets genopstart godkendt, så projektet kan igangsætte ar-
bejdet med udviklingen i 2021. 
 
C. Cyber- og informationssikkerhed 
Digitaliseringsstyrelsen har i 2020 haft en central rolle i arbejdet med at styrke in-
formationssikkerheden blandt borgere og myndigheder. En stor del af arbejdet 
har været forankret i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 
2018-2021, som Digitaliseringsstyrelsen sammen med Center for Cybersikkerhed 
står i spidsen for. Der er ligeledes gennemført initiativer sammen med KL og 
Danske Regioner i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og internt i 
styrelsen har der fortsat været fokus på at sikre, at styrelsens løsninger og arbejds-
værktøjer har det rette sikkerhedsniveau. 
 
På myndighedsområdet har styrelsen bl.a. vejledt og fulgt op på de statslige myn-
digheders efterlevelse af den internationale ISO 27001-standard for informations-
sikkerhed. Opfølgningen viser en fortsat stigning i myndighedernes modenhed på 
området, men også at der fortsat er udeståender, særligt i forhold til ”Leverandør-
styring” og ”Måling, Audit og Evaluering”. Myndighedernes arbejde er bl.a. blevet 
understøttet gennem afholdelsen af en fællesoffentlig bootcamp om ISO 27001 i 
samarbejde med KL og Danske Regioner, samt ved hjælp af en række vejledninger 
om informationssikkerhed, som i årets løb er blevet opdateret. Styrelsen har ligele-
des fulgt op på efterlevelsen af de nyligt indførte tekniske minimumskrav til it-sik-
kerheden i staten, hvilket umiddelbart ser ud til at have medført en markant stig-
ning i brugen af visse sikkerhedsteknologier blandt myndighederne.  
 
For at sikre at der også på de øverste ledelsesniveauer er en tilstrækkelig viden om 
informationssikkerhed, gennemførte Digitaliseringsstyrelsen, sammen med Med-
arbejder- og Kompetencestyrelsen, en masterclass i cyber- og informationssikker-
hed for ledere i staten. 
 
På borgerområdet har styrelsen sammen med en række samarbejdspartnere fortsat 
sine informationsaktiviteter på portalen sikkerdigital.dk og gennem den borgerret-
tede kampagne ”Et klik kan ændre alt” om svindel på nettet. Endeligt har styrel-
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sen i oktober 2020 haft særligt fokus på cyber- og informationssikkerhed med af-
holdelsen af den nationale cybersikkerhedsmåned, hvor portalen fungerede som 
knudepunkt for en lang række aktiviteter over hele landet. 
 
I september annoncerede regeringen iværksættelsen af arbejdet med at udvikle en 
ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, som skal øge ambitions-
niveauet både i sektorernes indsats og i forhold til de tværgående, nationale indsat-
ser. Strategien skal bygges op om fire centrale temaer; ledelsesforankring og kom-
petenceopbygning, robusthed og resiliens, samarbejde og organisering, samt inter-
national indsats og bidrag. Arbejdet foregår i en tværministeriel styregruppe med 
deltagelse af alle ministerområder, og Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cyber-
sikkerhed varetager det delte formandskab for arbejdet.  
 
I 2020 igangsatte det nationale Cybersikkerhedsråd, som sekretariatsbetjenes af 
Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed, deres arbejde med at styrke 
samarbejdet om cyber- og informationssikkerhed mellem offentlige og private ak-
tører. Rådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbru-
gersiden og forskningsverdenen og har til formål at rådgive regeringen om, hvor-
dan den digitale sikkerhed styrkes samt at sikre videndeling mellem myndigheder, 
erhvervsliv og forskningsverden. Der er i årets løb afholdt otte møder i rådet samt 
to offentlige webinarer, og rådet har herigennem bl.a. givet værdifuldt input til ar-
bejdet med Smittestop-appen og til arbejdet med den nye nationale strategi for cy-
ber- og informationssikkerhed.  
 
D. Digital service 
Der er i 2020 arbejdet på at forbedre og skabe mere sammenhæng i den digitale 
service, som borgere og virksomheder oplever, idet der generelt har været fokus 
på at udvikle løsninger med udgangspunkt i borgernes behov. Således er der i de 
to indsatser fra Digitaliseringspagten, der handler om at udvikle borgerrettet ser-
vice på borger.dk, gennemført de forudsatte aktiviteter og leveret de aftalte resul-
tater, ligesom der er arbejdet videre med andre indsatser til at skabe sammenhæn-
gende, god og effektiv digital service. 
 
I 2020 er der i indsatsen for ”Sammenhængende digitale brugerrejser” lanceret 
yderligere fire digitale guides til at hjælpe borgerne igennem relevante ærinder hos 
offentlige myndigheder. Det drejer sig om ”Til dig, der har mistet”, ”Når du flyt-
ter til udlandet” og ”Bliv klar til pension” som alle tre er implementeret på bor-
ger.dk, samt ”When arriving”, som er implementeret på lifeindenmark.dk. For de 
nu i alt syv lancerede guides er der etableret fællesoffentlige samarbejder, hvor re-
præsentanter fra de involverede myndigheder mødes halvårligt, bl.a. for at drøfte 
og gøre status på eventuelle andre indsatser til forbedring af den digitale service i 
en given livssituation. Arbejdet med at forbedre de digitale guides og den digitale 
service i de tværgående livssituationer pågår således løbende. Der foreligger desu-
den en plan for udvikling af yderligere fire digitale guides i 2021, hvormed aftalen i 
Digitaliseringspagten om i alt 11 guides vil være opfyldt.  
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I 2020 fortsatte arbejdet med udviklingen af ”Mit Overblik”, som skal samle og 
vise de mest relevante data om en borger på tværs af den offentlige sektor på bor-
ger.dk. Programmet har haft den forventede fremdrift og har i 2020 afsluttet im-
plementeringen af etape 1. For etape 2 er data udvalgt og aftalt i økonomiaftalerne 
for 2021, både for de kommunale, regionale og statslige områder, og implemente-
ringsarbejdet skrider planmæssigt frem. Derudover blev der i 2020 gennemført et 
EU-udbud på udviklingen af en orkestreringskomponent, der skal samle data fra 
mange kilder og udstille dem på en ensartet måde på ”Mit Overblik”. Udviklingen 
af komponenten følger tidsplanen, og den vil blive sat i drift i 1. halvår 2021. 
 
En anden indsats, der har bidraget til at forbedre den digitale service til borgere og 
virksomheder, har været en løbende forbedring og udbredelse af Det Fælles De-
signsystem. Designsystemet indeholder blandt andet designretningslinjer, bygge-
klodser og kode, der gør det nemt og effektivt for myndigheder og leverandører at 
udvikle brugervenlige og webtilgængelige selvbetjeningsløsninger. Det Fælles De-
signsystem er i løbet af 2020 blevet udbredt til en lang række af de obligatorisk di-
gitale selvbetjeningsløsninger, som borgere og virksomheder tilgår via borger.dk 
og Virk. 
 
Desuden er der gennemført et analysearbejde i forhold til samtykke, fx når en bor-
ger godkender, at en myndighed udveksler personoplysninger med en anden myn-
dighed. Der er blandt andet påbegyndt et arbejde med at skabe fællesoffentlig ar-
kitektur og standarder for samtykke. Konkret er der udarbejdet begrebs-, informa-
tions- og datamodeller samt udvekslingsformat for samtykke i en version 0.9. 
Disse produkter vil i 2021 indgå i gennemførelse af en ’Proof of concept’ på digi-
tal samtykkefunktionalitet. Det langsigtede mål er at gøre det nemt og trygt for 
borgere at give samtykke, at etablere et digitalt overblik over samtykker samt mu-
lighed for at trække et samtykke tilbage. 
 
Endeligt blev kørekort-appen lanceret den 24. november 2020 med stor interesse 
fra offentligheden. Appen opnåede over 500.000 downloads inden for det første 
døgn efter lancering, hvilket er det højeste antal downloads i det første døgn for 
en offentlig app. I de første to måneder er appen blevet downloadet en million 
gange. Kørekort-appen er blevet godt modtaget af brugerne, hvilket kan ses på de 
ratings, som brugerne har angivet i App Store og Google Play; henholdsvis 4,5 og 
3,5 på en skala fra 1-5.  
 
Kørekort-appen er et frivilligt supplement til det fysiske kørekort og fungerer 
både juridisk og i praksis som gyldigt kørekort i Danmark. Appen er taget i anven-
delse af politiet, så man nemt kan kontrollere en borgers kørekort. Kørekort-ap-
pen kan desuden anvendes som id-bevis på lige fod med det fysiske kørekort, fx 
når man skal hente en pakke. 
Med kørekort-appen er etableret en infrastruktur, som muliggør digitalisering af 
andre offentlige id-beviser; konkret tilkobles sundhedskortet, som bliver lanceret 
som en app i 2021. 
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2.5 Forventninger til det kommende år 
Digitaliseringsstyrelsens mål for 2021 er prioriteret og fastlagt ud fra en vurdering 
af, hvad der mest effektivt skaber den forandring, Digitaliseringsstyrelsens strate-
giske pejlemærker sigter mod.  
 
På tværs af alle seks mål arbejder styrelsen i 2021 for at varetage Danmarks digi-
tale interesser internationalt – med særligt fokus på indsatsen i EU. 
 
Et særligt fokus for Digitaliseringsstyrelsen i 2021 er rammerne for fremtidens 
fællesoffentlige samarbejde på digitaliseringsområdet. Den fællesoffentlige digitali-
seringsstrategi udløb i 2020, og Digitaliseringsstyrelsen vil derfor udarbejde et op-
læg til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi frem mod økonomiaftalerne for 
2022. 
 
Digital infrastruktur 
I 2021 idriftsætter Digitaliseringsstyrelsen flere fællesoffentlige infrastrukturløsnin-
ger – MitID, Digital Post og NemLog-in3.  
 
Sideløbende med idriftsættelse af ovenstående løsninger arbejder styrelsen med 
implementeringen, herunder migrering af brugere med henblik på at sikre en smi-
dig og let overgang til løsningerne for brugerne. 
 
Endeligt skal Digitaliseringsstyrelsen igangsætte udviklingen af et nyt NemKonto-
system i 2021, så løsningen fremtidssikres.  
 
Data og teknologi 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021 fortsat arbejde for en mere sammenhængende 
offentlig sektor gennem bedre rammer for brug af data og teknologi.  
 
Som aftalt med kommuner og regioner ved Digitaliseringspagten fra 2019, skal 
styrelsen arbejde med udbredelsen af teknologi til bedre understøttelse af dansk 
talegenkendelse, herunder ved at igangsætte udviklingen af et centralt dansk ordre-
gister, der letter udviklingen af dansksproget kunstig intelligens.  
 
Endeligt skal styrelsen, som aftalt ved Digitaliseringspagten 2019, sammen med 
KL og Danske Regioner igangsætte nye signaturprojekter for kunstig intelligens i 
kommuner og regioner med særlig vægt på skalerings- og implementeringsprojek-
ter. 
 
Cyber- og informationssikkerhed 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021 arbejde for, at danskerne fortsat kan være trygge 
og have tillid til den digitale offentlige sektor. Styrelsen skal fortsat levere på initia-
tiverne i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021) 
samt udarbejde en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed i sam-
arbejde med Forsvarsministeriet (Center for Cybersikkerhed). 
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Styrelsen skal opretholde et højt modenhedsniveau i den halvårlige måling af ISO 
27001 og i samarbejde med relevante myndigheder evaluere de tekniske mini-
mumskrav til sikkerhed i statslige myndigheder. På baggrund af evalueringen skal 
det vurderes, om nye krav skal besluttes.  
 
Endeligt vil styrelsen gennemføre en kompetence- og informationsindsats om cy-
ber- og informationssikkerhed henvendt til specifikke målgrupper i offentlige 
myndigheder samt en borgerrettet informationsindsats, bl.a. i forbindelse med den 
nationale cybersikkerhedsmåned i oktober. 
 
Digital service 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021 fortsat forbedre den offentlige digitale service, så 
alle borgere og virksomheder kan få en mere sammenhængende og brugervenlig 
oplevelse, når de benytter digitale selvbetjeningsløsninger.  
 
I 2021 fortsættes implementeringen af ”Mit Overblik”. Det indebærer blandt an-
det, at udvalgte data fra områderne undervisning, økonomi og skat, sundhed og 
beskæftigelse fra staten, kommuner og regioner bliver tilgængelige for den enkelte 
borger på borger.dk. Der skal i årets løb udvikles fire digitale guides, som med ud-
gangspunkt i forskellige livssituationer – "Blive forældre", "Starte uddannelse", 
”Miste job” og ”Få nyt job” - hjælper borgerne igennem relevante ærinder hos of-
fentlige myndigheder.  
 
Det digitale kørekort skal samtidig udbredes i 2021, så flere borgere anvender løs-
ningen. Herudover lanceres første version af det digitale sundhedskort i 2021. 
 
Jura og digitalisering 
Digitaliseringsstyrelsen skal i 2021 fortsat bidrage til, at ny lovgivning er digitalise-
ringsklar og understøtte den løbende afbureaukratisering af den offentlige sektor. 
Som en del heraf skal styrelsen levere grundlaget for de politiske forhandlinger om 
den fremtidige indsats med digitaliseringsklar lovgivning. 
 
Styrelsen skal screene det kommende års lovprogram og udarbejde anbefalinger 
til, hvilke lovforslag der skal være særlig opmærksomhed på, for at realisere mål-
sætningen om digitaliseringsklar lovgivning. 
 
Digitaliseringsstyrelsen skal desuden understøtte fremsættelse og behandling af 
lovforslagene om MitID og NemLog-in3, samt lovforslag om ændring af PSI-lo-
ven.  
 
It-styring 
Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021 fortsat sætte retningen for arbejdet med en ef-
fektiv og ansvarlig styring af it-projekter og it-systemer i staten. Herunder skal Di-
gitaliseringsstyrelsen lede arbejdet med en analyse af it-konsulentforbruget i staten 
med henblik på at understøtte regeringens ambition om at nedbringe statens kon-
sulentforbrug. 
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Digitaliseringsstyrelsen skal understøtte Statens It-råd i at gennemføre reviews af 
it-systemporteføljestyringen hos de statslige myndigheder og risikovurderinger af 
statslige it-projekter med et budget på mere end 10 mio. kr., jf. budgetvejlednin-
gen.  

I regi af det statslige digitaliseringsakademi udbydes yderligere fire kurser - Bring 
digitale teknologier i spil, Embedsmand i en digital offentlig sektor, Digitalise-
ringsklar policy og Introduktion til den digitale offentlige sektor - som skal højne 
digitale kompetencer hos ansatte i staten. 

Bevillingen for 2021 
I 2021 forøges bevillingen med samlet 99,5 mio. kr. i forhold til 2020. De væsent-
ligste ændringer i bevillingen skyldes øget finansiering til drift af de nye infrastruk-
turløsninger på 123,1 mio. kr. Modsat falder bevillingen især til den fællesoffent-
lige digitaliseringsstrategi med 19,6 mio. kr. Der er dog på FL21 givet hjemmel til 
under udgiftsloftet at anvende 15,0 mio. kr. fra styrelsens opsparede midler. Mid-
lerne skal anvendes til en midlertidig forlængelse af fællesoffentlige strategiopgaver 
i 2021. Stigningen i udgifterne fra 2020 til 2021 kan blandt andet henføres til akti-
viteter knyttet til de beskrevne bevillingsændringer.  

Tabel 5 
Forventninger til det kommende år 

(mio. kr.) Regnskab 2020 Grundbudget 2021 

Bevilling og øvrige indtægter -567,3 -662,5

Udgifter 464,0 675,0 

Resultat -103,3 12,5 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Grundbudget 2021 
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Regnskab 
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3. Regnskab  

Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for Digitaliseringsstyrelsens 
ressourceforbrug i finansåret udtrykt ved en resultatopgørelse og vise Digi-
taliseringsstyrelsens finansielle status på balancen.  
 
Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser for-
bruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyt-
telsen af låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger). 

 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Digitaliseringsstyrelsen følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og ret-
ningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV).  
 
Digitaliseringsstyrelsen har fastsat en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for peri-
odiseringer og hensættelser i forbindelse med årsafslutning og en væsentligheds-
grænse på 250.000 kr. i forbindelse med afslutning af regnskabet for 1., 2. og 3. 
kvartal. 
 
Der er på § 07.12.02 adgang til at overføre midler til øvrige ministerområder ved-
rørende Grunddataprogrammet, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Di-
gitaliseringspagten som interne statslige overførselsudgifter, da overførslerne kan betrag-
tes som finansieringsbidrag til løsning af opgaver på de pågældende områder. 
 
Der er i forbindelse med beregningen af personalemæssige hensættelser og perso-
nalerelateret gæld anvendt gennemsnitsbetragtninger. 
 
I forlængelse af den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, er der i 
regnskabet ultimo 2020 sket en opdeling af skyldige feriepengeforpligtelser i inde-
frossen ferie og den resterende feriepengeforpligtelse over for de ansatte. Der er i 
den forbindelse oprettet to nye finanskonti til registrering af de indefrosne ferie-
penge, henholdsvis konto 9410 Indefrossen ferie og 1815 som modkonto. 
 
Der er endvidere ændret i beregningsgrundlaget for værdiansættelsen af feriepen-
geforpligtelsen, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag samt tjeneste-
mandsbidraget til § 36 Pensionsvæsenet indgår i beregningsrundlaget for opgørelsen 
af løn under ferie. 
 
Fra marts 2020 og frem har der været en række tiltag som følge af COVID-19-
pandemien, som har påvirket den løbende praksis omkring indkøb og betalinger. 
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Der har aktuelt været tale om tre tiltag, som bl.a. er lagt frem på Økonomistyrel-
sens hjemmeside, og hvor statens institutioner opfordres til at: 

• Fremrykke alle betalinger
• Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 30. juni 2021, og som har en

værdi på 1 million kroner (ekskl. moms) eller derunder
• Om muligt at undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt

som følge af COVID-19.

3.2 Resultatopgørelse mv. 
Nedenstående tabel 6 sammenfatter resultatopgørelsen for Digitaliseringsstyrelsen 
og sammenholder regnskabsdata fra 2019 og 2020 samt budgetdata for 2021. 

Tabel 6 
Resultatopgørelse 

(mio. kr.) Regnskab 2019 Regnskab 2020 Budget 2021 

Note Ordinære driftsindtægter 

  Bevilling -517,4 -540,3 -639,8

  Salg af varer og tjenesteydelser -11,2 -13,2 -13,0

    Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -10,3 -12,5 -12,4

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

  Tilskud til egen drift -5,6 - - 

  Gebyrer - - - 

Ordinære driftsindtægter i alt -534,2 -553,5 -652,8

Ordinære driftsomkostninger 

  Ændring i lagre - - - 

  Forbrugsomkostninger - - - 

  Husleje 11,4 11,6 11,9 

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

  Personaleomkostninger 

  Lønninger 145,4 149,1 161,2 

  Pension 23,5 25,7 30,1 

  Lønrefusion -4,4 -8,0 - 

  Andre personaleomkostninger 0,5 -0,6 - 

  Personaleomkostninger i alt 165,0 166,2 191,3 
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Resultatet for Digitaliseringsstyrelsens drift er – som tidligere anført – et overskud 
på samlet 103,3 mio. kr. i 2020. Heraf er overskuddet på § 07.12.01. Digitalise-
ringsstyrelsen på 19,5 mio. kr., mens der på § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer 
er et markant overskud på 83,9 mio. kr. 

De ordinære driftsindtægter er steget med 19,3 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket 
primært vedrører en stigning i bevillingen på 22,9 mio. kr. Heraf vedrører knap 
halvdelen, 10,5 mio. kr., tilførsel af COI. Hertil kommer en markant forøgelse af 
bevilling til infrastrukturprojekterne samt et fald på bevilling til National strategi 
for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021. De øvrige indtægter genereres 
primært fra NemKonto for private udbydere (NemKonto PU) som eksternt salg 
af varer og tjenesteydelser. 

De samlede ordinære driftsomkostninger er fra 2019 til 2020 forøget med samlet 
11,6 mio. kr. til 445,8 mio. kr., hvorunder COI står for 9,5 mio. kr. Desuden har 
der generelt været faldende omkostninger under § 07.12.01. Digitaliseringsstyrel-
sen og stigende omkostninger under § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, med 

  Af- og nedskrivninger 20,0 18,7 38,0 

  Internt køb af varer og tjenesteydelser 47,5 54,1 79,2 

  Andre ordinære driftsomkostninger 190,3 195,3 333,8 

Ordinære driftsomkostninger i alt 434,2 445,8 654,3 

Resultat af ordinær drift -100,0 -107,7 1,4 

Andre driftsposter 

  Andre driftsindtægter -10,5 -13,8 -11,2

  Andre driftsomkostninger 18,0 12,2 0,8 

Resultat før finansielle poster -92,5 -109,3 -8,9

Finansielle poster 

  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Finansielle omkostninger 3,5 6,0 21,4 

Resultat før ekstraordinære poster -89,1 -103,3 12,5 

Ekstraordinære poster 

  Ekstraordinære indtægter - - - 

  Ekstraordinære omkostninger - - - 

Årets resultat -89,1 -103,3 12,5 

Anm.:  Personaleomkostninger i denne tabel er opgjort inklusiv modregning af aktiverede lønudgifter (eksklusiv overhead). 
Dette udgør 15,5 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i budget 2021. 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Grundbudget 2021 
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undtagelse af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Digitaliseringspagten, 
hvor der har været færre driftsomkostninger.  

Personaleomkostningerne er omtrent uændrede fra 2019 til 2020, men forventes 
at blive forøget i 2021. Forøgelsen skyldes dels øget aktivitet, særligt vedrørende 
infrastrukturprojekterne, men også omlægning fra ekstern til intern opgaveløsning 
som konsekvens af konsulentbesparelsen. Endelig indeholder personaleomkost-
ninger i tabel 6 også modregninger som følge af anlægsløn. Da anlægslønnen for-
ventes at falde med 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, øges beregningen af personale-
omkostninger i tabellen.   

Resultatdisponering 

Årets overskud i 2020 på samlet 103,3 mio. kr. på §§ 07.12.01. Digitaliseringssty-
relsen og 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer er disponeret til overført overskud, 
jf. tabel 7. Størstedelen af årets overskud (83,9 mio. kr.) vedrører § 07.12.02. Fælles-
offentlige initiativer. Denne konto er fællesoffentligt finansieret, hvorfor overskud 
ikke kan bortfaldes uden forudgående aftale med de fællesoffentlige parter.  

3.3 Balancen 

Nedenstående tabel 8 sammenfatter balancen for Digitaliseringsstyrelsen pr. 31. 
december 2020 og sammenholder balancen ultimo året for 2019 og 2020. 

Tabel 7 
Resultatdisponering af årets overskud 

(mio. kr.) 2020 

Disponeret til bortfald - 

Disponeret til udbytte til statskassen - 

Disponeret til overført overskud 103,3 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) 

Tabel 8 
Balancen 

Note Aktiver (mio. kr.) 2019 2020 Note Passiver (mio. kr.) 2019 2020 

Anlægsaktiver Egenkapital 

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

3 Færdiggjorte udviklingsprojekter 55,9 65,5 Opskrivninger - - 

Erhvervede koncessioner, patenter, mv. 0,7 - Reserveret egenkapital - - 
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  Udviklingsprojekter under opførelse 43,9 138,4   Bortfald og kontoændringer 84,8 -6,0 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 100,6 203,9   Udbytte til staten - - 

          Overført overskud 175,9 285,1 

2 Materielle anlægsaktiver        Egenkapital i alt 265,4 283,9 

  Grunde, arealer og bygninger - -         

  Infrastruktur - -         

  Transportmateriel - - 4 Hensatte forpligtelser 5,5 5,0 

  Produktionsanlæg og maskiner - -         

 3 Inventar og it-udstyr 0,0 -         

  Igangværende arbejder for egen regn. - -         

  Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 -   Langfristede gældsposter     

          FF4 Langfristet gæld 72,9 139,1 

  Finansielle anlægsaktiver       Donationer 3,2 1,6 

  Statsforskrivning 4,8 4,8   Prioritetsgæld - - 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver - -   Anden langfristet gæld - - 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 4,8 4,8   Langfristet gæld i alt 76,2 140,7 

                

  Anlægsaktiver i alt 105,3 208,6         

                

  Omsætningsaktiver             

  Varebeholdninger - -         

 3 Tilgodehavender 37,2 43,4   Kortfristede gældsposter      

  Periodeafgrænsningsposter 1,0 0,9   Lev. af varer og tjenesteydelser 118,7 124,2 

  Værdipapirer - -   Anden kortfristet gæld 4,2 5,8 

  Likvide beholdninger     3  Skyldige feriepenge 26,6 12,2 

  FF5 uforrentet konto 263,3 234,8   Skyldige indefrosne feriepenge - 16,8 

  FF7 Finansieringskonto 90,4 102,4   Igang. arbejder for fremmed regn. 0,6 1,5 

  Andre likvider - -   Periodeafgrænsningsposter - - 

  Likvide beholdninger i alt 353,7 337,2   Kortfristet gæld i alt 150,1 160,5 

  Omsætningsaktiver i alt 391,9 381,4         

          Gæld i alt 226,3 301,2 

                

  Aktiver i alt 497,2 590,1   Passiver i alt 497,2 590,1 
 

 
Anm.: Som følge af ressortflytning af COI fra Økonomistyrelsen til Digitaliseringsstyrelsen pr. 1 januar 2020 er der sket en 

række justeringer af balanceposter primo 2020.  
I forbindelse med overgangen til ny ferielov pr. 1. september 2020 er der foretaget en primokorrektion af de skyldige 
feriepenge. De pågældende primo- og ressortposteringer indgår i balanceposterne ultimo 2019, og der er således 
afvigelser i forhold til tallene i årsrapporten for 2019. 
Der henvises til note 3 i bilagene for en nærmere beskrivelse af størrelsen af ressort- og primoposteringer. 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) 
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Balancen udgjorde 590,1 mio. kr. ultimo 2020 mod 497,2 mio. kr. ultimo 2019. 
Stigningen skyldes især en stigning i immaterielle anlægsaktiver.   

På aktivsiden består balancen af immaterielle anlægsaktiver for 203,9 mio. kr., 
statsforskrivning på 4,8 mio. kr. samt omsætningsaktiver for 381,4 mio. kr., hvoraf 
likvide beholdninger udgør 337,2 mio. kr.  

Balancens passivside udgøres af egenkapitalen på 283,9 mio. kr., hensættelser på 
5,0 mio. kr., langfristet gæld på 140,7 mio. kr. og kortfristet gæld for i alt 160,5 
mio. kr. 

Aktiver 
Stigningen på aktivsiden relaterer sig især til nedenstående forhold. 

Der er en væsentlig stigning i værdien af de immaterielle anlægsaktiver på 103,3 
mio. kr., hvoraf tilgang i udviklingsprojekter under opførelse udgør 94,5 mio. kr. 
Disse vedrører især it-infrastrukturløsningerne NemLog-in, MitID og Næste gene-
ration Digital post (NgDP). Arbejdet med udvikling af et digitalt kørekort er af-
sluttet og anlægsaktivet indgår ultimo 2020 under færdiggjorte udviklingsprojekter 
med en værdi på 18,3 mio. kr. 

Styrelsens tilgodehavender er steget med 6,2 mio. kr., som især kan henføres til en 
tilgodehavende bod samt øgede momstilgodehavender.  

I modsat retning trækker de likvide beholdninger, som i alt er faldet med 16,5 mio. 
kr. Det er effekten af indeværende års resultat med et stort overskud og et bort-
fald af tidligere års overskud på 84,8 mio. kr., som likviditetsmæssigt først er ef-
fektueret i 2020. De likvide beholdninger er endvidere påvirket af COVID-19-til-
taget med hurtig betaling af leverandører. 

Passiver 
På passivsiden skyldes stigningen i egenkapitalen på 18,5 mio. kr. årets resultat på 
103,3 mio. kr. og afregning af bortfald af opsparing på 84,8 mio. kr. fra ultimo 
2019.  

Den langfristede FF4-gæld, som finansierer anlægsaktiverne, er steget som følge af 
tilgangen på anlægssiden, og den udgør 139,1 mio. kr. ultimo 2020.   

Den kortfristede gæld er steget med i alt 10,4 mio. kr. Heraf udgør en stigning i 
skyldige feriepenge, inkl. indefrosne feriepenge, 5,6 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. 
kan henføres til en primokorrektion som følge af ændret opgørelsesgrundlag i for-
bindelse med den nye ferielov. Resten af stigningen skyldes dels flere tilgodeha-
vende feriedage, dels at der er blevet flere ansatte i Digitaliseringsstyrelsen. 
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Skyldige beløb til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget med 5,5 mio. kr., hvil-
ket er en moderat stigning set i lyset af de samlede afholdte udgifter til drift og an-
skaffelser på anlæg i 2020. Virkningen af COVID-19-tiltagene med fremrykning af 
betalinger til leverandørerne træder frem her. 

3.4 Egenkapitalforklaring 

I det følgende afsnit forklares Digitaliseringsstyrelsens egenkapital. Forklaringen til 
tabel 9 uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af di-
sponering af årets resultat til egenkapitalen samt bortfald og ressortændringer. 

Egenkapitalen ultimo 2020 udgør 289,9 mio. kr. inklusive den regulerede egenka-
pital (statsforskrivning) på 4,8 mio. kr. Det er en stigning på 109,3 mio. kr. i for-
hold til egenkapitalen ultimo 2019. Stigningen skyldes dels årets resultat på 103,3 
mio. kr., som er overført til det overførte overskud, dels tilført egenkapital på 6,0 
mio. kr. i forbindelse med ressortflytningen af COI fra Økonomistyrelsen til Digi-
taliseringsstyrelsen primo 2020.   

Likviditetsreguleringen vedrørende ressortoverførelsen bogføres først i det efter-
følgende regnskabsår, dvs. 2021. De 6,0 mio. kr. giver derfor en forskel i forhold 
til egenkapitalen i balancen i tabel 8. 

Tabel 9 
Egenkapitalforklaring 

Egenkapital primo (mio. kr.) 2019 2020 

Reguleret egenkapital primo 4,8 4,8 

+ Ændring i reguleret egenkapital - - 

Reguleret egenkapital ultimo 4,8 4,8 

Overført overskud primo 171,6 175,9 

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - 6,0

+ Regulering af det overførte overskud -85,3

+ Overført årets resultat 89,1 103,3 

- Bortfald 0,4 - 

- Udbytte til staten - - 

Overført overskud ultimo 175,9 285,1 

Egenkapital ultimo 180,6 289,9 

Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8) 265,4 283,9 

Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring -84,8 6,0 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) 
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3.5 Likviditet og låneramme 
 

Anlægsværdien af Digitaliseringsstyrelsens anlægsaktiver ekskl. donerede anlæg 
udgør 202,3 mio. kr. ultimo 2020. Det er en stigning på 105,0 mio. kr. i forhold til 
ultimo 2019. 
 
Det giver en udnyttelsesgrad af lånerammen ultimo 2020 på 51,9 pct. Udnyttelses-
graden er faldet i forhold til 2019, hvor den udgjorde 68,5 pct. Det skyldes en for-
øgelse af lånerammen med 240 mio. kr. til 470 mio. kr. på FL20. På TB20 har Di-
gitaliseringsstyrelsen dog afgivet 80,0 mio. kr. heraf til Statens It, hvorefter låne-
rammen udgør 390,0 mio. kr. 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 

Tabel 10 
Udnyttelse af låneramme 

(mio. kr.) 2020 

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 202,3 

Låneramme 390,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 51,9% 
 

 
Anm.: I summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver er ikke indregnet donerede anlæg, som tilsammen udgør 1,6 mio. 

kr. pr. 31. december 2020. 
Anm:  Den bogførte saldo på FF4-kontoen udgjorde 139,1 mio. kr. ultimo 2020. Den er således 63,2 mio. kr. mindre end 

summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at likviditetsflytningen fra FF4- til FF7-kontoen først 
fandt sted den 29. januar 2021. 

Kilde: Statens Koncern System (SKS) 

Tabel 11 
Opfølgning på lønsumsloft 

Hovedkonto (mio. kr.) 07.12.01 07.12.02 I alt 

Lønsumsloft FL 99,6 85,5 185,1 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 99,6 85,1 184,7 

Lønforbrug under lønsumsloft 105,7 75,9 181,6 

Difference (mindreforbrug) -6,1 9,2 3,1 

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

Akk. opsparing ultimo 2020 0,4 19,0 19,4 
 

 
Kilde: Statens Koncern System (SKS) 
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Digitaliseringsstyrelsens lønforbrug i 2020 ligger 3,1 mio. kr. under lønsumsloftet. 
Mindreforbruget overføres til den akkumulerede lønsumsopsparing, der således 
ultimo 2020 udgør 19,4 mio. kr. Herudover havde Digitaliseringsstyrelsen i 2020 
et forbrug uden for lønsumsloftet på 29.567 kr. vedrørende indtægtsdækket virk-
somhed.  

Det bemærkes, at lønsumsopsparingen er en andel af det overførte overskud, der 
indgår i egenkapitalen i balancen, jf. tabel 8. Lønsumsopsparingen bogføres derfor 
uden for balancen under de såkaldte adviseringer. 

3.7 Bevillingsregnskabet 
Nedenstående tabel sammenholder den samlede bevilling til Digitaliseringsstyrel-
sen med de endelige regnskabsdata og beregner afvigelsen for 2020. 

Resultatet for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen viser et overskud på 19,5 mio. kr. 
i forhold til bevillingen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et større mindre-
forbrug på øvrig drift inkl. indtægter på 25,5 mio. kr. vedrørende initiativer under 
Sammenhængsreformen, Strategi for it-styring i staten og Digitalt kørekort. En del 
af mindreforbruget kan forklares med tilbageholdenhed med indkøb af konsulent-
ydelser, men skyldes også i høj grad aflysninger og forsinkelser som følge af CO-

Tabel 12 
Bevillingsregnskab 

Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio.kr) Bevilling Regnskab Afvigelse Viderefø-
relse ultimo 

Drift 

07.12.01 Digitaliseringsstyrel-
sen Driftsbevilling 

Udgifter 224,5 212,4 12,1 90,0 

Indtægter -10,8 -18,1 7,3 

07.12.02 Fællesoffentlige initia-
tiver Driftsbevilling 

Udgifter 326,6 251,6 75,0 195,2 

Indtægter 0,0 -8,9 8,9 

Administrerede ordninger 

07.12.03 Tilskud til fællesof-
fentlig digitalisering 

Reservations-
bevilling 

Udgifter 30,6 30,6 - - 

Indtægter - - - 

07.12.04 Investeringsfonden for 
nye teknologier og vel 

Reservations-
bevilling 

Udgifter 47,0 47,0 - - 

Indtægter - - - 

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

Indtægter -0,1 0 -0,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS) 
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VID-19-situationen. Modsat blev der i året anvendt midler til finansiering af CO-
VIDmeter og smitte|stop app, der blev aftalt med Sundhedsmyndighederne. Her-
til er der et merforbrug på personaleomkostninger på 6,1 mio. kr. i forhold til be-
villingen for 2020.  

Resultatet for § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer viser et samlet overskud på 
83,9 mio. kr. i forhold til bevillingen, der overvejende vedrører øvrig drift. Heraf 
vedrører 32,2 mio. kr. § 07.12.02.40 Udvikling af infrastrukturprojekter, der ho-
vedsagelig skyldes forsinkelser i udvikling af løsningerne, samt at langt størstede-
len af projekternes risikopuljer ikke er anvendt i året. Dette skyldes blandt andet, 
at bevillingen for puljerne var lagt efter et udgiftsbaseret behov og ikke efter det 
omkostningsbaserede afløb. Ligeledes viser § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig 
digitalisering et mindreforbrug på 30,1 mio. kr., der primært skyldes forsinkelser 
på idriftsættelsen af de store it-løsninger som følge af forsinkelserne i udviklingen. 
På § 07.12.02.50 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er resultatet for året et min-
dreforbrug på 19,3 mio. kr., der overvejende skyldes mindreforbrug under Digita-
liseringspagten, herunder Sammenhængende brugerrejser og Sprogteknologi. 

Resultatet for §§ 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering og 07.12.04. In-
vesteringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger viser begge ba-
lance mellem bevilling og regnskab.  
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Bilag 
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4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

4. Bilag

Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for regnskabet og 
årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen. 

Tabel 13 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) Færdiggjorte udviklings-
projekter 

Erhvervede koncessio-
ner, patenter, mv. I alt 

Kostpris 161,9 6,1 168,0 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,2 - 0,2 

Tilgang 29,2 - 29,2 

Afgang -66,6 -1,6 -68,2

Kostpris pr. 31.12.2020 124,7 4,5 129,2 

Akkumulerede afskrivninger -59,2 -4,5 -63,7

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2020 -59,2 -4,5 -63,7

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 65,5 - 65,5 

Årets afskrivninger -19,6 -0,7 -20,3

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger -19,6 -0,7 -20,3

(mio. kr.) Udviklingsprojekter 
under opførelse 

Primo saldo pr. 1.1.2020 43,9 

Primokorrektioner - 

Tilgang 123,5 

Nedskrivning - 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -29,0

Kostpris pr. 31.12.2020 138,4 

Anm.: Værdien af donerede anlægsaktiver samt afskrivninger herpå indgår i tabel 13. Neutralisering af afskrivninger for 1,6 mio. 
kr. på donerede anlægsaktiver er derfor ikke modregnet i årets afskrivninger i tabel 13. 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat. 
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Der er ultimo 2020 immaterielle anlægsaktiver for i alt 203,9 mio. kr. Heraf udgør 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 65,5 mio. kr. og vedrører systemer, der blandt andet 
understøtter driften af borger.dk, NemLog-in, NemID, Digital Post mv. Anlægs-
aktiver med Erhvervede koncessioner, patenter mv. er færdigafskrevet i 2020 og værdien 
udgør 0 kr. ultimo 2020. Udviklingsprojekter under opførsel udgør 138,4 mio. kr. og 
vedrører blandt andet udvikling af diverse dele til de store it-infrastrukturløsninger 
NemLogin, MitID og Digital Post samt projekter vedrørende borger.dk. 
 
Tilgangen af Færdiggjorte udviklingsprojekter svarer stort set til de overførte Udviklings-
projekter under opførsel. Forskellen på 0,2 mio. kr. udgøres af et mindre system ved-
rørende mulighed for at gemme favorit mail i Digital Post, som er bogført direkte 
på et anlæg under Færdiggjorte udviklingsprojekter pga. meget kort udviklingstid. Der 
er i alt overført færdiggjorte udviklingsprojekter for 29,0 mio. kr., hvoraf Digitalt 
kørekort app med 18,6 mio. kr. er det største. 
 
I årets løb har der været en afgang for Færdiggjorte udviklingsprojekter på 66,6 mio. kr. 
(kostpris), som skyldes den tekniske tilbageførsel af anskaffelsesværdien på anlæg, 
der finder sted, når et anlæg definitivt lukkes. Der indgår en tilsvarende værdi med 
modsat fortegn i de akkumulerede afskrivninger, idet afskrivningerne på lukkede 
anlæg er tilbageført. 
 
Under Færdiggjorte udviklingsprojekter er der en primokorrektion på 0,2 mio. kr. ved-
rørende et anlægsaktiv, som er ressortoverført fra Økonomistyrelsen i forbindelse 
med, at COI organisatorisk blev overflyttet til Digitaliseringsstyrelsen primo 2020.  
 
Under Udviklingsprojekter under opførelse er der tilgang for i alt 123,5 mio. kr., hvoraf 
21,0 mio. kr. kan henføres til anlægsløn og øvrige interne medgåede omkostninger 
(overhead), mens resten udgøres af udviklingsomkostninger fra eksterne leveran-
dører. 

Tabel 14 
Note 2. Materielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 

G
runde, arealer og 

bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsanlæ
g og 

m
askiner 

Transportm
ateriel 

Inventar og IT-udstyr 

I alt 

Kostpris - - - - - - 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - - - - 0,1 0,1 

Tilgang - - - - - - 

Afgang - - - - - - 

Kostpris pr. 31.12.2020 - - - - 0,1 0,1 

Akkumulerede afskrivninger - - - - -0,1 -0,1 
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I forbindelse med ressortflytning af COI fra Økonomistyrelsen til 
Digitaliseringsstyrelsen pr. 1. januar 2020 blev der overført et anlægsaktiv 
klassificeret som It-udstyr med en anlægsværdi på 11.443 kr. Den oprindelige 
anskaffelsesværdi var 58.850 kr. Anlægget blev færdigafskrevet pr. 30-09-2020, og 
årets afskrivninger har dermed udgjort de 11.443 kr. 

Digitaliseringsstyrelsen har ultimo 2020 ikke igangværende arbejder for egen 
regning. 

I forbindelse med overgangen til ny ferielov pr. 1. september 2020 er der foretaget 
en primokorrektion på 2,4 mio. kr. af de skyldige feriepenge. Det skyldes, at der er 
ændret i beregningsgrundlaget for værdiansættelsen af feriepengeforpligtelsen, så-
ledes at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag samt et eventuelt tjenestemandsbi-
drag til § 36. Pensionsvæsenet indgår i beregningsrundlaget for opgørelsen af løn un-
der ferie. 

Som følge af ressortflytning af COI fra Økonomistyrelsen til 
Digitaliseringsstyrelsen pr. 1. januar 2020 er der samlet set overført aktivposter for 
0,2 mio. kr. og en passivpost på 0,8 mio. kr. primo 2020. Nettoværdien heraf, 0,6 
mio. kr., indgår som ressortpost i anden kortfristet gæld. 

Akkumulerede nedskrivninger - - - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2020 - - - - -0,1 -0,1

Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2020 - - - - - - 

Årets afskrivninger - - - - 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger - - - - - - 

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

Kilde:  Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat. 

Note 3 
Primo- og ressortposteringer på balancen i 2020, mio. kr. 

Beskrivelse Posterings- 
type Beløb      Indflydelse på saldo ultimo 2019 

Opregulering af feriepengeforpligtelsen ultimo 2019 Primo 2,4      Indgår i tilgodehavender på aktivsiden og
     skyldige feriepenge på passivsiden. 

COI: Anlægsaktiv Ressort 0,1       Indgår på aktivsiden som Færdiggjort udvik- 
     lingsprojekt. 

COI: Husleje depositum Ressort 0,1      Indgår på aktivsiden under tilgodehavender.  

COI: Feriepengeforpligtelse Ressort 0,8      Indgår på passivsiden i skyldige feriepenge. 

Kilde: Navision Stat. 
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Den samlede hensatte forpligtelse udgør ultimo 2020 5,0 mio. kr. Det er et fald på 
0,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2019. Ændringen skyldes, at der ultimo 2020 ikke 
er hensat til fratrædelsesgodtgørelser kombineret med en stigning i hensættelsen til 
uafsluttede lønforhandlinger mv. på 0,4 mio. kr. som følge af, at der er kommet 
flere årsværk i Digitaliseringsstyrelsen.  

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
Digitaliseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter ydelser vedrø-
rende NemKonto PU - NemKonto for private udbetalere, hvor der for køberne 
ikke er en aftagepligt, og hvor ydelserne leveres på et konkurrencepræget marked.  
 
NemKonto PU er fra 2020 omlagt til indtægtsdækket virksomhed, og der har der-
for ikke været afrapporteret på ordningen under indtægtsdækket virksomhed i tid-
ligere årsrapporter.  
 
Prisfastsættelsen for NemKonto PU sker dels ud fra Digitaliseringsstyrelsens di-
rekte omkostninger, dels indirekte omkostninger til overhead. Direkte omkostnin-
ger består dels af betalinger, der henføres direkte til NemKonto PU, på 9,0 mio. 
kr., dels af betalinger på 3,3 mio. kr. der er en beregnet andel af omkostningerne 
vedrørende den samlede NemKonto-løsning. Hertil kommer en mindre post til 
personaleomkostninger. De indirekte omkostninger vedrører overhead, men da de 
sidste udgør mindre end 50.000 kr., fremgår disse som 0,0 mio. kr. i tabel 15. 

Note 4 
Hensatte forpligtelser 

(mio. kr.) 2019 2020 

Uafsluttede lønforhandlinger og resultatløn mv. 4,6                                   5,0  

Fratrædelsesgodtgørelser 0,9  - 

Åremål - - 

I alt                         5,5                          5,0  
 

 
Kilde: Navision Stat. 

Tabel 15 
Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse 

(mio. kr.) 2020 

Institutionens direkte omkostninger i alt 12,3 

Institutionens indirekte omkostninger i alt 0,0 

Øvrige indregnede omkostninger   

Sum 12,3 
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Samlet har den indtægtsdækkede virksomhed givet et overskud på 0,1 mio. kr. i 
2020, jf. tabel 16. Ifølge budgetvejledningen må det akkumulerede resultat ikke 
være et underskud fire år i træk.  
 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Digitaliseringsstyrelsen har ingen gebyrfinansieret virksomhed, hvorfor tabel 17 og 
tabel 18 udgår. 

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Digitaliseringsstyrelsen har ikke haft tilskudsfinansierede aktiviteter i 2020. Føl-
gende bør dog bemærkes:  
 
Integration til eID Gateway 
Projektet er færdigt og slutafregnet. Der har dog i 2020 været betalt en mindre for-
sinket faktura til Rigsrevisionen på 24.300 kr. Slutafregningen på projektet er i øje-
blikket under audit fra EU, hvori blandt andet den forsinkede betaling til Rigsrevi-
sionen er under vurdering. Det må forventes, at denne audit medfører en mindre 
væsentlig korrektion af slutafregningen i 2021. 
 
eID Gateway   
Det sidste tilskudsbeløb på 50.000 euro er modtaget i 2020 og projektet derfor en-
deligt afregnet. I forbindelse med nulstilling af projektet er der udgiftsført 3.827,09 
kr.  
 

Indtægter i alt -12,4 

Resultat -0,1 
 

 
Kilde: Navision Stat. 

Tabel 16 
Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

(mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 

NemKonto PU - - - -0,1 
 

 
Anm.:  Da NemKonto PU er overført til indtægtsdækket virksomhed i 2020, er der ikke angivet akkumulerede resultater fra 

tidligere år. 
Kilde: Navision Stat 
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eSense 
Der er foretaget slutafregning på projektet i 2020, og projektet er i den forbindelse 
nulstillet med en udgift på 62.659,03 kr.  

4.5 Forelagte investeringer 
Digitaliseringsstyrelsen har ikke i 2020 forelagt investeringer for Finansudvalget, 
hvorfor tabel 20 og tabel 21 udgår. 

4.6 It-omkostninger 
Som en del af arbejdet med Strategi for it-styring i staten opgøres Digitaliserings-
styrelsens omkostninger vedrørende it på en række udvalgte finanskonti. 

Tabel 19 
Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.  

Ordning 

Akkumule-
ret egen- 

finansiering 
fra tidligere 

år 

Årets  til-
skud 

Årets  ud-
gifter 

Årets resul-
tat 

Akkumuleret 
egenfinan-

siering ultimo 
2020 

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

National eID Gateway 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 

Integration til eID Gateway 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

I alt 8,0 0,0 0,0 0,0 8,1 
 

 
Anm.:  Årets udgifter er opgjort som samlede nettoudgifter (ekskl. tilskud) for de respektive ordninger i hele 2020. 
Kilde: Navision Stat 

Tabel 22 

It-omkostninger 
Sammensætning mio. kr. 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 63,0 

It-systemdrift 112,6 

It-vedligehold 13,2 

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger 29,0 

It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret 18,7 

It-udviklingsomkostninger i alt 47,6 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,0 

I alt 236,5 
 

 
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 Koncern System (SKS) og Navision Stat 
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4.7 Supplerende bilag 
Digitaliseringsstyrelsen har ingen supplerende bilag. 
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