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1. Indledning 
 

Denne mål- og resultatplan er et styringsdokument aftalt mellem Styrelsen for It og Læring og depar-

tementet i Undervisningsministeriet. Planens formål er at synliggøre centrale mål, ambitioner og for-

ventninger til styrelsens arbejde i 2018.  

 

2. Mål og retning  
 

Styrelsen for It og Læring arbejder inden for ministeriets fælles mål, retning og værdier: 

 

Mål:  

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.  

 

Retning:  
For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern: 

 tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på 
undervisningsområdet. 

 i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med de relevante parter sikre de bedst mulige rammer for 
undervisning af børn, unge og voksne.  

 i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncer-
nen. 

 udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler 

bliver omsat til målbare resultater. 

 

Værdier:  
Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed. 

 

 

 

3. Strategisk målsætning  
 

Styrelsen for It og Læring bidrager gennem målrettet arbejde med it og læring til at skabe fagligt stærke 

uddannelser til alle. It, digitalisering og bedre brug af data har et stort potentiale i forhold til at under-

støtte udvikling af undervisningssektoren, så alle børn, unge og voksne i uddannelse trives og bliver så 

dygtige, som de kan blive.  

Styrelsen arbejder mod et mål om en undervisningssektor, hvor brug af it og digitale læremidler er en 

helt naturlig del af hverdagen for børn, elever, lærere og forældre. Anvendelsen af it og digitale læremid-

ler åbner nye muligheder i undervisningen. Det kan både være med til at forny undervisningen, øge 

elevernes læring og motivation samt frigøre lærernes tid, så de kan have fokus dér, hvor der er mest 

brug for det.  

Det er ligeledes styrelsens mål, at data indgår som en naturlig del af forberedelserne og opfølgningen på 

det politiske arbejde med udvikling af undervisning, læring og trivsel på skoler og uddannelsesinstituti-

oner. I sektoren kan anvendelsen af data bidrage til at udfolde den enkelte elevs potentiale og højne den 
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samlede kvalitet. Det muliggør blandt andet, at lærere og ledelse får et styrket grundlag for at målrette 

læring, differentiere undervisningen og løbende følge op på læring. Disse muligheder forudsætter øget 

fokus på dataetik i omgangen med STIL’s data. Efterlevelse af persondataforordningen forudsætter bl.a. 

en systematisk gennemgang af håndteringen af persondata i STIL. 

Styrelsen sætter rammer for den fortsatte digitale udvikling af undervisningssektoren. Det sker bl.a. ved 

at udmelde standarder og anbefalinger til it-løsninger, som skoler og uddannelsesinstitutioner anskaffer, 

hvilket skal understøtte en udvikling, hvor konkurrencen på markedet af it-løsninger styrkes, og der er 

flere potentielle leverandører at vælge imellem. 

Endvidere har styrelsen ansvaret for ministeriets forretningskritiske it-løsninger. Det er målet, at alle 

brugere af løsningerne, herunder elever, lærere, forældre, virksomheder m.fl., oplever sammenhængen-

de og brugervenlige digitale løsninger. De digitale løsninger skal eksempelvis bidrage til, at det er nemt 

og trygt for elever og deres forældre at søge efter information om den rigtige uddannelse, og at det er 

nemt for elever at søge om optagelse på denne uddannelse. Andre digitale løsninger og anden digital 

infrastruktur bidrager til at gøre administrationen på uddannelsesinstitutionerne lettere.  

Styrelsen rådgiver desuden departementet og koncernens øvrige forretningsområder inden for it, digita-

lisering og anvendelsen af data på grundlag af stærk it-faglighed, forretningskendskab og viden. Det er 

ligeledes styrelsen, som koordinerer ministeriets bidrag i forhold til den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi og øvrige fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer.   

Samlet set tager styrelsens arbejde og opgaver udgangspunkt i to strategiske målsætninger:  

 Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle (mission) 

 Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og 

derved forbedre børn, unge og voksnes læring (vision) 

 

For at levere på de strategiske målsætninger arbejder styrelsen efter fire pejlemærker (hovedopgaver): 

 
Pejlemærke 1: Vi sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.  

 

Pejlemærke 2: Vi bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt 

og centralt.  

 

Pejlemærke 3: Vi står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til den aftalte tid og 

budget.  

 

Pejlemærke 4: Vi sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.  

 

4. Mål for 2018 
 

I det følgende omsættes de ovennævnte overordnede pejlemærker til konkrete mål for 2018. Målene er 

strategisk prioriteret ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring be-

skrevet i styrelsens overordnede pejlemærker og indfrier ministeriets koncernfælles mål og retning.  
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Målene angiver aktiviteter og resultater fokuseret på styrelsens kerneopgaver og strategisk vigtige opga-

ver. For hvert mål er der angivet en indikator. Denne indikator angiver både baseline samt specifikation 

af delvis og fuld målopfyldelse.  

 

4.1 Forretningskritiske mål 2018 
 

I 2018 er de tre forretningskritiske mål: 

 Implementering af FGU-aftalen 

 Implementering af VEU-aftalen 

 God it-sikkerhed og databeskyttelse 

 

Der redegøres for disse tre mål i det følgende.  

 
Mål 1: Implementering af FGU-aftalen 
I efteråret 2017 blev der indgået en politisk aftale om en Forberedende Grunduddannelse (FGU), som 
skal kunne rumme alle unge. Reformen af det forberedende område giver anledning til en række it- og 
dataunderstøttende initiativer i STIL. 
 
Mål 1: Implementering af FGU-aftalen Vægtning:  

15 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
Regeringen har indgået aftale om reformering af den kommunale ungeindsats samt om samling af de 
mange tilbud til de udsatte unge i en ny forberedende grunduddannelse. Der er en række elementer i 
reformen, der kræver it-understøttelse såvel centralt som lokalt. Der skal således ske ændringer i en 
række it-systemer i STIL. Hertil kommer, at der også skal stilles krav til de systemer, som FGU-
institutionerne selv skal anskaffe. 
FGU-institutionerne skal kunne optage elever fra sommeren 2019, hvorfor langt de fleste af STIL’s 
leverancer først skal foreligge i 2019 og 2020. Året 2018 anvendes derfor primært til at forberede 
disse leverancer. 

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist opfyldt, 
hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis:  

Ungedatabasen og de 
centrale administrati-
ve systemer 

Systemerne un-
derstøtter ikke 
reformen. 

Udviklingsbehov for Un-
gedatabasen og de centrale 
systemer er identificeret.  

Systemernes udvik-
lingsbehov er også 
afspejlet i love og be-
kendtgørelser. 

Optagelse.dk Optagelse.dk 
understøtter ikke 
FGU. 

Leverandør har påbegyndt 
udvikling af implemente-
ring af FGU på Optagel-
se.dk. 

Optagelse.dk under-
støtter, at de unge kan 
interessetilkendegive, at 
de ønsker optagelse på 
FGU.  

Lokale administrative 
systemer 

Ingen FGU-
systemer på mar-
kedet i dag. 

Krav til lokale administra-
tive systemer fastlagt. 

Krav fastlagt efter dia-
log med potentielle 
leverandører på områ-
det.  

 
Mål 2: Implementering af VEU-aftalen 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreud-
dannelsessystemet (VEU). Aftalen indeholder en række it-løsninger, som STIL skal levere, samt et fo-
kus på at løfte basale it-færdigheder og en national strategisk indsats for digitalisering af hele VEU-
området. Aftalen indeholder desuden en række it-løsninger og digitale elementer på STIL’s område. 
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Mål 2: Implementering af VEU Vægtning:  
15 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
Som en væsentlig del af VEU-aftalen skal der etableres én national indgang til voksenvejledning, søgning af VEU-
kurser samt søgning af godtgørelse. Den ene indgang skal sikre virksomheder og voksne uddannelsessøgende et 
overblik, enkle ansøgningsprocesser samt velfungerende brugerrejser, herunder på mobile enheder. 
  
Den samlede reform nedbrydes i projekter med et klart scope og med så få indbyrdes afhængigheder som muligt for 
at reducere risikoen i implementeringen. Der udarbejdes projektbeskrivelser for de definerede projekter, som god-
kendes i styregruppen. Projekterne gennemføres iht. de besluttede projektplaner. 
Den samlede reform nedbrydes i projekter med et klart scope og med så få indbyrdes afhængigheder som muligt for 
at reducere risikoen i implementeringen. 
 

Indikator: Baseline: Målet er delvist opfyldt, hvis: Målet er fuldt opfyldt, hvis:  

Projektet ”Én 
indgang til VEU” 
er blevet risiko-
vurderet i statens 
it-projektråd 

Projektet er ikke define-
ret endnu. 

Projektet er indmeldt til statens 
it-projektråd, men vurdering er 
endnu ikke gennemført. 

Vurdering er gennemført  

Voksenvejledning 
er beskrevet, mål-
grupper fastlagt 
og e-vejledningen 
tilpasset den nye 
opgave  

Den eksisterende e-
vejledning til voksne. 

Den ny voksenvejledning er 
etableret som forudsat i aftalen. 

Den nye voksenvejledning er 
etableret, der er udarbejdet 
prognoser for antal kald i 2019, 
og den første tilfredshedsmå-
ling er gennemført og viser, at 
brugerne er tilfredse.  

 
Mål 3: It-sikkerhed og databeskyttelse 
Brugerne skal være trygge ved at anvende it-løsninger på undervisningsområdet og ved, at ministeriet, 
skoler og institutioner passer godt på brugernes data. I 2018 vil STIL fortsat have fokus på it-sikkerhed 
og databeskyttelse med særligt fokus på den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 
2018. 
 
Mål 3: God it-sikkerhed og databeskyttelse Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
STIL igangsætter aktiviteter, der skal sikre, at UVMs it-systemer overholder databeskyttelsesforordningen og 
sikrer efterlevelse af ISO 27001, som er en it-sikkerhedsstandard, der er obligatorisk for statslige myndighe-
der. Med udgangspunkt i UVMs handleplan for dataetik igangsættes desuden en række initiativer, der skal 
bidrage til øget fokus på dataetik, herunder særligt ift. trivselsmålingerne på grundskole, EUD og GYM. 
Derudover medvirker STIL til udarbejdelsen af en national strategi for cybersikkerhed med fokus på at øge 
børn og unges viden om informationssikkerhed. 

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist op-
fyldt, hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis: 

Compliance ift. person-
dataforordningen af alle 
UVMs it-systemer 

Der er udarbejdet en for-
udsætningsanalyse med 
overblik over udeståender 
ift. persondataforordnin-
gen for UVMs it-
systemer. 

Der er indgået databe-
handlingsaftaler på alle 
UVMs højst prioritere-
de systemer med per-
sondata. 

Der er indgået databe-
handlingsaftaler på alle 
UVMs systemområder 
med persondata. 

Bidrag til national cy-
bersikkerhedsstrategi 

UVM har bidraget med 
idéer til udkast til national 
cyber- og sikkerhedsstra-
tegi. 

Der etableres finansie-
ring til en kampagne 
rettet mod elever om 
sikkerhed og databe-

Der gennemføres en 
kampagne rettet mod 
elever om sikkerhed og 
databeskyttelse. 
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skyttelse ifm den nati-
onale cybersikkerheds-
strategi. 

Systematisk gennem-
gang af håndteringen af 
persondata i STIL. 

STIL har gennemført en 
kortlægning af persondata 
i Stils it-systemer 

Der gennemføres en 
pseudonymisering af 
trivselsdata på grund-
skoleområdet i datava-
rehuset. 

Der gennemføres en 
pseudonymisering af 
hele grundskoleområdet 
i datavarehuset. 

 
 
4.2 Øvrige mål i 2018 
 

I det følgende beskrives de næste 6 mål, mål 4 til 9, som er vigtige for STIL’s drift i 2018, men som ikke 

er forretningskritiske. 

 
Mål 4: Implementering af gymnasiereformen inkl. løsninger til forhindring af snyd 
Efter indgåelse af gymnasieforliget overgår arbejdet med gymnasiereformen til implementeringsfasen. 
 
STIL skal derfor i 2018 afslutte arbejdet med, dels it-understøttelsen af reformens bestemmelser, her-
under de nye optagelseskriterier, dels med de digitaliseringsinitiativer, der indgår som en del af refor-
men.  
 
Mål 4: Implementering af GYM-reformen Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
Der er fortsat en række centrale leverancer, der skal implementeres i 2018 for at understøtte gymnasiere-
formen. Hertil kommer, at der også er øget fokus på snyd i forbindelse med prøverne på gymnasierne. 
STIL har derfor igangsat en række aktiviteter for at styrke den tekniske indsats mod snyd på de gymnasi-
ale uddannelser. Udvikling og implementering af den centrale løsning til lokal overvågning skal være 
igangsat i 2018 med henblik på, at løsningen kan ibrugtages forud for sommerprøverne 2019.  

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist op-
fyldt, hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis:  

Understøttelse af nye 
adgangsforudsætninger 

Optagelse.dk under-
støtter ikke de nye 
adgangsforudsætnin-
ger. 

Parathedsvurdering 
efter afsluttende stand-
punktskarakterer samt 
videresendelse af eksa-
mensbevis er implemen-
teret på Optagelse.dk. 

Tjeklister, der viser 
modtagende skole, i 
hvilken grad ansøger 
har retskrav på optagel-
se, er også implemente-
ret.  

Understøttelse af nyt hf Hf-beviser med og 
uden overbygning 
kan ikke understøttes 
i Eksamensdatabasen. 

Hf-beviser med og uden 
overbygning understøt-
tes i Eksamensdataba-
sen. 

Hf-beviser med og 
uden overbygning un-
derstøttes også i Opta-
gelse.dk til brug for 
ansøgning af hf. 

Udvikling og implemen-
tering af den centrale 
løsning til lokal over-
vågning af snyd igang-
sat 

Projektet er endnu 
ikke defineret.  

Der er udarbejdet og 
afprøvet et Proof of 
Concept.   

Løsningen er pilottestet 
på udvalgte institutio-
ner. 
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Mål 5: Indførsel/afprøvning af nyt fag i teknologiforståelse 
Undervisningsministeren har besluttet, at der skal igangsættes et forsøgsprogram for styrkelse af tekno-
logiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Forsøget har til hensigt at afprøve forskellige 
modeller for styrkelse af teknologiforståelse som en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen 
mhp. at kvalificere en evt. politisk beslutning herom.  
 
STUK er hovedansvarlig for projektet, men STIL medvirker i sekretariatet for ekspertskrivegruppen, 
der skal rådgive om selve programmet og udforme de konkrete mål for styrkelse af teknologiforståelse 
samt bredt i hele forsøgsprocessen. 
 
Mål 5: Indførsel/afprøvning af nyt fag i teknologiforståelse Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
STIL medvirker i udarbejdelse af forsøgsprogram og i formulering af mål for teknologiforståelse, krav til 
lærerkompetencer samt i forbindelse med rekruttering af forsøgsskoler og gennemførelse af forsøget, 
herunder kommunikation og netværksdannelse. 

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist op-
fyldt, hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis: 

Udvikling og implemen-
tering af forsøgspro-
gram for teknologifor-
ståelse i folkeskolen 

Forslaget indgår i 
udkast til handlings-
plan for teknologi i 
undervisningen samt i 
udkast til strategi for 
Danmarks digitale 
vækst. 

Kompetencemål er 
formuleret og forsøgs-
program er udformet til 
igangsættelse januar 
2019 med minimum 15 
tilmeldte skoler. 

Forsøgsprogram er 
igangsat fra sommeren 
2018 med minimum 15 
tilmeldte skoler. 

 
Mål 6: Datastrategi og datavarehus 
Med den stigende digitalisering af hele uddannelsesområdet øges datamængden voldsomt, og der er 
behov for at sætte en retning for, hvordan de stigende datamængder kan og bør anvendes til udvikling 
af sektoren. STIL har derfor i samarbejde med resten af koncernen udarbejdet en datastrategi, som vil 
blive udmøntet de kommende år. En fortsat videreudbygning af ministeriets datavarehus er også i 2018 
en central del af dette.  
 
Mål 6: Datastrategi og datavarehus Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
De vigtigste tiltag i 2018 på dataområdet er at understøtte de politisk aftalte tiltag omkring FGU og 
VEU. STIL udbygger datavarehuset med en helt ny sektion på FGU-området. Endvidere udbygges 
VEU- og gymnasieområderne som led i de politiske aftaler på områderne. Herudover gennemføres kon-
krete projekter fra datastrategien, som både bidrager til afprøvning af nye statistiske metoder og bidrager 
til at styrke anvendelsen af data i sektoren.  

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist op-
fyldt, hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis: 

Statistikunderstøttelse 
og etablering af datava-
rehus på FGU-området 
 

Der findes ikke i dag 
en statistik over 
FGU-området og data 
indgår ikke i datava-
rehuset. Endvidere 
mangler centrale indi-
katorer på området. 

Der er udarbejdet fær-
dige planer for statistik- 
og datavarehusunder-
støttelsen af FGU samt 
fastlagt metoder og 
baseline-beregninger til 
opfølgning på de nye 
uddannelsesmålsætnin-

Data fra Ungedataba-
sen er indlæst i datava-
rehuset, og der er lavet 
en analyse af, hvordan 
data herfra kan benyttes 
i statistik og datavare-
husberedskabet til 
FGU. 
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ger. 

Etablering af datavare-
hus på VEU-området 

Der indsamles stati-
stikdata på VEU og 
AMU i dag, og visse 
data er tilgængelige i 
databanken. Der er 
dog ikke et dataop-
følgningsgrundlag, 
som kan dække evalu-
ering og opfølgning 
ift. VEU-aftalen. 

Datavarehusunderstøt-
telsen af VEU-området 
er iværksat. 

UVMs datavarehus er 
udvidet med de første 
tilgængelige og kvali-
tetssikret data for VEU. 

Dashboards på gymna-
sieområdet 

Som led i udmøntnin-
gen af gymnasiere-
formen er det beslut-
tet at udvikle 
dashboards. 

Dashboards testes i 
praksis på udvalgte 
institutioner. 

Dashboards på gymna-
sieområdet er imple-
menteret og taget i brug 
af rektorer, lærere og 
andre interessenter 

Styrket kvalitetssikring 
og policy-redskab  

Beredskabsdata er 
udfordret ift. kvalitet 
og tilgængelighed for 
policy-beredskabet i 
UVM. 

STIL styrker kvalitet og 
tilgængelighed af EUD-
data til brug for arbej-
det med at styrke søg-
ningen til EUD. 

Adgang for DEPT og 
STUK til bagvedliggen-
de data på tværs af 
uddannelsesområderne 
til det interne policy-
beredskab forbedres.  

 
Mål 7: Plan for modernisering af CØSA 
CØSA er et kompliceret fagsystem. Systemet har et vist teknologisk efterslæb, som på sigt indebærer en 
potentiel risiko for den nuværende stabile systemunderstøttelse af ministeriets uddannelsesmodel og 
korrekte udbetalinger og opgørelser af institutionernes taxametertilskud. 
 
I 2018 vil STIL derfor iværksætte en proceskortlægning, kompetenceopbygningsinitiativer og en teknisk 
analyse af CØSA med henblik på igangsættelse af en samlet plan for modernisering af system og pro-
cesser. 
 
Mål 7: Plan for modernisering af CØSA  Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
STIL gennemfører med inddragelse af STUK og departementet en kortlægning af de forretningsproces-
ser, der understøttes af CØSA. På baggrund af dette laves der et beslutningsoplæg til en modernisering af 
CØSA, samt et oplæg om opbygning af de relevante kompetencer på tværs af ministeriet. 

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist op-
fyldt, hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis: 

Plan for modernisering 
af CØSA 
 

Der findes ikke en 
samlet beskrivelse af 
CØSA og it-systemet 
er relativt gammelt, 
hvorfor der formodes 
at være et vist tekno-
logisk efterslæb. 

Kortlægningen er gen-
nemført, og der er ud-
formet beslutningsop-
læg. 

Der er på baggrund af 
kortlægning og beslut-
ningsoplæg truffet be-
slutning om finansie-
ring og igangsættelse af 
moderniseringspro-
gram.  
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Kompetenceopbygning 
af brugere af CØSA 

Kun få medarbejdere 
ved, hvordan CØSA 
anvendes. 

Som en del af kortlæg-
ningen udarbejdes en 
plan for kompetence-
udvikling af området.  

Kompetenceopbygning 
på tværs af ministeriet 
er påbegyndt. 

 

Mål 8: Måling af brugertilfredshed 

Viden om brugernes anvendelse af samt tilfredshed med STIL’s it-løsninger er væsentlige input til den 

løbende drift og udvikling i STIL. Målsætningen er på tværs i organisationen at have en god dokumen-

tation af fejl, uhensigtsmæssigheder og ændringsønsker, bl.a. modtaget fra brugerne. 

  

STIL gennemfører i dag brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte it-løsninger med henblik på at 

forbedre kvalitet og brugerservice, men det foregår ikke systematisk. Herudover foretages der en lø-

bende brugertilfredshed på STIL’s samlede betjening af brugere på telefon, chat og mail. 
 
Mål 8: Måling af brugertilfredshed Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
STIL vil systematisk anvende brugerundersøgelser i udviklingen af de mest forretningskritiske it-systemer i 
UVM. Brugerundersøgelserne vil blive kvalificeret med viden fra systematisk opsamling og registrering af sup-
porthenvendelser fra brugerne, herunder ønsker til og udfordringer med brugen af systemerne. 
Herudover følger STIL løbende udviklingen af tilfredsheden med betjeningen af brugerne på telefon, chat og 
mail for at sikre, at der er et tilfredsstillende niveau.    

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist opfyldt, 
hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis:  

Udarbejdelse af 
koncept for måling 
af brugertilfredshed 

Ideer til konceptet er be-
skrevet. 

Konceptet er fuldt beskrevet 
og metoderne er udviklet. 

Konceptet er afprøvet på 
de relevante it-systemer. 

Gennemførsel af 
konkrete målinger 
på de mest forret-
ningskritiske it-
systemer i STIL  

Måling gennemføres i dag 
ad hoc og ikke på alle it-
systemer. 

Der er gennemført måling på 
mindst 2 it-systemer og til-
fredsheden er mindst 3,5 (på 
en 5 punkts skala). 

Der er gennemført må-
linger på mindst 3 it-
systemer, og tilfreds-
heden er i gennemsnit 
3,8 (på en 5 punkts ska-
la). 

Brugernes tilfreds-
hed med STIL’s 
betjening pr. tele-
fon, chat og mail er 
tilfredsstillende  

Målingen gennemføres 
allerede og viste i 2017, at 
brugerne er særdeles til-
fredse med STIL’s kunde-
betjening.  

Brugernes tilfredshed er lavere 
end i 2017, idet der scores 
mindst 4,2 på en 5-skala, hvil-
ket dog fortsat er højt sam-
menlignet med andre. 

Brugernes tilfredshed 
fastholdes på et meget 
højt niveau svarende til 
mindst 4,5 på en 5-skala. 

 
 
Mål 9: Økonomistyringsanalyse 
Principperne for økonomistyringen er forholdsvis uensartet på tværs af UVM’s koncern. Hertil kom-
mer, at økonomistyringen de kommende år forventes at blive udfordret både af de løbende 2 pct. om-
prioriteringsbidrag mv. På denne baggrund vil der blive igangsat et analysearbejde, der skal afdække 
praksis mv. for økonomistyringen i STUK og STIL. 
 
Mål 9: Økonomistyringsanalyse Vægtning:  

10 % 

Aktiviteter for at opnå målet: 
Departementet, STUK og STIL gennemfører i 1. halvår 2018 et analysearbejde af økonomistyringen i 
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ministeriet med fokus på, hvorledes arbejdet kan ensartes fremadrettet. 

Indikator: Baseline: 
Målet er delvist opfyldt, 
hvis: 

Målet er fuldt opfyldt, 
hvis: 

Udarbejdelse af 
analyse af økono-
mistyringen i UVM 

Den nuværende øko-
nomistyring  

Analysen er gennemført i 
første halvår af 2018. 

Analysen og aftalte æn-
dringer i den fremadret-
tede økonomistyring er 
gennemført inden ud-
gangen af tredje kvartal 
2018 

 

5. Gyldighed og opfølgning 
Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2018 og for hele 2018. De strategiske mål-

sætninger er flerårige, men de tages op til revision årligt. 

 

Mål- og resultatplanen er ikke retligt bindende, men skal bidrage til strategisk prioritering og fokus på 

tværs af koncernen. Undervisningsministeren har det parlamentariske ansvar. Mål- og resultatplanen 

ændrer ikke det almindelige over- underordnelsesforhold. Med planen sker der således alene en tilken-

degivelse af den ønskede fremtidige udvikling og de vilkår, der politisk gives herfor.   

 

Genforhandling af mål- og resultatplanen skal ske ved meget væsentlige ændringer af planens grundlag 

eller styrelsens opgaveportefølje. Dette aftales særskilt med departementet. 

 

Der gøres kvartalsvist status på mål- og resultatplanen. Den kvartalsvise statusopfølgning drøftes mel-

lem departementschefen og styrelsesdirektøren. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens års-

rapport.  
 

Vurderingen af målopfyldelsen sker på grundlag af en afrapportering for alle mål, hvor der tages hensyn 

til den anførte vægtning af målet. Hvert mål vurderes enkeltvist, og hvert mål bliver vurderet som enten 

fuldt, delvist eller ikke opfyldt, svarende til en opfyldelsesgrad på henholdsvis 100 procent, 50 procent 

eller 0 procent. Det skal for hvert mål angives, hvornår det regnes for delvist eller fuldt opnået.  

 

Styrelsesdirektøren har ansvaret for afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhand-

ling af mål- og resultatplanen. 

 

6. Underskrift 

 

  
 

 


