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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 2021.
I årsrapporten redegør Digitaliseringsstyrelsen for målopfyldelse, det medgåede
ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser.
For at styrke økonomi- og resultatstyrelsen er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater.
Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For
de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten
endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nummer 34 05 11 78 er
ansvarlig for:
§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbevilling),
§ 07.12.02. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbevilling),
§ 07.12.03. Tilskud til fællesofentlig digitalisering (Reservationsbevilling)
§ 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærrdsløsninger (Reservationsbevilling).
Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for
2021.
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 17. marts 2022

_________________________

______________________

Departementschef

Direktør

_____________________
Direktør

Peter Stensgaard Mørch

Maria Schack Vindum

Tanja Franck

Finansministeriets departement

Økonomistyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen
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2. Beretning
Formålet med beretningen er at give en kortfattet beskrivelse af Digitaliseringsstyrelsen og regnskabsårets faglige og finansielle resultater.
Endvidere skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller
forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

2.1 Præsentation af virksomheden
Digitaliseringsstyrelsen blev i 2011 etableret som en styrelse under Finansministeriet. Digitaliseringsstyrelsen har ca. 350 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.

Pejlemærker
Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Digital infrastruktur
Data og teknologi
Cyber- og informationssikkerhed
Digital service
Jura og digitalisering
It-styring

2.2 Ledelsesberetning
I 2021 har styrelsen bidraget til at nå en række milepæle, som samlet set gør hverdagen nemmere og skaber bedre digital service for både borgere og virksomheder.
Nedenfor er fremhævet tre aktiviteter, som har haft særlig strategisk fokus i
DIGST i 2021.
1. Færdigudvikling og lancering af centrale digitale infrastrukturprojekter
2. Understøttelse af regeringens digitaliseringspartnerskab
3. Bidrag til udvikling af regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed
Udvikling og lancering af centrale infrastrukturprojekter
I foråret 2021 blev styrelsen – med kort varsel og på relativ kort tid – sat i spidsen
for at udvikle coronapasset. Udviklingen foregik i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og erhvervs- og kulturlivet. Coronapasset blev lanceret i slutningen
af maj.
I sommeren 2021 lancerede styrelsen det digitale sundhedskort, der fungerer som
et gyldigt sundhedskort og giver adgang til offentlige sundhedsydelser. Det digitale sundhedskort havde ultimo 2021 haft 1,9 mio. downloads. Infrastrukturen for
det digitale sundhedskort er bygget op omkring en velkendt app, nemlig det digitale kørekort, der i 2021 rundede 1,8 mio. downloads.
Hele 2021 har styrelsen arbejdet på videreudvikling, herunder lancering, af de næste generationer af MitID, Digital Post og NemLog-In. MitID blev således lanceret den 6. oktober 2021 og vigtige dele af NemLog-in blev ligeledes færdigudviklet
og idriftsat. Der var ved udgangen af 2021 gennemført digital migrering af ca. en
million NemID-brugere til MitID. Migreringen løber frem til udgangen af juni
2022.
I slutningen af november 2021 skulle styrelsen have lanceret Næste generation Digital Post. Sygdomssituationen i det danske samfund i efteråret 2021 stillede dog
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særlige høje krav til, at leverancen af Digital Post til borgere og virksomheder var
stabil og pålidelig til hver en tid, så sundhedsfaglig information kunne komme
hurtigt, nemt og sikkert ud til alle modtagere. Det blev derfor vurderet, at det på
daværende tidspunkt var afgørende, at der ikke skete større driftsforstyrrelser på
en kritisk infrastruktur som Digital Post-løsningen, også selvom sådanne forstyrrelser måtte være kortvarige. Selvom løsningen var klarmeldt, valgte styrelsen at
udskyde lanceringen af den næste generation af Digital Post til 1. kvartal 2022.
Regeringens digitaliseringspartnerskab
Som et led i at bringe Danmark og danske virksomheder ud af coronakrisen og
stærkere ind i fremtiden nedsatte regeringen i marts 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid, som Digitaliseringsstyrelsen fik til opgave at
sekretariatsbetjene. Formålet med partnerskabet var at bidrage med viden om,
hvordan Danmark bedst kan udnytte den digitale omstilling.
Fra primo 2021 til lancering af partnerskabets anbefalinger den 1. oktober 2021
har styrelsen ydet et stort arbejde med at understøtte partnerskabets arbejde med
at udforme deres bud på visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland.
Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed
I december 2021 lancerede regeringen den nye strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien, der erstatter den forhenværende strategi for cyber- og informationssikkerhed, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen,
Forsvarsministeriet og flere andre statslige myndigheder. Strategien indeholder fire
målsætninger, der skal sikre; 1) robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner, 2) øget kompetenceniveau og ledelsesforankring, 3) styrkelse af det offentligeprivate samarbejde og 4) aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.
Årets økonomiske resultat
Årets regnskabsresultat blev et overskud på 79,3 mio. kr. på Digitaliseringsstyrelsens driftskonti. Det bemærkes, at Digitaliseringsstyrelsen på FL21 havde indbudgetteret forbrug af opsparing på 12,5 mio. kr., hvorfor mindreforbruget under udgiftsloftet1 udgør samlet 91,8 mio. kr. 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 Digitaliseringsstyrelsen driver med samfinansiering fra de fællesoffentlige parter (KL og Danske
Regioner), og skyldes primært tidsmæssige forskydninger af udviklingen af NemLog-in3 og MitID, hvor udgifterne nu først falder i 2022. Modsat har der været
merforbrug under projektet for Næste generation Digital Post. Sidstnævnte blev
mindre end forventet på grund af beslutningen om udskydelsen af lanceringen fra

1

Udgiftsloftet består af bevilling for året samt forbrug af opsparing indbudgetteret på finansloven.
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november 2021 til marts 2022. Hertil kommer væsentlige mindreforbrug på de
statslige finansierede områder, mest væsentligt vedrørende Ny NemKonto, hvor
en række omkostninger i projektet blev forskudt til 2022.
Nedenstående tabel sammenfatter de økonomiske hoved- og nøgletal for Digitaliseringsstyrelsens økonomi for regnskabsårene 2020 og 2021, samt budgetåret
2022.
Tabel 1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

(mio. kr.)

2020

2021

2022

-553,5

-659,6

-710,6

445,8

567,5

724,2

Resultat af ordinær drift

-107,7

-92,0

13,7

Resultat før finansielle poster

-109,3

-92,0

-7,8

Årets resultat

-103,3

-79,3

15,7

203,9

408,2

539,4

44,3

49,2

Egenkapital

283,9

369,2

353,5

Langfristet gæld

140,7

337,9

469,1

Kortfristet gæld

160,5

148,7

Udnyttelsesgrad af lånerammen

51,9%

75,7%

81,7%

Bevillingsandel

97,6%

97,8%

95,6%

Årsprognoseafvigelse

18,1%

13,3%

Sygefravær pr. ansat

7,9

8,0

0

0

281,9

314,6

328,4

0,6

0,6

0,7

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger

Balance
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Finansielle nøgletal

Udvalgte KPIer

Gentaget revisionsbemærkning

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris (mio. kr.)

Kilde: Statens Koncern System (SKS)og Grundbudget 2022
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Digitaliseringsstyrelsens ordinære driftsindtægter steg i 2021 med 106,1 mio. kr. i
forhold til 2020, hvilket primært vedrører en stigning i bevillingen på 104,6 mio.
kr. Forøgelsen af bevillingen vedrører næsten udelukkende de nye infrastrukturløsninger. Kun en lille forøgelse af bevillingen vedrører den rent statslige aktivitet
på § 07.12.01, hvor der er tilført 3,4 mio. kr. til Coronapas.
Ordinære driftsomkostninger er forøget med samlet 121,8 mio. kr. til 567,5 mio.
kr., hvorunder § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen står for 9,2 mio. kr. og §
07.12.02. Fællesoffentlige initiativer står for 112,6 mio. kr. Under de fællesoffentlige initiativer er det især de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, der er årsag til
meromkostningerne.
Digitaliseringsstyrelsens træk på lånerammen i 2021 udgør 407,8 mio. kr., hvilket
giver en udnyttelsesgrad på 75,7 pct. Trækket på lånerammen er øget med 205,5
mio. kr. siden 2020 og vedrører især investeringer i infrastrukturløsningerne. Forøgelsen svarer til omtrent en fordobling, hvilket dog holdes pænt inden for rammen, da rammen ligeledes er udvidet væsentligt med 148,5 mio. kr.
Digitaliseringsstyrelsens økonomi er primært finansieret via finanslovsbevilling, jf.
bevillingsandelen på 97,8 pct. i tabel 1. De øvrige indtægter genereres primært fra
NemKonto for private udbydere.
Antallet af årsværk er steget fra 281,9 i 2020 til 314,6 i 2021, hvilket især vedrører
øgede ressourcer til infrastrukturprojekterne. Der har dog i 2021 også været anvendt medarbejderressourcer på flere coronarelaterede opgaver, herunder Coronapas.
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 nettoudgiftsbevilling på
644,9 mio. kr. i 2021. Herudover blev der på finansloven for 2021 indgået aftale
om forbrug af opsparing for 12,5 mio. kr. Digitaliseringsstyrelsens råderum ift.
udgiftsloftet udgjorde derfor 657,4 mio. kr. i 2021. Bevillingen anvendes til drift af
Digitaliseringsstyrelsen, herunder udmøntning af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, de fællesoffentlige it-systemer, cyber- og informationssikkerhed, det fællesoffentlige digitaliseringssamarbejde, Grunddataprogrammet samt Center for offentlig innovation (COI). Det bemærkes, COI fra 2022
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sammenlægges med enheden for offentlig-privat samarbejde (OPS-enheden) under Erhvervsministeriets ressortområde i et nyt Center for Offentlig-Privat Innovation (COPI) og således flyttes fra Digitaliseringsstyrelsen.
Derudover administrerer Digitaliseringsstyrelsen § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering, hvorfra der håndteres tilskud til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
Endelig forvaltes § 07.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale
velfærdsløsninger. Fra kontoen udmøntes midler til 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 nettoudgiftsbevilling og årets regnskab. Desuden vises årets overførte overskud ultimo 2021. Det
bemærkes, at Digitaliseringsstyrelsen på den statsligt finansierede drift, § 07.12.01.
Digitaliseringsstyrelsen havde et overskud på 13,9 mio. kr., der er disponeret til
bortfald.
Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

(mio. kr.)

Bevilling
(FL+TB)

Regnskab

Overført overskud ultimo

Udgifter

678,4

587,1

350,55

Indtægter

-33,5

-21,5

-

Udgifter

90,6

90,5

-

Indtægter

-0,1

-

-

Drift

Administrerede ordninger

Anm.:
Kilde:

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.
Statens Koncern System (SKS)

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
inkl. forbrug af opsparing, øvrige indtægter og udgifter.
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Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Bevilling
(FL+TB)

Øvrige
indtægter

Omkostninger

Andel af årets
overskud

-69,3

-1,4

62,9

-7,7

410. Digital infrastruktur

-440,5

-17,7

388,7

-69,5

420. Data og teknologi

-28,9

-0,1

33,3

4,3

430. Cyber- og informationssikkerhed

-10,2

0,0

12,5

2,2

440. Digital service

-59,2

-0,5

60,0

0,2

450. Jura og digitalisering

-11,3

-0,9

10,9

-1,3

460-It-styring

-25,5

-0,9

18,8

-7,6

-644,9

-21,5

587,1

-79,3

Opgave (mio. kr.)
0. Generelle fællesomkostninger

I alt

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 fællesomkostninger.
Kilde: Statens Koncern System (SKS)

2.4 Målrapportering
Der har i årets løb ikke været væsentlige ændringer i målene fra mål- og resultatplanen for 2021. I tabel 4 nedenfor ses den endelige afrapportering på målene.
Tabel 2.1
Årets resultatopfyldelse

Mål

Succeskriterium

Opnåede resultater

Digital Infra- I 2021 idriftsætter Digitaliseringssty- I 2021 lancerede Digitaliseringsstyrelsen MitID og Nemstruktur
relsen flere fællesoffentlige infraLog-In brokeren. Migrering af brugere fra NemID til MitID
strukturløsninger – MitID, Digital
blev igangsat den 6. oktober 2021 efter en velgennemført
Post og NemLog-in3.
pilotfase og løber efter planen frem til udgangen af juni
2022. Den fastlagte plan for migrering af slutbrugere fra
Sideløbende med idriftsættelse af NemID til MitID er fulgt frem til udgangen af 2021, hvor
ovenstående løsninger arbejder sty- der er gennemført digital migrering af ca. en million Nerelsen med implementeringen, her- mID-brugere. NemLog-in brokeren blev idriftsat den 22.
under migrering af brugere med
september 2021.
henblik på at sikre en smidig og let
overgang for brugerne.
Næste generation Digital Post skulle have været lanceret
i slutningen af november 2021. Sygdomssituationen i det
Endeligt skal Digitaliseringsstyrel- danske samfund i efteråret 2021 stillede dog særlige høje
sen igangsætte udviklingen af et nyt krav til, at leverancen af Digital Post til borgere og virkNemKonto-system i 2021, så løs- somheder var stabil og pålidelig til hver en tid, så sundningen fremtidssikres.
hedsfaglig information kunne komme hurtigt, nemt og sikkert ud til alle modtagere. Det blev derfor vurderet, at det
på daværende tidspunkt var afgørende, at der ikke skete
større driftsforstyrrelser på en kritisk infrastruktur som Digital Post-løsningen, også selvom sådanne forstyrrelser

Grad af målopfyldelse
Delvist opfyldt
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Tabel 2.1
Årets resultatopfyldelse

måtte være kortvarige. Selvom løsningen var klarmeldt,
valgte styrelsen derfor, at udskyde lanceringen af den
næste generation af Digital Post til 1. kvartal 2022.
Kommunikations- og kampagneindsatsen for MitID blev
igangsat den 8. oktober 2021. Kommunikations- og kampagneindsatsen varer i hele migreringsperioden, og består udover kampagnefilm i TV og radio, busreklamer og
andre outdoor reklamer bl.a. af et omfattende vejledningsmateriale, infofoldere samt digitale og analoge
guides.
Der er også blevet udarbejdet en kommunikations- og
kampagneindsats målrettet brugerne af Digital Post.
Kampagnen er inddelt i tre forskellige faser, og igangsættes ifm. lanceringen af Digital Post.
NemKonto-projektet er igangsat i 2021, hvor det bl.a. er
blevet bemandet jf. projektgrundlaget. Anskaffelsesstrategien samt tidsplanen for projektet er godkendt.
Data og tek- Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021
Med FL22 blev det vedtaget, at Digitaliseringsstyrelsen
nologi
fortsat arbejde for en mere samudvikler og idriftsætter en vejviser til offentlige data. Der
menhængende offentlig sektor gen- arbejdes hen imod, at løsningen allerede vil kunne sætnem bedre rammer for brug af data tes i drift i løbet af 2022. Arbejdet bygger oven på et fælog teknologi.
lesoffentligt beslutningsoplæg, samt en prototype, som
blev udarbejdet i Q2 og Q3.
Som aftalt med kommuner og regioner ved Digitaliseringspagten fra
Med udgangspunkt i en dybdegående behovsafdækning
2019, skal styrelsen arbejde med har styrelsen udarbejdet og understøttet flere strategiske
udbredelsen af teknologi til bedre arkitekturindsatser, herunder et arkitekturfagligt beslutunderstøttelse af dansk talegenken- ningsgrundlag til en fortsættelse af det fællesoffentlige
delse, herunder ved at igangsætte samarbejde om arkitektur, som blev vedtaget i ØA22.
udviklingen af et centralt ordregister
på dansk, der letter udviklingen af Styrelsen har igangsat udviklingen af et sprogligt rammedansksproget kunstig intelligens.
værk, der skal muliggøre effektiv sammenkobling af leksikalske ressourcer i form af en åben, koordineret og stanEndeligt skal styrelsen, som aftalt dardiseret ordressource for dansk almensprog i form af et
ved digitaliseringspagten 2019,
Centralt Ordregister (COR). Projektgrundlag er blevet
sammen med KL og Danske Regio- godkendt af samarbejdsparterne i Styregruppen for tekner igangsætte nye signaturprojek- nologi og data i Q1 2021, og udviklingen af COR er bleter for kunstig intelligens i kommu- vet igangsat og følger planen.
ner og regioner med særlig vægt på
skalerings- og implementeringspro- I 2021 har der forsat været fokus på at tilføje nye sprogjekter.
ressourcer til platformen, og alene i 2021 er der tilføjet
32.
I 2021 er der igangsat 13 signaturprojekter og i forbindelse med økonomiaftalerne for 2022 mellem regeringen
og kommuner og regioner, er det aftalt at igangsætte
yderligere 12 signaturprojekter med kunstig intelligens inden for klima- og velfærdsområderne.

Opfyldt
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Tabel 2.1
Årets resultatopfyldelse

Der er i 2021 endvidere gennemført en temperaturmåling
af de 15 første signaturprojekter, som blev igangsat i
2020, som blandt andet beskriver, hvilke typer udfordringer som myndighederne oplever i forbindelse med anvendelsen af kunstig intelligens.
For at sikre erfaringsspredning fra allerede igangsatte
signaturprojekter er der også afholdt en konference i
samarbejde mellem DIGST, KL, Danske Regioner og
Center for offentlig innovation. Konferencen præsenterede muligheder og barrierer ved anvendelse af kunstig
intelligens i den offentlige sektor.
Cyber- og in- Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021 ar- Digitaliseringsstyrelsen har i 2021 bidraget til at levere på
formations- bejde for, at danskerne fortsat kan de initiativer i den nationale cyber- og informationssikkersikkerhed
være trygge og have tillid til den di- hedsstrategi, som styrelsen har ansvar for. Det var ekgitale offentlige sektor. Styrelsen
sempelvis awarenes-kampagne rettet mod borgere, dreskal fortsat levere på initiativerne i vet sitet Sikkerdigital.dk, afholdt "boot camp" om ISO
den nationale strategi for cyber- og 27001, bidraget til vejledninger og gennemført modeninformationssikkerhed (2018-2021) hedsmåling ift. ISO 27001 hos statslige myndigheder.
samt udarbejde en ny national strategi for cyber- og informationssik- I 2021 har styrelsen desuden delt formandsskab med
kerhed i samarbejde med Forsvars- Center for Cybersikkerhed for den statslige styregruppe,
ministeriet (Center for Cybersikker- der har udarbejdet et oplæg til regeringens nye nationale
hed).
strategi for cyber- og informationssikkerhed for 20222024. I strategien stilles der nye krav til ministerområder
Styrelsen skal opretholde et højt
med ansvar for samfundsvigtige funktioner, der er i væmodenhedsniveau i den halvårlige sentlig grad er it-understøttede.
måling af ISO27001, og i samarbejde med relevante myndigheder Styrelsen har opretholdt sit høje modenhedsniveau 4 i
evaluere de tekniske minimumskrav den halvårlige måling af ISO27001-implementeringen i de
til sikkerhed i statslige myndighe- statslige myndigheder. Med henblik på at fastholde nider. På baggrund af evalueringen veauet har styrelsen i 2021 haft fokus på at kvalitetssikre
skal det vurderes, om nye krav skal og forbedre interne arbejdsgange i relation til ISO 27001.
vedtages.
Evaluering og udbygning af de tekniske minimumskrav er
Endeligt vil styrelsen gennemføre udskudt til 2022.
en kompetence – og informationsindsats om cyber- og informations- I 2021 har styrelsen i juni gennemført en borgerrettet
sikkerhed henvendt til specifikke
kampagneindsats, som opfyldte sine mål om eksponering
målgrupper i offentlige myndighe- af sikkerdigital.dk, hvor kendskabet til sitet efter kampagder, og en borgerrettet informations- nen steg blandt borgere mellem 20-65 år. I forbindelse
indsats bl.a. i forbindelse med natio- med cybersikkerhedsmåneden (oktober) blev der udarnal cybersikkerhedsmåned i okto- bejdet kampagnematerialer rettet mod borgerne, der
ber.
både indeholdt budskaber om digital sikkerhed og værktøjer til at træne borgernes digitale adfærd. I den forbindelse blev der også på sikkerdigital.dk lanceret nye læringsmoduler om hhv. stærke kodeord, billeddeling og en
forældreguide.
Der er afholdt fire mini ISO bootcamps i Århus, Odense
og København rettet mod informationssikkerhedsmedarbejdere i stat, regioner og kommuner mhp at sikre spar-

Delvist opfyldt
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ring, videndeling og inspiration om daglig ISO27001-implementering. Derudover er der givet input om informationssikkerhed til kurset SLPD (Statens ledelse på direktionsniveau).
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021
I 2021 er sammenhængen i de digitale selvbetjeningsløsfortsat forbedre den offentlige digi- ninger blevet styrket gennem lanceringen af fire nye
tale service, så alle borgere og virk- guider til livssituationerne "Blive forældre", "Miste job",
somheder kan få en mere sammen- "Få nyt job" og "Starte uddannelse". Med disse fire guider
hængende og brugervenlig opleer der i alt udviklet 11 guider, der alle kan findes på borvelse, når de benytter digitale selv- ger.dk, og som der nu skal arbejdes videre med at evalubetjeningsløsninger.
ere og forbedre.

Delvist opfyldt

I 2021 fortsættes implementeringen I forhold til at måle tilfredsheden med ovenstående
af ”Mit Overblik”. Det indebærer
guider, er der i 2021 gennemført flere tiltag. Der er imidblandt andet, at udvalgte data fra lertid for få respondenter på de enkelte guider til at kunne
områderne undervisning, økonomi konkludere på tilfredsheden. Der arbejdes på at øge anog skat, sundhed og beskæftigelse tallet af respondenter såvel som at forbedre guidekonfra staten, kommuner og regioner ceptet og derigennem forbedre brugeroplevelsen.
bliver tilgængelige for den enkelte
borger på borger.dk. Der skal i årets I 2021 viste tilfredshedsundersøgelsen med borger.dk, at
løb udvikles fire digitale guides,
92 pct. af brugerne er "tilfredse" eller "meget tilfredse"
som med udgangspunkt i forskellige med borger.dk.
livssituationer – "Blive forældre",
"Starte uddannelse", ”Miste job” og Implementeringen af data på ”Mit Overblik” er fortsat i
”Få nyt job” - hjælper borgerne
2021, omend ikke helt planmæssigt. Data fra kommuigennem relevante ærinder hos of- nerne er delvist tilkoblet i Q3 2021. Tilkobling af data fra
fentlige myndigheder.
Udbetaling Danmark er udskudt fra Q4 2021 til Q1 2022.
Andre planlagte tilslutninger i 2021 er udsat til 2022 på
Det digitale kørekort skal samtidig grund af statslige konsulentbesparelser. Det betyder
udbredes i 2021, så flere borgere overordnet en forsinkelse af tilkobling af data i etape 2,
anvender løsningen. Herudover lan- som skulle have været implementeret i 2021, og dermed
ceres første version af det digitale en forskydning til etape 3 i 2022. Det vil formentlig også
sundhedskort i 2021.
påvirke muligheden for at implementere etape 3 i henhold
til den oprindeligt aftalte etapeplan, og dermed forskyde
gennemførelsen af det samlede program.
Ultimo 2021 er der 1,8 mio. downloads af det digitale kørekort, og i juni 2021 lancerede Digitaliseringsstyrelsen
det digitale sundhedskort. De seneste tal viser, at der ved
udgangen af 2021 var 1,9 mio. downloads heraf.
Jura og digi- Digitaliseringsstyrelsen skal i 2021 Styrelsen har i maj 2021 offentliggjort en evaluering af artalisering
fortsat bidrage til, at ny lovgivning er bejdet for at gøre lovgivningen digitaliseringsklar. Evaluedigitaliseringsklar og understøtte
ringen tegner et billede af en indsats, der er kommet godt
den løbende afbureaukratisering af fra start med en positiv udvikling fra år til år. Ny lovgivden offentlige sektor. Som en del ning er således i stigende grad digitaliseringsklar. Samtiheraf skal styrelsen levere grundla- dig viser evalueringen, at der fortsat er forbedringspotenget for de politiske forhandlinger om tiale, fx ift. at gøre eksisterende lovgivning digitaliseringsden fremtidige indsats med digitali- klar. Evalueringen viser desuden, at fagministerierne efseringsklar lovgivning.
terspørger vejledning og sparring på tidligere stadier af
den politiske beslutningsproces. Det blev med aftalen om
Styrelsen skal screene det komfinansloven for 2022 besluttet at videreføre indsatsen.
mende års lovprogram og udar-
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bejde anbefalinger til, hvilke lovStyrelsen har gennemført screening af regeringens udforslag der skal være særlig opkast til lovprogram for Folketingssamlingen 2021/22 og
mærksomhed på for at realisere
på baggrund heraf indledt tidlig dialog med ministerierne
målsætningen om digitaliseringsklar om udformningen af en række lovforslag, der er særligt
lovgivning.
relevante i forhold til målsætningen om digitaliseringsklar
lovgivning. Sekretariatet har desuden i løbet af 2021
Digitaliseringsstyrelsen skal desu- planmæssigt afgivet høringssvar til 66 lovforslag, som
den understøtte fremsættelse og
indgår i regeringens lovprogram for indeværende sambehandling af lovforslagene om Mi- ling.
tID og NemLog-in3, samt lovforslag
om ændring af PSI-loven.
Lovforslag om MitID og NemLog-in3 samt lovforslag om
ændring af PSI-loven er begge vedtaget den 4. maj 2021.
It-styring

Digitaliseringsstyrelsen vil i 2021
Der blev i starten af 2021 igangsat en analyse af it-konfortsat sætte retningen for arbejdet sulentforbruget i staten. Analysen består af flere forskelmed en effektiv og ansvarlig styring lige spor, hvoraf udkastet til den endelige afrapportering
af it-projekter og it-systemer i sta- på to af dem er drøftet i analysens styregruppe i Q4
ten. Herunder skal Digitaliserings- 2021. Afrapporteringen beskriver en række forskellige
styrelsen lede arbejdet med en ana- indsatsområder og scenarier for optimering og reduktion
lyse af it-konsulentforbruget i staten af statens brug af it-konsulenter. Den endelige og sammed henblik på at understøtte rege- lede afrapportering forventes godkendt primo 2022 og vil
ringens ambition om at nedbringe danne baggrund for rapportering til regeringens økonomistatens konsulentforbrug.
og koordinationsudvalg.
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. budgetvejledningen.

I regi af rollen som sekretariat for Statens It-råd har Digitaliseringsstyrelsen faciliteret gennemførsel af reviews af
statslige myndigheders it-systemporteføljestyring samt risikovurderinger af store statslige it-projekter. I 2021 har
der været afholdt 14 risikovurderinger samt 12 reviews.
Digitaliseringsstyrelsen stiller vejledninger og værktøjer til
rådighed til understøttelse af den statslige it-projektmodel
samt model for porteføljestyring af statslige it-systemer
og opdaterer og forbedrer løbende disse. I 2021 har styI regi af det statslige digitaliserings- relsen implementeret en praksisændring, der skal sikre
akademi udbydes yderligere fire
en bedre støtte til myndighedernes arbejde med gevinstkurser - Bring digitale teknologier i realisering i statslige it-projekter og en styrkelse af risikospil, Embedsmand i en digital ofvurderingsprocessen ved yderligere at differentiere risikofentlig sektor, Digitaliseringsklar po- vurderingsforløbene på baggrund af projekternes størlicy og Introduktion til den digitale relse.
offentlige sektor - som skal højne
digitale kompetencer hos ansatte i Ved udgangen af 2021 har Statens Digitaliseringsakastaten.
demi et kursuskatalog på i alt 8 kurser, som bl.a. inkluderer kurserne Bring digitale teknologier i spil, Embedsmand i en digital offentlig sektor, Digitaliseringsklar policy
og Introduktion til den digitale offentlige sektor. Yderligere
tre kurser er under færdigudvikling med henblik på at
blive klar til tilmelding for statslige medarbejdere i starten
af 2022.

Kilde: Opgørelse fra Digitaliseringsstyrelsen
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2.5 Forventninger til det kommende år
Digitaliseringsstyrelsens mål for 2022 er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der
mest effektivt skaber den forandring, som Digitaliseringsstyrelsens strategiske pejlemærker sigter mod.
På tværs af alle seks strategiske pejlemærker, der fremgår af mål- og resultatplanen
for 2022, arbejder styrelsen i 2022 for at sætte en ambitiøs retning for Danmarks
digitale udvikling. Styrelsen skal således bidrage til at udvikle og implementere den
kommende digitale strategi for Danmark samt den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Nedenfor ses et udsnit af styrelsens mål for 2022 inddelt under overskrifterne for
de seks strategiske pejlemærker
Digital infrastruktur

I 2022 er Digitaliseringsstyrelsen ansvarlig for migreringen til MitID er afsluttet,
og har et mål om, at der skal være minimum 4 mio. brugere af MitID appen. Herudover lancerer styrelsen Næste generation Digital Post i foråret 2022, og MitID
Erhverv i sommeren 2022.
Data og teknologi

Digitaliseringsstyrelsen skal i 2022 lancere en portal, der skal fungere som én samlet indgang til offentlige data. Løsningen vil samle beskrivelser af offentlige data
og vise vej til platforme, hvor data kan hentes. Derudover vil styrelsen fortsat arbejde for at sikre udbredelse af nye teknologier i den offentlige sektor. Det gør vi
ved at igangsætte 12 nye signaturprojekter inden for velfærd, administration og
klima.
Cyber- og informationssikkerhed

Som led i udmøntningen af regeringens Cyber- og informationssikkerhedsstrategi
gennemfører Digitaliseringsstyrelsen i 2022 bl.a. en ændring i måden, hvorpå der
følges op på myndighedernes efterlevelse af ISO27001-standarden i staten. Målingerne vil i højere grad blive anvendt til at tilpasse styrelsens understøttende indsats
i forhold til myndighederne samt til at forbedre myndighedernes arbejde med
ISO27001.
Digital service

I 2022 fortsætter implementeringen af ”Mit Overblik”. Det indebærer blandt andet, at data fra områderne ældre og omsorg, teknik, social, sundhed, kultur og fritid samt id og tilladelser fra staten, kommuner og regioner bliver tilgængelige for
den enkelte borger på borger.dk. Derudover skal styrelsen udvikle vejledningsmateriale til pårørende og støttepersoner til it-udfordrede borgere.
Jura og digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen skal i 2022 bidrage til, at love og regler tilpasses den digitale tidsalder, og at digitalisering tænkes ind, når der udformes nye love. Styrelsen
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skal derfor screene det kommende års lovprogram og udarbejde anbefalinger til,
hvilke lovforslag, der skal være særlig opmærksomhed på for at realisere styrelsens
målsætning om at understøtte, at ny lovgivning er digitaliseringsklar.
It-styring

Digitaliseringsstyrelsen vil i 2022 fortsætte arbejdet med at sikre en effektiv og ansvarlig styring af it-projekter og it-systemer i staten. Det gør styrelsen bl.a. i 2022
ved at afholde minimum 10 reviews af statslige myndigheders it-systemportefølje
ved Statens It-råd.
Bevillingen for 2022
I 2022 forøges bevillingen med samlet 34,5 mio. kr. i forhold til 2021. De væsentligste ændringer i bevillingen skyldes finansiering af den nye nationale cyber- og
informationssikkerhedsstrategi 2022-2024, finansiering af den nye hotline for borgere, der mistænker at have været udsat for identitetstyveri samt indgåelse af aftale
mellem regeringen, KL og Danske Regioner om rammerne for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 (FODS 2022-2025), hvorfor udgifterne til
dette er steget. FODS 2022-2025 finansieres af stat, kommuner og regioner i fællesskab med henholdsvis 40 pct., 40 pct. og 20 pct. Det bemærkes, at den statslige
andel af finansieringen på 27,8 mio. kr. i 2022 endnu ikke er overført til Digitaliseringsstyrelsen på FL22, men er indbudgetteret på § 35 og overføres til Digitaliseringsstyrelsen på TB22. Udgifter svarende til denne del er derfor heller ikke medtaget i grundbudgettet.
Tabel 5
Forventninger til det kommende år.
(mio. kr.)

Regnskab 2021

Grundbudget 2022

-666,4

-736,5

Udgifter

587,1

752,2

Resultat

-79,3

15,7

Bevilling og øvrige indtægter

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Grundbudget 2022
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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 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 periodiseringer og hensættelser i forbindelse med årsafslutning og en væsentlighedsgrænse på 250.000 kr. i forbindelse med afslutning af regnskabet for 1., 2. og 3.
kvartal.
Der er på §§ 07.12.01 og 07.12.02 adgang til at overføre midler til øvrige ministerområder vedrørende Digital service i verdensklasse, Grunddataprogrammet, Den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Digitaliseringspagten som interne statslige
overførselsudgifter, da overførslerne kan betragtes som finansieringsbidrag til løsning
af opgaver på de pågældende områder.
Der er i forbindelse med beregningen af personalemæssige hensættelser og personalerelateret gæld anvendt gennemsnitsbetragtninger.
Fra marts 2020 har der været en række tiltag som følge af COVID-19-pandemien,
som har påvirket den løbende praksis omkring indkøb og betalinger. Der har aktuelt været tale om tre tiltag, som bl.a. er lagt frem på Økonomistyrelsens hjemmeside, og hvor statens institutioner opfordres til at:
 Fremrykke alle betalinger
 Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 31. december 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. Kun gældende til og med 31. december.
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3.2 Resultatopgørelse mv.
Nedenstående tabel sammenfatter resultatopgørelsen for Digitaliseringsstyrelsen
og sammenholder regnskabsdata fra 2020 og 2021 samt budgetdata for 2022.
Tabel 6
Resultatopgørelse

(mio. kr.)
Note

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Budget 2022

-540,3

-644,9

-679,4

-13,2

-14,7

-31,2

-12,5

-12,8

-28,4

-0,6

-1,8

-2,8

Tilskud til egen drift

-

-

-

Gebyrer

-

-

-

-553,5

-659,6

-710,6

Ændring i lagre

-

-

-

Forbrugsomkostninger

-

-

-

11,6

12,1

11,1

11,6

12,1

11,1

149,1

167,0

178,9

Pension

25,7

28,5

31,5

Lønrefusion

-8,0

-7,5

-

Andre personaleomkostninger

-0,6

0,9

-

166,2

188,9

210,3

Af- og nedskrivninger

18,7

27,0

61,7

Internt køb af varer og tjenesteydelser

54,1

73,7

46,7

Andre ordinære driftsomkostninger

195,3

265,9

394,4

Ordinære driftsomkostninger i alt

445,8

567,5

724,2

-107,7

-92,0

13,7

-13,8

-6,9

-25,9

12,2

6,9

4,4

Ordinære driftsindtægter
Bevilling
Salg af varer og tjenesteydelser
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser

Ordinære driftsindtægter i alt

Ordinære driftsomkostninger

Husleje
Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger
Lønninger

Personaleomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
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Resultat før finansielle poster

-109,3

-92,0

-7,8

Finansielle indtægter

0,0

0,0

0,0

Finansielle omkostninger

6,0

12,7

23,5

-103,3

-79,3

15,7

Ekstraordinære indtægter

-

-

-

Ekstraordinære omkostninger

-

-

-

-103,3

-79,3

15,7

Finansielle poster

Resultat før ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster

Årets Resultat

Anm.: Personaleomkostninger i denne tabel er opgjort inklusiv modregning af aktiverede lønudgifter (eksklusiv overhead). Dette udgør 14,1 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i budget 2022
Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Grundbudget 2022

Resultatet for Digitaliseringsstyrelsens drift er – som tidligere anført – et overskud
på samlet 79,3 mio. kr. i 20212. Heraf er overskuddet på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen på 13,4 mio. kr., mens der på § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer
er et markant overskud på 65,9 mio. kr.
De ordinære driftsindtægter steg i 2021 med 106,1 mio. kr. i forhold til 2020 hvilket primært vedrører en stigning i bevillingen på 104,6 mio. kr. Forøgelsen af bevillingen vedrører næsten udelukkende de nye infrastrukturløsninger. Kun en lille
forøgelse af bevillingen vedrører § 07.12.01, hvor der er tilført 3,4 mio. kr. til Coronapas.
Ordinære driftsomkostninger (ekskl. personaleomkostninger) er samlet forøget
med samlet 99,0 mio. kr. til 378,6 mio. kr. Herunder vedrører 3,6 mio. kr. §
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, hvor der især har været merforbrug på den eksisterende NemKonto-løsning blandt andet som følge af øgede omkostninger til
corona-relaterede henvendelser samt øgede omkostninger til print af aktiveringsbreve for at modarbejde svindel. § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer står for en
forøgelse af de ordinære driftsomkostninger (ekskl. personaleomkostninger) på
95,4 mio. kr., hvilket nærmest udelukkende skyldes forøgelse af omkostningerne
til udvikling og drift af de nye infrastrukturløsninger.
Personaleomkostningerne forøges med 22,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. Herunder
vedrører 5,5 mio. kr. § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, hvor der blandt andet har
været omkostninger til Coronapas på 3,2 mio. kr. samt opstart af Ny NemKonto-

Da Digitaliseringsstyrelsen på FL21 havde indbudgetteret forbrug af opsparing på 12,5 mio. kr., udgør mindreforbruget under udgiftsloftet samlet 91,8 mio. kr., da indbudgetteret forbrug af opsparing medregnes i udgiftsloftet.
2
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projektet. § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer står for langt størstedelen af forøgelsen for personaleomkostningerne på i alt 17,2 mio. kr., hvilket, ligesom for de
øvrige ordinære driftsomkostninger, vedrører udvikling og drift af de nye infrastrukturløsninger.
I 2022 forventes personaleomkostningerne at blive forøget med 19,7 mio. kr.
Heraf skyldes 7,0 mio. kr. dog, at der forventes at blive anlægsført færre lønomkostninger i 2022, hvor infrastrukturprojekterne er ved at være færdigudviklede.
Den resterende forøgelse skyldes især personaleomkostninger til den nye National
strategi for Cyber- og informationssikkerhed samt Hotline ved identitetstyveri.
Andre driftsindtægter er faldet med 6,9 mio. kr., hvilket primært dækker over en
tilgodehavende bod fra 2020, som blev tilbageført i 2021, da den ikke længere var
relevant. Andre driftsomkostninger er faldet med 5,3 mio. kr., hvilket skyldes
færre interne statslige overførselsudgifter i forbindelse med overførsler fra grunddataprogrammet.
Resultatdisponering
Tabel 7
Resultatdisponering af årets overskud
(mio. kr.)

2021

Disponeret til bortfald

13,9

Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Årets overskud i 2021 udgjorde samlet 79,3 mio. kr. På hovedkonto § 07.12.01.
Digitaliseringsstyrelsen er overskuddet disponeret til bortfald, dog med undtagelse
af Digitaliseringsstyrelsens brugerfinansierede område, Statens Digitaliseringsakademi, samt Digitaliseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, NemKonto
Private Udbetalere (NemKonto PU). På hovedkonto § 07.12.02. Fællesoffentlige
initiativer er overskuddet disponeret til overført overskud. Denne konto er fællesoffentligt finansieret, hvorfor overskud ikke kan disponeres til bortfalde uden forudgående aftale med de fællesoffentlige parter.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel 8 sammenfatter balancen for Digitaliseringsstyrelsen pr. 31.
december 2021 og sammenholder balancen ultimo året for 2020 og 2021.

65,4
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Tabel 8
Balancen
Note

1

Aktiver (mio. kr.)

2021

Note

Passiver (mio. kr.)

2020

2021

4,8

4,8

Opskrivninger

-

-

Reserveret egenkapital

-

-

-6,0

13,9

-

-

Overført overskud

285,1

350,5

Egenkapital i alt

283,9

369,2

5,0

5,8

139,1

337,5

1,6

0,4

Prioritetsgæld

-

-

Anlægsaktiver

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Reguleret egenkapital (startkapital)

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner, patenter, mv.
Udviklingsprojekter under opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i
alt

2

2020

65,5

217,5

-

-

138,4

190,6

Bortfald og kontoændringer

203,9

408,2

Udbytte til staten

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger

-

-

Infrastruktur

-

-

Transportmateriel

-

-

Produktionsanlæg og maskiner

-

-

Inventar og it-udstyr

-

-

Igangværende arbejder for egen
regn.

-

-

Materielle anlægsaktiver i alt

-

-

3 Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsposter
FF4 Langfristet gæld

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning

Donationer
4,8

4,8

Øvrige finansielle anlægsaktiver

-

-

Anden langfristet gæld

-

-

Finansielle anlægsaktiver i alt

4,8

4,8

Langfristet gæld i alt

140,7

337,9

208,6

412,9

-

-

43,4

47,7

0,9

1,6

124,2

130,0

-

-

5,8

6,1

Skyldige feriepenge

12,2

12,7

Skyldige indefrosne feriepenge

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 uforrentet konto

234,8

406,3

Kortfristede gældsposter
Lev. af varer og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld

16,8

-

1,5

-

-

-

Kortfristet gæld i alt

160,5

148,7

Gæld i alt

301,2

486,6

102,4

-6,9

Igang. arbejder for fremmed
regn.

-

-

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger i alt

337,2

399,4

Omsætningsaktiver i alt

381,4

448,7

FF7 Finansieringskonto
Andre likvider
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Aktiver i alt

590,1

861,6

Passiver i alt

590,1

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Balancen udgør 861,6 mio. kr. ultimo 2021 mod 590,1 mio. kr. ultimo 2020. Stigningen skyldes især en stigning i immaterielle anlægsaktiver.
På aktivsiden består balancen af immaterielle anlægsaktiver for 408,2 mio. kr.,
statsforskrivning på 4,8 mio. kr. samt omsætningsaktiver for 448,7 mio. kr., hvoraf
likvide beholdninger udgør 399,4 mio. kr.
Balancens passivside udgøres af egenkapitalen på 369,2 mio. kr., hensættelser på
5,8 mio. kr., langfristet gæld på 337,9 mio. kr. og kortfristet gæld for i alt 148,7
mio. kr.

Aktiver
Stigningen på aktivsiden relaterer sig især til nedenstående forhold.
Der er en væsentlig stigning i værdien af de immaterielle anlægsaktiver på 204,3 mio.
kr., hvoraf tilgang i udviklingsprojekter under opførelse udgør 52,2 mio. kr., som
hovedsageligt vedrører it-infrastrukturløsningerne NemLog-in, og Næste generation Digital post (NgDP). Arbejdet med udvikling af MitID er afsluttet og anlægsaktivet indgår ultimo 2021 under færdiggjorte udviklingsprojekter med en værdi på
139,8 mio. kr.
Styrelsens tilgodehavender er steget med 4,3 mio.kr. fra 2020 til 2021. Den mindre
stigning dækker over et øget momstilgodehavende, der dog modsvares af et mindre fald på tilgodehavende, idet bod fra 2020, er blevet tilbageført i 2021 da det
ikke længere var relevant.

Passiver
Stigningen på passivsiden kan henføres til en øget Egenkapital samt en stigning i
den langfristede gæld.
Egenkapitalen er steget fra 283,9 mio. kr. ultimo 2020 til 369,2 mio. kr. ultimo 2021,
hvilket er en stigning på 85,3 mio. kr. Stigningen vedrører årets overskud på 79,3
mio. kr. samt 13,9 mio. kr., som er disponeret til bortfald. Bevægelsen i egenkapitalen er nærmere forklaret i afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.
Den langfristede FF4-gæld, som finansierer anlægsaktiverne, er steget som følge af
tilgangen på anlægssiden, og den udgør 337,5 mio. kr. ultimo 2021.

861,6
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De Kortfristede gældsposter er faldet med i alt 11,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udbetaling af skyldige indefrosne feriepenge, som følge af den nye ferielov.
Skyldige beløb til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget med 5,8 mio. kr., hvilket skyldes forskydning mellem betaling og leverancen mellem finansår.

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 disponering af årets resultat til egenkapitalen samt bortfald.
Tabel 9
Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo (mio. kr.)

2020

2021

4,8

4,8

-

-

4,8

4,8

-

-

175,9

285,1

6,0

-

-

-

103,3

79,3

-Bortfald

-

-13,9

-Udbytte til staten

-

-

Overført overskud ultimo

285,1

350,5

Egenkapital ultimo

289,9

355,3

Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)

283,9

369,2

6,0

-

Reguleret egenkapital primo
+ Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+Regulering af det overførte overskud
+Overført årets resultat

Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaring

Anm.: Der kan være forskel på værdien af ”Egenkapital ultimo” i egenkapitalforklaringen (tabel 9) og i den
samlede balance (tabel 8). Det vil være tilfældet, hvis der for det overførte overskud er registreret
bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår. I disse
tilfælde tilføjes denne linje samt den tilhørende forklaring.
Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Egenkapitalen ultimo 2021 udgør 383,1 mio. kr. inklusive den regulerede egenkapital (statsforskrivning) på 4,8 mio. kr. Det er en stigning på 105,1 mio. kr. i forhold til egenkapitalen ultimo 2020. Stigningen skyldes dels årets resultat på 79,3
mio. kr., som er overført til det overførte overskud, samt et bortfald af årets overskud på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen på 13,9 mio. kr.
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3.5 Likviditet og låneramme
Tabel 10
Udnyttelse af låneramme
(mio. kr.)

2021

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver

407,8

Låneramme

538,5

Udnyttelsesgrad i pct.

75,7

Anm.: I summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver er ikke indregnet donerede anlæg, som
tilsammen udgør 0,4 mio. kr. pr. 31. december 2021.
Anm.: Den bogførte saldo på FF4-kontoen udgjorde 337,5 mio. kr. ultimo 2021. Den er således
70,3 mio. kr. mindre end summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at
likviditetsflytningen fra FF4- til FF7-kontoen først fandt sted den 31. januar 2022.
På TB21 har Digitaliseringsstyrelsen afgivet 1,5 mio. kr. til Statens Administration, hvorefter
lånerammen udgør 538,5 mio. kr.
Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anlægsværdien af Digitaliseringsstyrelsens anlægsaktiver ekskl. donerede anlæg
udgør 407,8 mio. kr. ultimo 2021. Dette er en stigning på 205,5 mio. kr. i forhold
til ultimo 2020. Stigningen skyldes altovervejende investeringer under infrastrukturprojekterne NemLog-in3, MitID samt Næste generation Digital Post.
Dette giver en udnyttelsesgrad af lånerammen ultimo 2021 på 75,7 pct. Udnyttelsesgraden er steget i forhold til 2020, hvor den udgjorde 51,9 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 11
Opfølgning på lønsumsloft
Hovedkonto (mio. kr.)

07.12.01

07.12.02

I alt

Lønsumsloft FL

113,2

86,6

199,8

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

113,2

86,7

199,9

Lønforbrug under lønsumsloft

106,0

93,8

199,8

Difference (mindreforbrug)

7,2

-7,1

0,1

Akk. opsparing ultimo 2020

0,4

19,0

19,4

Akk. opsparing ultimo 2021

7,7

11,8

19,5

Anm.: Digitaliseringsstyrelsen har i 2021 haft samlet 3,2 mio. kr. i lønforbrug uden for lønsumsloftet,
der ikke vises i tabellen.
Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Digitaliseringsstyrelsens lønforbrug i 2021 ligger 0,1 mio. kr. under lønsumsloftet.
Mindreforbruget overføres til den akkumulerede lønsumsopsparing, der herefter
ultimo 2021 udgør 19,5 mio. kr. Herudover havde Digitaliseringsstyrelsen i 2021
et forbrug uden for lønsumsloftet på 3,2 mio. kr. mestendels vedrørende Coronapas.
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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 Digitaliseringsstyrelsen med de endelige regnskabsdata og beregner afvigelsen for 2021.
Tabel 12
Bevillingsregnskab
Hovedkonto

Navn

Bevillingstype

Digitaliseringsstyrelsen

Driftsbevilling

Fællesoffentlige initiativer

Driftsbevilling

(mio.kr)

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse
ultimo

Udgifter

228,5

222,1

6,4

-

Indtægter

-12,3

-19,3

7,0

-

Udgifter

449,9

365,0

84,9

-

Indtægter

-21,2

-2,2

-19,0

-

30,5

30,5

0,0

-

-

-

-

-

60,0

60,0

0,0

-

-

-

-

-

0,1

0,0

0,1

-

-0,1

0,0

-0,1

-

Drift

07.12.01

07.12.02

Administrerede ordninger

07.12.03

07.12.04

07.12.04

Tilskud til fællesoffentlig digitalisering

Reservationsbevilling

Investeringsfonden
for nye teknologier
og vel

Reservationsbevilling

Diverse indtægter
mv.

Anden bevilling

Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Indtægter
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Bilag
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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
Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, patenter, mv.

I alt

124,7

4,5

129,2

-

-

-

Tilgang

180,3

0,0

180,3

Afgang

-1,4

0,0

-1,4

Kostpris pr. 31.12.2021

303,6

4,5

308,1

Akkumulerede afskrivninger

-86,0

-4,5

-90,5

-

-

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2021

-86,0

-4,5

-90,5

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021

217,5

0,0

217,5

Årets afskrivninger

-26,8

0,0

-26,8

-

-

-

-26,8

0,0

-26,8

(mio. kr.)
Kostpris
Primokorrektioner

Akkumulerede nedskrivninger

Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger

(mio. kr.)
Primo saldo pr. 1.1.2021
Primokorrektioner
Tilgang
Nedskrivning
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2021

Udviklingsprojekter
under opførelse
138,4
232,4
-180,1
190,6

Anm.: 31-12 2021 udgør den regnskabmæssige værdi af de donerede anlæg 0,4 mio. kr.. Neustraliseringen
af afskrivningerne af de donerede anlæg er derfor ikke medregnet i årets afskrivninger i tabel 13.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat.

Side 31 af 36

Der er ultimo 2021 immaterielle anlægsaktiver for i alt 408,2 mio. kr. Heraf udgør
Færdiggjorte udviklingsprojekter 217,5 mio. kr. og vedrører systemer, der blandt andet
understøtter driften af borger.dk, NemLog-in, NemID, Digital Post mv. Udviklingsprojekter under opførsel udgør 190,6 mio. kr. og vedrører blandt andet udvikling
af diverse dele til de store it-infrastrukturprojekter NemLogin og Digital Post
samt projekter vedrørende borger.dk.
Tilgangen af Færdiggjorte udviklingsprojekter svarer stort set til de overførte Udviklingsprojekter under opførsel. Forskellen på 0,1 mio. kr. udgør et mindre anlæg, som er
bogført direkte på et anlæg under Færdiggjorte udviklingsprojekter pga. meget kort udviklingstid. Der er i alt overført færdiggjorte udviklingsprojekter for 180,1 mio. kr.,
hvoraf MitID med 144 mio. kr. er det største.
I årets løb har der været en afgang fra Færdiggjorte udviklingsprojekter på 1,4 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 Udviklingsprojekter under opførelse er der tilgang for i alt 232,4 mio. kr., hvoraf
19,0 mio. kr. kan henføres til anlægsløn og øvrige interne medgåede omkostninger
(overhead), mens resten udgøres af udviklingsomkostninger fra eksterne leverandører.

Tabel 14
Note 2. Materielle anlægsaktiver

I alt

Inventar og IT-udstyr

Transportmateriel

Produktionsanlæg og
maskiner

Infrastruktur

Grunde, arealer og
bygninger

(mio. kr.)

Kostpris

-

-

-

-

0,1

0,1

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse

-

-

-

-

-

-

Tilgang

-

-

-

-

-

-

Afgang

-

-

-

-

-0,1

-

Kostpris pr. 31.12.2021

-

-

-

-

0,0

0,0

Akkumullerede afskrivninger

-

-

-

-

-

0,0

Akkumullerede nedskrivninger

-

-

-

-

-

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2021

-

-

-

-

-

0,0

Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2021

-

-

-

-

0,0

-

Årets afskrivninger

-

-

-

-

0,1

0,1
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Årets nedskrivninger

-

-

-

-

-

-

Årets af- og nedskrivninger

-

-

-

-

0,1

0,1

Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1.1.2021

-

Tilgang

-

Nedskrivninger

-

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

-

Kostpris pr. 31.12.2021

-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat.

Årets afgang kan henføres til 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.
Digitaliseringsstyrelsen har ultimo 2021 ikke igangværende arbejder for egen
regning.
Note 4
Hensatte forpligtelser
2020

2021

Uafsluttede lønforhandlinger og resultatløn mv.

5,0

5,8

Fratrædelsesgodtgørelser

0,0

-

-

-

5,0

5,8

(mio. kr)

Åremål

I alt

Anm.: Navision Stat

Den samlede hensatte forpligtelse udgør ultimo 2021 5,8 mio. kr. Det er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. Ændringen skyldes en stigning i hensættelsen til uafsluttede lønforhandlinger mv. på 0,8 mio. kr. som følge af, at der
er kommet flere årsværk i Digitaliseringsstyrelsen.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed
Digitaliseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter ydelser vedrørende NemKonto for private udbetalere (NemKonto PU), hvor der for køberne
ikke er en aftagepligt, og hvor ydelserne leveres på et konkurrencepræget marked.
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Prisfastsættelsen for NemKonto PU sker dels ud fra Digitaliseringsstyrelsens direkte omkostninger, dels indirekte omkostninger til overhead. Direkte omkostninger består dels af betalinger, der henføres direkte til NemKonto PU, på 9,2 mio.
kr., dels af betalinger på 3,5 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
udgør mindre end 50.000 kr., fremgår disse som 0,0 mio. kr. i tabel 15.
Tabel 15
Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse
(mio. kr.)

2021

Institutionens direkte omkostninger i alt

12,7

Institutionens indirekte omkostninger i alt

0,0

Øvrige indregnede omkostninger
Sum

12,7

Indtægter i alt

-12,7

Resultat

0,0

Anm.: Indirekte omkostninger er mindre end 50.000 kr., hvorfor det i tabellen vises som 0,0 mio. kr.
Kilde: Navision Stat.

Samlet har den indtægtsdækkede virksomhed vist et resultat på 0,0 mio. kr. i 2021,
jf. tabel 16. Ifølge budgetvejledningen må det akkumulerede resultat ikke være et
underskud 4 år i træk.
Tabel 16
Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (eksempel)
(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

-

-

-0,1

0,0

NemKonto PU

Anm.: NemKonto PU er overført til indtægtsdækket virksomhed fra 2020, hvorfor der ikke er angivet
resultater fra de øvrige år.
Kilde: Navision Stat.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.
Digitaliseringsstyrelsen har ingen fællesstatslige løsninger med et provenu på
mindst 5,0 mio. kr., hvorfor tabel 17 udgår.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed
Digitaliseringsstyrelsen har ingen gebyrfinansieret virksomhed, hvorfor tabel 18 og
tabel 19 udgår.
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4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter
Digitaliseringsstyrelsen har ikke haft tilskudsfinansierede aktiviteter i 2021. Følgende bemærkes dog:
Integration til eID Gateway
Projektet er færdigt og slutafregnet. I forbindelse med audit fra EU på projektets
slutafregning er Digitaliseringsstyrelsen blevet stillet et tilbagebetalingskrav på
56.295,45 kr. Tilbagebetalingskravet er blevet udgiftsført.
Tabel 20
Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr. (eksempel)

Ordning

Akkumuleret
egenfinansiering fra
tidligere år

Integration til eID Gateway

1,5

I alt

8,1

Årets tilskud

Årets udgifter

Årets resultat

Akkumuleret
egenfinansiering
ultimo 2021

0,1

0,1

1,6

0,1

0,1

8,2

0,0

Kilde: Navision Stat

4.6 Forelagte investeringer
Tabel 22
Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

Senest
forelagt

Byggestart

Forventet
afslutning

Afholdte
udgifter i alt

Afholdte udgifter, indeværende år

Godkendt
totaludgift

NemLog-in3

sep. 2019

2016

2023

173,2

65,1

323,1

MitID

mar. 2019

2014

2022

258,9

100,5

428,1

Igangværende
anlægsprojekter

Anm.: Afholdte udgifter er opgjort i forbindelse med statusrapportering til Statens It-råd for 2. halvår af
2021. Da regnskabet endnu ikke var endeligt afsluttet ved denne rapportering, kan der være mindre
uoverensstemmelser imellem de opgjorte udgifter og det endelige regnskab for 2021.
Kilde: Aktstykke-databasen og Digitaliseringsstyrelsen

NemLog-in3-projektet er forelagt finansudvalget ved aktstykke nr. 248 af 3. juni
2019. Projektet har til formål at videreføre og videreudvikle den nuværende NemLog-in-løsning samt erstatte den nuværende erhvervsrettede funktionalitet i NemID. NemLog-in er en kritisk it-infrastrukturløsning for login og single-sign-on
til offentlige selvbetjeningsløsninger for både borgere, myndigheder og private
virksomheder. Single-sign-on vil sige muligheden for at bevæge sig digitalt mellem
forskellige offentlige løsninger uden gentagne logins. Aktstykket blev forelagt, da
projektet var forsinket og jf. aktstykket forventedes afsluttet i 1. kvartal 2023.
MitID-projektet er forelagt finansudvalget ved aktstykke nr. 249 af 3. juni 2021. MitID-projektet er en afløser for den nuværende NemID-løsning og har til formål at
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tilvejebringe en fortsat sikker løsning til brug for digital identifikation til erstatning
for den eksisterende NemID-løsning. Aktstykket blev forelagt, da der blev anmodet om en 6 måneders forlængelse af projektet, der derefter forventedes afsluttet
med udgangen af 3. kvartal 2022.

4.7 It-omkostninger
Som en del af arbejdet med Strategi for it-styring i staten opgøres Digitaliseringsstyrelsens omkostninger vedrørende it på en række udvalgte finanskonti.
Tabel 23
It-omkostninger
Sammensætning

mio. kr.

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

74,0

Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It

13,9

It-systemdrift

192,2

It-vedligehold

4,4

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger

17,2

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

27,0

It-udviklingsomkostninger i alt
Udgifter til it-varer til forbrug
I alt

Anm.: Finansministeriets koncernfælles registreringsramme giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed
for at opgøre de anvendte personaleomkostninger til it, hvorfor dette er opgjort som personaleomkostninger på delregnskabs 71, 73, 76 og 90, der er de delregnskaber i Digitaliseringsstyrelsen der
direkte vedrører drift, vedligehold og udvikling af it-systemer.
Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

4.8 Supplerende bilag
Digitaliseringsstyrelsen har ingen supplerende bilag.

44,2
0,3
329,1

digst.dk

