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Påtegning af det
samlede regnskab
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Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kompetencesekretariatet,
CVR-nummer 11835228 er ansvarlig for: § 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbevilling), § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbevilling),
§ 07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingsFormålet
med
årsrapporten er at give et retvisende billede af
kontrollen for
2019.

1. Påtegning af det samlede regnskab

Kompetencesekretariatets økonomiske og faglige resultater for 2019. I årsPåtegning
rapporten redegør Kompetencesekretariatet for målopfyldelse, det medgåDet
hermed: finansiering samt aktiver og forpligtelser.
ede tilkendegives
ressourceforbrug,
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforudeladelser,
at målopstillingen
og målrapporteringen
For mationer
at styrkeeller
økonomiog herunder
resultatstyringen
er årsrapportens
fokus lagti på
årsrapporten er fyldestgørende,
afrapporteringen
af årets faglige og finansielle resultater.
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede afÅrsrapporten
indeholder
påtegning af det samlede regntaler og sædvanlig
praksis,virksomhedens
og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forskab.
valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder
årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer.
København den 6. marts 2020

__-__________________
Poul Taankvist
Direktør
Moderniseringsstyrelsen

________________________
Annemette Hammer
Sekretariatschef
Kompetencesekretariatet
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Beretning
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2. Beretning
Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Kompetencesekretariatet
og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige
forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke Kompetencesekretariatets aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives forventningerne til det
kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden
Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) for
at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetenceudvikling) blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 1999 og er videreført
i de efterfølgende overenskomstperioder.
Kompetencesekretariatet er opført på finansloven som en selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto. Jævnfør Kongelig resolution af 27. juni 2019 er
Kompetencesekretariatet ressortomlagt til Skatteministeriet. Bevillings- og
regnskabsmæssigt er sekretariatet overgået til Skatteministeriet fra 1. januar
2020, om end implementeringen i Skatteministeriet er påbegyndt medio 2019.
Kompetencesekretariatet har egen selvstændig ledelse samt budget- og regnskabsansvar.
Kompetencesekretariatet er organiseret med en partssammensat styregruppe,
en partssammensat teknikergruppe og fire fondsgrupper bestående af medlemmer udpeget af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt den relevante centralorganisation. Kompetencesekretariatet ledes af en sekretariatschef, der har
ansvaret for en sous- og administrationschef, fjorten fastansatte medarbejdere
samt tre medarbejdere, der er indstationeret fra overenskomstparterne.
Styregruppen godkendte i oktober 2019 Kompetencesekretariatets strategi for
OK18-perioden, herunder nedenstående mission og vision.
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Mission

I et arbejdsmarked i
forandring supplerer,
fremmer og styrker
Kompetencesekretariatet
værdiskabende og
strategisk kompetenceudvikling for den enkelte
medarbejder og statens
arbejdspladser.

Vision

Kompetencesekretariatet er
naturlig sparringspartner for
statslige arbejdspladser om
systematisk og strategisk
kompetenceudvikling med
fokus på job- og kompetenceudvikling.
Kompetencesekretariatet styrker dialogen mellem ledere og
medarbejdere om strategisk
kompetenceudvikling for at
sikre medarbejdernes faglige
udvikling og arbejdspladsens
nuværende og fremtidige
opgaveløsning.
Kompetencesekretariatet
medvirker til at øge kompetenceniveauet hos statens
ansatte gennem professionel
rådgivning og udmøntning af
supplerende økonomisk støtte
til individuel kompetenceudvikling.
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I finansloven 2019 er målene for Kompetencesekretariatet formuleret således:
Målet er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og
sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability). Det sker
primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til individuel kompetencegivende uddannelse. Herudover skal sekretariatet understøtte videndeling på
tværs af statens arbejdspladser. Fokus er på at sikre effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i staten og at udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling.
Kerneopgaver
Ifølge OK18-teksten har Kompetencesekretariatet følgende opgaver:
1. Sekretariatsbetjening af en nyetableret styregruppe og fire fondsgrupper.
2. Administration og udmøntning af midler samt rådgivning om mulighed for
at opnå støtte fra Kompetencefonden.
3. Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
4. Rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på arbejdspladserne.
5. Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden
om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af
erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
6. Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.
7. Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og
varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).
8. Sekretariatsbistand ved særlige indsatser aftalt inden for eller på tværs af
fondsområderne. Fx udvikling af uddannelsesforløb.
Overenskomstparterne har aftalt grundlaget for den statslige kompetenceindsats i OK18. Tre udmøntende aftaler (cirkulærer) er udarbejdet:




Aftale om Kompetenceudvikling (”Kompetenceaftalen”)
Aftale om organiseringen af den parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten
Aftale om Den Statslige Kompetencefond
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I sammenhæng med aftalerne er det strategiske fundament (mission, vision,
strategi, arbejdsprogram mv.) for Kompetencesekretariatet udarbejdet.

2.2 Ledelsesberetning
Overenskomstparterne udpegede Kompetencesekretariatets partssammensatte
styregruppe primo 2019. Første møde i styregruppen blev blandt andet på
grund af folketingsvalg, ressortomlægning og oprettelse af Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen først afholdt i august 2019. Efterfølgende fastlagde styregruppen i oktober 2019 en strategi for Kompetencesekretariatet, som sætter
retning for sekretariatets arbejde i indeværende overenskomstperiode. Strategien er efterfølgende operationaliseret i et arbejdsprogram med en række indsatser, som bidrager til at nå målene.
I 2019 har der været afholdt hyppige møder med den partssammensatte teknikergruppe, og der har været afholdt et styregruppeseminar samt et styregruppemøde. Derudover er der afholdt kvartalsmøder med hver af de respektive
fondsgrupper.
De overordnede mål i 2019 har været:




Etablering af Den Statslige Kompetencefond
Håndtering af afvikling af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
(FUSA) og den hidtidige Kompetencefond
Rådgivning og videndeling om kompetenceudvikling i staten med afsæt
i kompetenceaftalen, herunder varetagelse af lovpligtige opgaver på
AMU-området

Der er blevet afrapporteret på sekretariatets fremdrift på ovenstående mål på
møder med overenskomstparterne.
Etablering af Den Statslige Kompetencefond
Det har været overenskomstparternes hovedprioritet at kunne åbne Den
Statslige Kompetencefond hurtigst muligt.
Kompetencesekretariatet har haft fokus på at udarbejde det bedst mulige
beslutningsgrundlag til overenskomstparterne vedrørende afklaring af
rammekriterier, it-understøttelse, ansøgningsproces, styringsstruktur mv.,
således at ansøgningsprocessen kunne foregå så enkelt som muligt.
Den Statslige Kompetencefond åbnede til den aftalte tid - 4. september 2019 og har frem til 31. december 2019 modtaget 3.720 ansøgninger. Kompetencesekretariatet har i samarbejde med overenskomstparterne givet tilsagn for 47,2
mio. kr. fordelt på 2.939 ansøgninger. Interessen for Den Statslige Kompetencefond har været så stor, at det blandt andet har medført midlertidige stop for
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ansøgninger i enkelte fondspuljer. Kompetencesekretariatet har ligeledes oplevet en betydelig øget telefonisk aktivitet efter åbningen af Den Statslige Kompetencefond.
For at udbrede kendskabet til Den Statslige Kompetencefond har Kompetencesekretariatet - i samarbejde med overenskomstparterne - gennemført en bred
kommunikationsindsats bestående af både mundtlige, skriftlige og digitale formidlingsaktiviteter.
Sekretariatet har varetaget administration og udmøntning af midlerne i Den
Statslige Kompetencefond, samt sekretariatsbetjent de fire fondsgrupper blandt
andet med relevant ledelsesinformation om Den Statslige Kompetencefond.
Fokus har været at udarbejde brugervenlige og ubureaukratiske løsninger, samtidig med at processer og systemer ikke gav mulighed for misbrug af økonomiske midler.
Håndtering af afvikling af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
(FUSA) og den hidtidige Kompetencefond
I 2019 har prioriteten i forhold til afvikling af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) været løbende at følge op på projektporteføljen via fysisk
og virtuel dialog med bevillingsmodtagerne med henblik på at sikre fremdrift
og effekt af midlerne. Der har ligeledes været fokus på at afslutte projekterne med respekt for arbejdspladsernes behov ved ændring i organisationen, opgaver, politiske forhold mv. Samlet set er 90 ud af 166 projekter afsluttet i løbet af
2019.
I forhold til den hidtidige Kompetencefond har fokus i 2019 været løbende opfølgning på forbrug af midler, således at ikke anvendte midler inden for de pågældende forbrugsfrister returneres og aktivt kan anvendes i Den Statslige
Kompetencefond.
Rådgivning og videndeling om kompetenceudvikling i staten med afsæt
i kompetenceaftalen, herunder varetagelse af lovpligtige opgaver på
AMU-området
Kompetencesekretariatet har rådgivet statslige arbejdspladser om Kompetenceaftalens områder (samarbejdsudvalgenes rolle, strategisk kompetenceudvikling,
MUS, effekt af kompetenceudvikling mv.). Kompetencesekretariatet har blandt
andet afholdt 30 workshops og præsentationer om strategisk kompetenceudvikling samt ydet forskellige former for support til statslige arbejdspladser i forhold
til teamsamarbejde, herunder workshops for procesledere og teamledere samt
konkrete teamudviklingsforløb.
En væsentlig del af Kompetencesekretariatets rådgivning tager afsæt i efterspørgsel fra arbejdspladserne. Kompetencesekretariatet har derfor haft fokus på at
fastholde kontakt til brugere og nyttiggøre eksisterende viden i sekretariatet til
gavn for de statslige arbejdspladser og medarbejdere. Dette er eksempelvis sket
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gennem afholdelse af tre temamøder med deltagelse af 130 personer, primært
medlemmer af samarbejdsudvalg.
I forlængelse af Kompetencesekretariatets strategi har der været fokus på at tydeliggøre sekretariatets rådgivningsområder for statens arbejdspladser, hvilket er
sket gennem en skærpelse af rådgivningsområderne samt udarbejdelse af en profilbrochure, der blev færdiggjort ultimo december 2019 med henblik på lancering
i 2020.
Kompetencesekretariatet har ligeledes opprioriteret sin kommunikationsmæssige
indsats og har opnået en betydelig tilgang af følgere og abonnenter på henholdsvis LinkedIn, nyhedsbreve og hjemmeside.
En væsentlig opgave på AMU-området har været fortsat implementering af tiltag afledt af trepartsaftalen fra 2017 samt varetagelse af lovpligtige udviklingsog driftsopgaver i relation til Undervisningsministeriet og Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).
Tabel 1 indeholder de økonomiske hoved- og nøgletal for Kompetencesekretariatets driftsregnskab, der omfatter § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og §
07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling.
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Tabel 1
Kompetencesekretariatets økonomiske hoved- og nøgletal
(mio. kr.)

Regnskab 2018

Regnskab 2019

Budget 2020

-16,6

-17,8

-19,5

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger

19,5

18,6

25,0

Resultat af ordinær drift

2,9

0,8

5,5

Resultat før finansielle poster

0,0

-1,4

0,1

Årets resultat

0,0

-1,3

0,0

Anlægsaktiver (im- og materielle)

0,5

3,2

0,8

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

1,1

1,2

-

Egenkapital

6,4

7,7

7,7

Langfristet gæld

0,5

2,7

0,8

Kortfristet gæld

4,1

3,8

-

Udnyttelsesgrad af lånerammen

8,1 %

78,1 %

20,8 %

Bevillingsandel

100 %

100 %

100 %

80,5

88,5

-

7,2

6,1

-

18,3

14,5

17,0

0,7

0,8

0,7

Balance

Finansielle nøgletal

Udvalgte KPI’er
Compliance for indkøbsaftaler*
Kvartalsprognosepræcision**
Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris (mio. kr.)

Anm.: * Se kommentar i teksten nedenfor.
** Se kommentar i teksten nedenfor.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Årets resultat 2019 for Kompetencesekretariatet er 1,3 mio. kr. Resultatet er
overført til egenkapitalen.
Udnyttelsen af lånerammen er væsentligt øget i 2019 til 78,1 pct., hvilket er en
stigning fra 8,1 pct. i 2018. Dette skyldes udvikling af it-system til administration af Den Statslige Kompetencefond. It-systemet medfører tillige en stigning
i sekretariatets anlægsaktiver i 2019.
KPI’en vedrørende compliance for indkøbsaftaler er 88,5 pct. i 2019, hvor det
fastsatte mål er >90 pct. Hvis der korrigeres for aftalen vedrørende vagt, bliver
compliance 93,60 pct. i 2019.
Begrundelsen for denne korrektion er, at aftalen med leverandøren af vagtydelser er indgået før de nu gældende indkøbsaftaler. Kompetencesekretariatet
overvejede et skift af vagtleverandør (alarmanlæg) i 2018, men valgte at beholde
den nuværende leverandør, da det vil medføre betydelige omkostninger at
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skifte leverandør. Med ovenstående korrektion vurderes KPI’en at være opfyldt.
KPI’en vedrørende kvartalsprognosepræcisionen for Kompetencesekretariatets
driftskonto (§ 07.14.11.) er for året 6,1 pct. Målet for kvartalsprognosepræcisionen er 7,5 pct. Prognoseafvigelsen er lavere end det fastsatte mål. KPI’en er således opfyldt.
Antallet af årsværk i Kompetencesekretariatet er faldet i 2019 til 14,5 årsværk,
mod 18,3 årsværk i 2018. Faldet i årsværk skyldes flere vakancer. I 2020 forventes et forbrug på 17 årsværk, idet vakante stillinger forventes genbesat. I årsværkstallet indgår ikke indstationerede medarbejdere fra Centralorganisationernes Fællesudvalg.
Kompetencesekretariats drift, anlæg og administrerede ordninger
Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:
-

§ 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbevilling)
§ 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbevilling)
§ 07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbevilling)

Tabel 2
Kompetencesekretariatets hovedkonti
Drift

(mio. kr.)
Udgifter

Bevilling
(FL+TB)

Regnskab

21,4

18,6

Overført
overskud
ultimo året

I alt
Indtægter

-3,6

-2,2

Udgifter

19,9

18,6

7,3

Indtægter

-2,1

-2,1

1,5

0,1

Indtægter

-1,5

-0,1

-

(mio. kr.)

Bevilling
(FL+TB)

Regnskab

Overført
videreførsler
ultimo året

90,9

43,7

07.14.11.
Udgifter

7,3

07.14.16.

Administrerede
ordninger

I alt

Udgifter
Indtægter

07.14.12.

Udgifter
Indtægter

-

-

90,9

43,7

-

-

28,8

28,8
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Anm.: Kolonnen Overført overskud ultimo året viser ultimobeholdningen for regnskabskonto 7403, 7406,
7407 og 7411 efter resultatdisponeringen.
Anm.: Kolonnen Overført videreførsler ultimo året viser ultimobeholdningen for regnskabskonto 7490
efter bevillingsafregningen.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

2.3 Kerneopgaver og ressourcer
Kompetencesekretariatet har i 2019 varetaget de opgaver, der er forbundet med
at understøtte aftalen om kompetenceudvikling, jf. tabel 6 i finanslovens anmærkninger under § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Tabel 3 nedenfor viser
§ 07.14.11. Kompetencesekretariatets opgaver og dertilhørende
ressourceforbrug.
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for Kompetencesekretariatets opgaver

Opgave (mio. kr.)
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

Bevilling
(FL+TB)

Øvrige
indtægter

Omkostninger

Andel af årets
overskud

-4,3

-2,1

6,4

0,0

1. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer.

-13,5

0,0

12,2

-1,3

I alt

-17,8

-2,1

18,6

-1,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
Opgaven Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration omfatter udgifter til støttefunktioner og daglig ledelse af driften. Derudover omfatter kategorien også betaling af husleje, revision og øvrige koncernbetalinger samt administration af øvrige hovedopgaver.
Styrke kompetenceudvikling i staten igennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af
erfaringer
Med henblik på at styrke kompetenceudvikling i staten rådgiver Kompetencesekretariatet statslige arbejdspladser om kompetenceudvikling, uddeler økonomisk
støtte til kompetenceudvikling og sikrer videndeling af erfaringer om kompetenceudvikling. Udgifter i denne kategori omhandler derfor rådgivning, udvikling af
nye værktøjer til rådgivning, mødeafholdelse og transport mv.
Fordelingen af bevillinger i Tabel 3 er foretaget ud fra en fordelingsnøgle af opgavernes omfang. Regnskabstallet for opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration er opgjort efter krav om regnskabsregistrering på FL-formål vedrørende generelle fællesomkostninger. Dog er det forudsat, at opgave 0.
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Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration hverken skal give over- eller
underskud, og derfor er bevillingen som udgangspunkt sat lig forbruget.

2.4 Målrapportering
Der er ikke en mål- og resultatplan for Kompetencesekretariatet. Dette betyder,
at Tabel 4 udgår efter aftale med Moderniseringsstyrelsens Kontor for Statsregnskab.
Efter parternes indgåelse af overenskomstaftale i foråret 2018 har Kompetencesekretariatet efter aftale med parterne primært arbejdet efter overordnede mål
med størst vægt på etablering af Den Statslige Kompetencefond, jf. 2.2. Ledelsesberetning.

2.5 Forventninger til det kommende år
Der vil i 2020 være fokus på fortsat implementering af Kompetencesekretariatets strategi. Forventningen er, at de overordnede rammer for udmøntningen
vil være på plads i første halvår af 2020.
Arbejdet med Den Statslige Kompetencefond videreføres i 2020 med fokus på
løbende mindre justeringer af både it-systemet, arbejdsprocesser, forenkling af
processerne i forhold til udmøntning af fondens midler, kvalificering af kriterier
samt kvalificering af positivlister mv.
Kompetencesekretariatet vil fortsat have fokus på udbredelse af kendskabet til
Den Statslige Kompetencefond, herunder også med fokus på internationale
medarbejdere ansat på statslige arbejdspladser, hvorfor der implementeres en
engelsksproget version af Den Statslige Kompetencefond.
Der arbejdes fortsat på afvikling af de to hidtidige fonde, Fonden til udvikling
af statens arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden. Hovedparten af de
igangværende FUSA-projekter forventes afsluttet i 2020, og der vil fortsat være
fokus på at sikre fremdrift og effekt af midlerne. Angående Kompetencefonden
er alle forbrugsfrister udløbet, og der udestår en opsamling på forbrug af de udmeldte midler. Ikke anvendte midler inden for de pågældende forbrugsfrister
returneres og kan anvendes i Den Statslige Kompetencefond.
Det forventes, at Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser om strategisk
kompetenceudvikling fortsat udvikles og stilles bredt til rådighed for de statslige arbejdspladser. I 2020 vil rådgivningen om strategisk kompetenceudvikling
have tre indsatser, der fokuserer på henholdsvis dialog i samarbejdsudvalgene
om arbejdspladsernes samlede strategiske kompetenceudviklingsindsats, effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling med værdi samt dialog mellem
medarbejdere og ledere om kompetenceudvikling.
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Det er ambitionen at øge kendskabet til Kompetencesekretariatets rådgivningstilbud om strategisk kompetenceudvikling blandt statslige arbejdspladser. Dette
gøres gennem udbredelse af Kompetencesekretariatets nye profilbrochure, afholdelse af landsdækkende rundtur samt analog og digital kommunikation via
forskellige kommunikationskanaler.
I 2020 vil Kompetencesekretariatet have et særligt fokus på at gøre rådgivningsydelserne mere udbredte og anvendte på statslige arbejdspladser via digitale løsninger. Der påtænkes eksempelvis lanceret digitale værktøjer, som understøtter
dialogen i samarbejdsudvalget om strategisk kompetenceudvikling og kompetenceudvikling generelt.
Kompetencesekretariatet ønsker endvidere at styrke samarbejdet med overenskomstparterne blandt andet via løbende dialog i fondsgrupper, teknikergruppe
og styregruppe.
Det forventes, at Kompetencesekretariatets resultat for 2020 vil udvise et resultat i balance jf. Tabel 5.
Tabel 5
Forventninger til det kommende år
(mio. kr.)

Regnskab 2019

Grundbudget 2020

-20,0

-25,1

Udgifter

18,6

25,1

Resultat

-1,3

0,0

Bevilling og øvrige indtægter

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2019

Den markante ændring i bevilling og øvrige indtægter i 2020 i forhold til 2019
vedrører primært intern statslig overførsel fra § 07.14.12. Den Statslige
Kompetencefond til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af
udgifter relateret til it-system til administration af Den Statslige
Kompetencefond.
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Regnskab
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3. Regnskab
I dette afsnit redegøres for Kompetencesekretariatets ressourceforbrug i
finansåret 2019 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle
status på balancen. Derudover omfatter afsnittet de hovedkonti, som
Kompetencesekretariatet har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i 2019.
I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af
bevillinger pr. hovedkonto samt synliggørelse af udnyttelsen af
lånerammen og lønsumsloftet.

3.1 Anvendt regnskabspraksis
Kompetencesekretariatet følger Bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen
og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning.
Der er anvendt regnskabsmæssige skøn til beregning af hensættelsesforpligtelsen vedrørende reetablering af lejemål ved fraflytning.

3.2 Resultatopgørelse mv.
Tabel 6
Resultatopgørelse

Regnskab
2018

Regnskab
2019

Budget
2020

Bevilling

-16,6

-17,8

-19,5

Indtægtsført bevilling i alt

-16,6

-17,8

-19,5

Salg af varer og tjenesteydelser

-

-

-

Tilskud til egen drift

-

-

-

Gebyrer

-

-

-

-16,6

-17,8

-19,5

Ændring i lagre

-

-

-

Forbrugsomkostninger

-

-

-

1,2

1,3

1,3

(mio. kr.)
Note Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger

Husleje
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Forbrugsomkostninger i alt

1,2

1,3

1,3

11,8

9,7

10,9

1,7

1,4

1,5

-0,1

-0,0

0,0

Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger

-0,5

0,3

0,2

Personaleomkostninger i alt

13,0

11,4

12,6

Af- og nedskrivninger

0,1

0,9

3,0

Internt køb af varer og tjenesteydelser

1,0

0,9

1,0

Andre ordinære driftsomkostninger

4,2

4,0

7,1

19,5

18,6

25,0

2,9

0,8

5,5

-2,8

-2,2

-5,6

Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Andre driftsposter i alt
Resultat før finansielle poster

0,0

0,0

0,0

-2,8

-2,2

-5,6

0,0

-1,4

-0,1

Finansielle poster
Finansielle indtægter

-

-

-

0,0

0,1

0,1

Finansielle poster i alt

0,0

0,0

0,1

Resultat før ekstraordinære poster

0,0

-1,3

0,0

Ekstraordinære indtægter

-

-

-

Ekstraordinære omkostninger

-

-

-

-

-

-

0,0

-1,3

0,0

Finansielle omkostninger

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster i alt

Årets resultat

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) samt Statens Budgetsystem (SBS)

Resultatet af Kompetencesekretariatets driftsbevilling viser et overskud på 1,3
mio. kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende, da nye initiativer og aktiveter har
afventet strategi og arbejdsprogram, der blev besluttet af sekretariatets styregruppe
ultimo oktober 2019.
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Der er overført samlet 1,4 mio. kr. på tillægsbevilling fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond. Der er overført 2,3
mio. kr. jf. aftale mellem overenskomstparterne som opfølgning på OK18. Herfra
er fratrukket 0,9 mio. kr., som er udgifter relateret til anskaffelse af it-system til
administration af ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond.
Ordinære driftsindtægter er steget fra 16,6 mio. kr. i 2018 til 17,8 mio. kr. i 2019.
Dette skyldes PL-regulering af bevillingen på 0,2 mio. kr., samt at sekretariatet
primært på grund af udgifter til it-systemet til administration af Den Statslige
Kompetencefond har overført 1 mio. kr. mindre fra § 07.14.11.
Kompetencesekretatiatet til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond i 2019
sammenlignet med 2018.
Ordinære driftsomkostninger er faldet fra 19,5 mio kr. i 2018 til 18,6 mio. kr. i 2019.
Dette skyldes blandt andet et fald i lønomkostningerne på 1,6 mio. kr., som
primært kommer fra en reduktion i medarbejderstaben på baggrund af OK18
samt vakancer. Dertil kommer en stigning i udgifter til primært afskrivninger
relateret til it-systemet til administration af Den Statslige Kompetencefond på
samlet 0,9 mio. kr., der er dækket af reservationsbevilling § 09.11.12. Den
Statslige Kompetencefond via tillægsbevilling.
For 2020 forventes det, at Kompetencesekretariatet vil have et resultat i balance.
Resultatdisponering
Tabel 7
Resultatdisponering
(mio. kr.)

2019

Disponeret til bortfald

-

Disponeret til udbytte til statskassen

-

Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB)

Kompetencesekretariatets resultat i 2019 er 1,3 mio. kr. i mindreforbrug. Derfor er overskud på 1,3 mio. kr. overført til egenkapitalen.

1,3
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3.3 Balancen
Tabel 8
Balancen
Note

Aktiver (mio. kr.)

2018

2019

Note

Anlægsaktiver
1

2

Reguleret egenkapital (startkapital)

0,4

0,4

-

-

Reserveret egenkapital

-

-

0,3

Bortfald af årets resultat

-

-

3,1

Udbytte til staten

2,9

-

-

Udviklingsprojekter under opførelse

0,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0,4

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger

0,1

0,0

Infrastruktur

-

-

Transportmateriel

-

-

Produktionsanlæg og maskiner

-

-

0,1

0,0

Inventar og it-udstyr
Igangværende arbejder for egen regn.
Materielle anlægsaktiver i alt

2019

Opskrivninger

0,4

Erhvervede koncessioner, patenter, m.v.

2018

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter

Passiver (mio. kr.)

-

-

0,1

0,1

-

-

Overført overskud

5,9

7,3

Egenkapital i alt

6,4

7,7

Hensatte forpligtelser

0,8

1,2

FF4 Langfristet gæld

0,4

2,7

Donationer

0,2

0,1

Prioritetsgæld

-

-

Anden langfristet gæld

-

-

Langfristet gæld i alt

0,5

2,7

Langfristede gældsposter
Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning

0,4

0,4

Øvrige finansielle anlægsaktiver

-

-

Finansielle anlægsaktiver i alt

0,4

0,4

Anlægsaktiver i alt

0,9

3,6

-

-

Tilgodehavender

1,0

1,2

Lev. af varer og tjenesteydelser

1,0

1,3

Periodeafgrænsningsposter

0,1

0,0

Anden kortfristet gæld

0,7

0,2

Skyldige feriepenge

1,5

1,5

Reserveret bevilling

-

-

0,9

0,8

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Likvide beholdninger
FF5 uforrentet konto

10,1

8,8

Igang. arbejder for fremmed regning

FF7 Finansieringskonto

-0,3

1,8

Periodeafgrænsningsposter

-

-

9,7

10,6

Omsætningsaktiver i alt

10,8

Aktiver i alt

11,7

Andre likvider
Likvide beholdninger i alt

3

Kortfristede gældsposter

-

-

Kortfristet gæld i alt

4,1

3,8

11,8

Gæld i alt

4,6

6,5

15,4

Passiver i alt

11,7

15,4

Eventualforpligtelser, jf. afsnit 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)
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Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Værdien af immaterielle anlægsaktiver er steget med 2,7 mio. kr. i 2019 svarende til årets afskrivninger og tilkøb af it-system til administration af Den
Statslige Kompetencefond. Dertil kommer udviklingsprojekter relateret til videreudvikling af it-systemet samt udvikling af platform til rådgivningstiltag om digital læring.
Materielle anlægsaktiver
Værdien af materielle anlægsaktiver er stort set uændret. Der har ikke været tilkøb i 2019, så ændringen består udelukkende af afskrivninger på eksisterende
anlæg.
Omsætningsaktiver
Værdien af tilgodehavender er steget fra 1,1 mio. kr. i 2018 til 1,2 mio. kr. i
2019. Stigningen skyldes primært stigning i momstilgodehavende på 0,2 mio. kr.
Dertil kommer en reduktion på 0,1 mio. kr. grundet sekretariatets udførelse af
arbejde vedrørende interne fondsprojekter (projektbevillinger til § 07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling fra § 07.14.12.30. Fonden til udvikling af
statens arbejdsplader).
Likvide beholdninger
Den samlede likvide beholdning er steget med 0,9 mio. kr.
Passiver
Egenkapital
Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 7,7 mio. kr., hvilket svarer til årets primo
saldo på 6,4 mio. kr. tillagt årets overførte overskud på 1,3 mio. kr.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser er steget med 0,4 mio. kr. i 2019, hvilket skyldes lønhensættelser på 0,3 mio. kr. samt en ændring i reetablering af sekretariatets lejemål
ved eventuel fraflytning på 0,1 mio. kr.
Langfristet gæld
Langfristede gældsposter er steget med 2,3 mio. kr. i 2019, svarende til udviklingen i anlægsmassen i perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019.
Kortfristet gæld
Reduktionen på 0,3 mio. kr. angående kortfristede gældsposter skyldes nedbringelse af igangværende arbejder for fremmed regning på 0,1 mio. kr. vedrørende
interne fondsprojekter. Endvidere er anden kortfristet gæld faldet med 0,5 mio.
kr. Gæld til leverandører er derimod steget med 0,3 mio. kr.
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Årets balance udgør en aktivside på 15,4 mio. kr. ultimo 2019, modsvarende
passivsiden, svarende til en stigning på 3,7 mio. kr. sammenlignet med 2018.

3.4 Egenkapitalforklaring
Tabel 9 forklarer egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af
disponering af overført resultat til egenkapitalen samt eventuelt bortfald.
Tabel 9
Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo (mio. kr.)

2018

2019

0,4

0,4

-

-

Startkapital ultimo

0,4

0,4

Overført overskud primo

5,9

5,9

+ primoregulering / flytning mellem bogføringskredse

-

-

+ regulering af det overførte overskud

-

-

+ mellemværender vedrørende egenkapitalen

-

-

-0,0

1,3

-

-

Overført overskud ultimo

5,9

7,3

Egenkapital ultimo

6,4

7,7

Startkapital primo
+ Ændring i startkapital

+ overført resultat
- bortfald af resultat

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB)

Kompetencesekretariatets egenkapital ultimo 2019 er samlet 7,7 mio. kr. Heraf
udgør 0,4 mio. kr. statsforskrivning og 7,3 mio. kr. overført overskud.

3.5 Likviditet og låneramme
Tabel 10
Udnyttelse af låneramme
(mio. kr.)

2019

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

3,1

Låneramme

4,0

Udnyttelsesgrad i pct.

78,1 %

Anm.: I summen af materielle og immaterielle anlægsaktiver er ikke indregnet doneret anlæg, som udgør 0,1 mio. kr. pr. 31.
december 2019.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)
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Ved årets udgang var udnyttelsesgraden af lånerammen for Kompetencesekretariatet 78,1 pct., mod 8,1 pct. i 2018. Stigningen afspejler udviklingen i anlægsmassen i 2019.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft
Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft. Dette betyder, at Tabel 11 udgår.

3.7 Bevillingsregnskabet
Tabel 12
Bevillingsregnskab
Hovedkonto

Navn

Bevillingstype

07.14.11.

Kompetencesekretariatet

Driftsbevilling

07.14.12.

07.14.16.

Den Statslige Kompetencefond

Reservationsbevilling

Initiativer vedr. kompetenceudvikling

Driftsbevilling

(mio.kr)

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse
ultimo

Udgifter

19,9

18,6

1,3

-7,3

Indtægter

-2,1

-2,1

0,0

Udgifter

90,9

43,7

47,2

-

-

-

1,5

0,1

1,4

-1,5

-0,1

-1,4

Indtægter
Udgifter
Indtægter

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Tabel 12 Bevillingsregnskab viser Kompetencesekretariatets indtægter og udgifter
på hovedkontoniveau, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet.

-28,8

-

Side 25 af 29

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 balance
Tabel 13
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede
koncessioner
mv.

I alt

0,8

-

0,8

-

-

-

Tilgang

3,4

-

3,4

Afgang

-0,1

-

-0,1

4,1

-

4,1

-1,3

-

-1,3

-

-

-

-1,3

-

-1,3

2,9

-

2,9

-0,8

-

-0,8

-

-

-

-0,8

-

-0,8

(mio. kr.)
Kostpris
Primokorrektioner

Kostpris pr. 31.12.2019

Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger

(mio. kr.)

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter
under udførelse

Primo saldo pr. 1. januar 2019

0,0

Tilgang

3,7

Nedskrivning

0,0

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2019

-3,4
0,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

De immaterielle anlægsaktiver (færdiggjorte udviklingsprojekter) er ultimo 2019
opgjort til 0,8 mio. kr. og indeholder opfølgnings- og evalueringssystem
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doneret fra hidtidige Kompetencefond, CMS til hjemmesiden, ESDH-system
og it-system til administration af Den Statslige Kompetencefond.
Et immaterielt anlæg vedrørerne tavlestyring, som ikke længere anvendes, er
straksafskrevet pr. 31-12-2019, hvor licensperioden afsluttedes, og systemet
ikke længere benyttes.
Udviklingsprojekter under udførelse er ultimo 2019 opgjort til 0,3 mio. kr. og
indeholder platform til digital læring samt videreudvikling af it-system til
administration af Den Statslige Kompetencefond.
Tabel 14
Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris

Grunde,
arealer og Infrastruk- Transportbygninger
tur
materiel

Inventar og
it-udstyr

Produktionsanlæg og
maskiner

I alt

0,2

-

-

0,3

-

0,5

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse

-

-

-

-

-

-

Tilgang

-

-

-

-

-

-

Afgang

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

0,3

-

0,5

-0,2

-

-

-0,3

-

-0,5

-

-

-

-

-

-

-0,2

-

-

-0,3

-

-0,5

0,0

-

-

0,0

-

0,1

-0,0

-

-

-0,0

-

-0,1

-

-

-

-

-

-

-0,0

-

-

-0,0

-

-0,1

Kostpris pr. 31.12.2019

Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger

(mio. kr.)

Igangværende arbejder for egen regning

Primo saldo pr. 1.1.2019

-

Tilgang

-

Nedskrivninger

-

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

-

Kostpris pr. 31.12.2019

-

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)
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Der er ultimo 2019 materielle anlægsaktiver for 0,1 mio. kr. Værdien vedrører
klimaanlæg og tilhører anlægsarten Grunde, arealer og bygninger samt to touchskærme
til møderum tilhørende anlægsarten Inventar og IT-udstyr.

Note 3. Eventualforpligtelser
Kompetencesekretariatet har en eventualforpligtelse, idet sekretariatet er forpligtet til at betale seks måneders husleje, såfremt sekretariatets lejemål fraflyttes. Forpligtelsen udgør 0,6 mio. kr.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed
Kompetencesekretariatet udfører ikke indtægtsdækket virksomhed. Tabel 15 udgår.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed
Kompetencesekretariatet udfører ikke gebyrfinansieret virksomhed. Tabel 16 og
tabel 17 udgår.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter
Kompetencesekretariatet har i 2019 udført tilskudsfinansierede aktiviteter for i
alt 0,1 mio. kr. De tilskudsfinansierede aktiviteter udgøres af interne fondsprojekter, der er bevilget fra § 07.14.12.30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, og som gennemføres i regi af Kompetencesekretariatet via § 07.14.16
Initiativer vedr. kompetenceudvikling til initiativer for statslige arbejdspladser.
Tabel 18
Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

Overført
overskud
fra tidligere
år

Årets
tilskud

Årets
udgifter

AMU-projektmidler 2

-0,5

-

0,0

-

-0,5

Fra ufaglært til faglært

-0,4

-

0,1

-

-0,4

Kompetencesekretariatet i alt

-0,9

-

0,1

-

-0,8

(mio. kr.)
Ordninger

Kilde: Navision Stat

Årets Overskud til
resultat videreførsel
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Når et internt fondsprojekt afsluttes, overføres ikke anvendte midler retur til §
07.14.12. Den Statslige Kompetencefond. Da tilskudsregnskabet for hvert projekt altid skal være i balance, udlignes udgifter løbende med tilsvarende indtægter. Årets resultat for tilskudsfinansierede aktiviteter går dermed i nul.

4.5 Forelagte investeringer
Kompetencesekretariatet har ingen forelagte investeringer. Tabel 19 og tabel 20
udgår.

4.6 It-omkostninger
Kompetencesekretariatet har it-omkostninger for 1,2 mio. kr. primært til it-udviklingsomkostninger relateret til it-systemer i regi af Kompetencesekretariatet.
Tabel 21
IT-omkostninger
Sammensætning
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

(Mio.kr)
-

It-systemdrift

0,0

It-vedligehold

0,1

It-udviklingsomkostninger

1,0

Udgifter til it-varer til forbrug

0,1

I alt

1,2

Anm.: Finansministeriets koncernfælles registreringsramme giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at opgøre de
anvendte personaleomkostninger til it, hvorfor disse data ikke indgår i tabellen.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat.

4.7 Supplerende bilag
Kompetencesekretariatet har ingen supplerende bilag.

