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Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2020 og for hele 2020. De 
strategiske pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt.

Styrelsesdirektøren har ansvar for afrapportering kvartalsvist på samtlige mål i mål- og 
resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 10 
hverdage efter afslutningen på hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rappor-
tere evt. væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne elle de strategiske mål 
mv.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørelsen for udmålingen af sty-
relsesdirektørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretio-
nær vurdering af styrelsens samlede resultater herunder også i forhold til bidrag til styr-
kelse af det tværgående arbejde, løbende evne til omprioritering med udgangspunkt i 
de til en hver tid gældende forudsætninger og personlige engagement. Den samlede 
resultatløn er dermed den beregnede resultatløn justeret op eller ned på baggrund af 
departementschefens samlede vurdering af direktørens indsats.

Genforhandling af mål- og resultatplanen kan ske ved meget væsentlige ændringer af 
planens grundlag eller styrelsens opgaveportefølje. Dette aftales særskilt med departe-
mentet.

For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt, delvis 
opfyldt eller ikke opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 100 pct., 50 pct. eller O pct. 
Alle resultatmål vægter ens i den samlede målopfyldelse. Der er i årets mål- og resultat-
plan 8 mål. Hvert mål kan således ved fuld målopfyldelse tælle med 100/8 og delvis 
målopfyldes tælles med (100/8)*0.S. Ikke opfyldte mål tæller med scoren O. Den endeli-
ge målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.
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Mål- og resultatplan for Styrelse for It og Læring 2020

Styrelsen for It og Læring (STIL) arbejder for at understøtte Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle.

STIL's vision er, at vi vil være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og 
data - og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Kerneopgaver
STI L's kerneopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

• Understøtte digitalisering i uddannelsessektoren.
• Udvikling, drift og vedligehold af en række it-systemer på Børne- og Under-

visningsministerets område.
• Digitale vejledningstilbud for uddannelsessøgende.
• Indsamling af aktuelle og pålidelige data samt udvikling og drift af Børne- og Un-

dervisningsministeriets datavarehus.
• Varetagelse af Børne- og Undervisningsministeriets koncern-it funktion, herun-

der varetagelse af koncernfælles DPO samt tilsyn med it-sikkerheden i koncer-
nen.

Strategiske pejlemærker
STILs strategi "STIL på vej mod 2020" har udgjort rammen for den faglige udvikling i STIL 
i perioden 2016-20. STIL har påbegyndt arbejdet med en ny strategi og har i den forbin-
delse sat fokus på følgende fire målsætninger:

• Vi anvender bedre og hurtigere data
• Vi leverer værdi hurtigere
• Vi sikrer digital sammenhæng
• Vi indtænker sikkerked i alt, hvad vi gør

Strategien færdiggøres i løbet af 2020 og vil udstikke den faglige ramme frem mod 
2025.



Strategiske og kernefaglige mål 2020

Bedre og hurtigere tilgængelige data

Børne- og Undervisningsministeriets datagrundlag er en forudsætning for den løbende kvali-
tetsudvikling af uddannelser, institutioner og tilsynet hermed.

STIL indsamler store datamængder, som anvendes til at understøtte Børne- og Undervisnings-
ministeriets arbejde med udvikling af ministerområdet. Det er væsentligt, at STIL sikrer retvi-
sende og tidstro data, som grundlag for tilsyn og analyser på ministerområdet.

Mål 1: Styrkelse af dokumentationen af Børne- og Undervisningsministeriets data og datamiljø for register-
analyser

Med udgangspunkt i en analyse gennemført i 2019 af ministeriets datakvalitet mv. igangsættes i 2020 et pro-
jekt med henblik på at forbedre dokumentationen af STIL's data. Der skal i dette arbejde være fokus på at 
sikre, at dokumentationen Imødekommer brugernes behov. Derfor skal det indledningsvist afklares, hvilken 
form dokumentationen skal bygges op omkring. Dokumentationen af datasæt til analysebrug udarbejdes så 
vidt muligt på variabelniveau.

Endvidere vil STIL medvirke til at udbrede tilgængeligheden og anvendelsen af data internt i ministeriet. 
I december 2020 gennemføres en spørgeundersøgelse blandt relevante medarbejdere i ministeriet. Spørge-
rammen udformes, så der svares på en fem-skala.

Fuld målopfyldelse:
- På en femskala opnås en tilfredshed svarende til minimum 3,8 hos medarbejdere i ministeriet i forhold til, 

om de nemt kan danne sig et overblik over, hvilke data STIL råder over i sit statistikberedskab samt hvor 
disse data kan tilgåstil yderligere analyser.

- Overblikket for mindst 90 pct. af alle dataområder giver adgang til detail dokumentation af dataregistre til 
analysebrug, for så vidt angår indhold, forbehold, vurdering af datakvalitet mv. på variabelniveau.

- Supplerende data i udvalgte administrative systemer er gennemgået, og det er vurderet i samarbejde med 
departement og STUK hvilke data, der umiddelbart kan anvendes til analyseformål.I 

Delvis målopfyldelse:
- På en femskala opnås en tilfredshed svarende til minimum 3,6 hos medarbejdere i ministeriet i forhold til, 

om de nemt kan danne sig et overblik over, hvilke data STIL råder over i sit statistikberedskab, samt sup-
plerende data i udvalgte administrative systemer, som har data, der umiddelbart kan anvendes til analyse-
formål.

- Overblikket for mindst 75 pct. af alle dataområder giver adgang til detaildokumentation af dataregistre til 
analysebrug, for så vidt angår indhold, forbehold, vurdering af datakvalitet mv. på variabelniveau.

I

Baseline: På baggrund af kortlægning af data i Børne- og Undervisningsministeriet har STIL udarbejdet oplæg 
til handlingsplan for opfølgning på samme.

I 



Mål 2: Videre arbejde med Børne- og Undervisningsministeriets datagrundlag om elevforløb og 'data på 
afdelinger'

Der er brug for at forbedre ministeriets datagrundlag på både elevforløb og på Institutions- og afdelingssiden, 
som både er grundlag for analyser på ministerområdet og for anvendelsen af ministeriets it-systemer. STIL's 
arbejde med især elevforløbsregistre skal om muligt koordineres med Danmarks Statistik.

Arbejdet med elevforløbsregisteret videreføres, så data om grundskolen, forberedende uddannelser og de 
videregående uddannelser tilføjes, og der arbejdes videre med at skabe historiske dataserier, som kan anven-
des til analyse. Der tilføjes nye nøgletal i ministeriets datavarehus om frafald på statustidspunkter og nye 
overgangsfrekvenser mellem uddannelserne.

Koncernledelsen godkender i 1. halvår 2020 rammerne for det videre arbejde med at skabe mere konsistente 
data på afdelingsniveau. De foreløbige mål i 2020 er bl.a., at der er etableret et institutions- og afdelingsbe-
greb samt et mere præcist institutionsregister for almene gymnasier, erhvervsskoler og VUC'er, der muliggør 
analyser på afdelingsniveau både historisk og fremadrettet. Ligeledes skal arbejdet sikre viden om geografisk 
placering af udbud mv.

Fuld målopfyldelse:
- Det nuværende forløbsregister er suppleret med elevdata fra grundskolen, forberedende og videregående 

uddannelser og registerets historik er forlænget.
- Der er beregnet og publiceret nye tal for frafald og overgange mellem uddannelser på det nye register.
- Kvaliteten af data på afdelinger styrkes væsentligt ved Indberetningerne i 2020, herunder både i data til 

brug for forløbsregisteret samt øvrige centrale registre identificeret i roadmap.
- Der er foretaget en afklaring om nyt institutions- og afdelingsbegreb, og der er på basis heraf implemente-

ret arbejdsgange og systemer i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og STIL, der understøtter bedre data 
på afdelinger.

- Den aftalte første fase af tilretning af statistikdata tilbage i tid er gennemført.

j 

i

I 

Delvis målopfyldelse:
- Tre af ovenstående fem indsatser er gennemført.

Baseline: Der er før 2020 udarbejdet forløbsregister for ungdomsuddannelserne GYM og EUD. Registeret er 
tilgængeligt til analyse og tilsynsbrug, og der er publiceret nye nøgletal bestand, tilgange og afbrud m.v.



STIL drifter det studieadministrative system EASY·A frem til medio 2020, hvor det lukkes, og erhvervsud-
dannelsesinstitutionerne overgår til kommercielle studieadministrative it-systemer. Det er af helt afgø-
rende betydning, at institutionerne fra de nye it-systemer kan indberette korrekte og fyldestgørende 
data til ministeriet og øvrige myndigheder.

STIL har udstedt en systemrevisionsbekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for ud-
dannelserne på ministeriets område.

Mål 3: Sikring af valide dataindberetninger fra EUD-lnstltutionernes studieadministrative systemer til mini-
steriet og øvrige myndigheder

STIL har udstedt en systemrevisionsbekendtgørelse henblik på at sikre, at de nye kommercielle studieadmlni• 
strative systemer overholder lovgivning og øvrige myndighedskrav samt understøtter institutionernes behov 
og leverer data af høj kvalitet tll Børne- og Undervisningsministeriet og øvrige myndigheder.

Fuld målopfyldelse:
STIL skal sikre, og følge op på, at alle EUD-lnstitutioners nye studieadministrative systemer kan indberette 
korrekte, valide og fyldestgørende data til ministeriet og øvrige myndigheder, når institutionerne overgår 
fra EASY-A.

Modernisering og drift af it-systemer
Som en del af STI L's kerneopgave driftes ca. 80 it-systemer, som dels anvendes internt på mini-
sterområdet, dels understøtter uddannelsesinstitutionerne mv. For at sikre den bedst mulige 
systemunderstøttelse er der løbende fokus på udvikling og modernisering af systemerne.

Mål 4: Udbetaling af tilskud til almene gymnasier muliggøres I et nyudviklet it-system

STIL vil i 2020 påbegynde udviklingen af et nyt it-system til understøttelsen af tilskuds- og uddannelsesadmini-

stration til udbetaling af tilskud på hele ministeriets område begyndende med almene gymnasier. Udviklingen 
af en ny løsning for dette område skal udgøre et solidt fundament for en tilsvarende modernisering af de øvri-
ge institutions- og uddannelsesområder (EUD, AMU mv.).

.. 
Fuld målopfyldelse:
. Der er udviklet en ny it-løsning til tilskudsudbetaling til almene gymnasier, og disse resulterer i korrekte 

beregninger sammenlignet med de nuværende tilskudsudbetalinger.
. Den nye it-løsning skal være mulig at idriftsætte primo 2021, hvorved dele af de nuværende systemer kan 

nedlukkes.
. Derudover er der udviklet og idriftsat et it-system for et samlet takstkatalog, som kan danne grundlag for 

vedligeholdelsen af alle taxametertilskud og Institutionstilskud fremadrettet.

Delvis målopfyldelse:
- Der er udviklet og idriftsat et it-system for et samlet takstkatalog, som kan danne grundlag for vedligehol-

delsen af alle taxametertilskud og institutionstilskud fremadrettet.

·- -



Baseline: Primo 2020 anvendes det ældre it-system CØSA til indberetning og beregning af tilskud på alle ud-
dannelses- og institutionsområder.

Mål 5: Pilotprojekt vedr. automatiserede Indberetninger på Regnskabsportalen

For at minimere manuelle sagsgange i forbindelse med uddannelsesinstitutionernes årlige indberetning af 
årsrapport, revisionsprotokollat mv. samt i forbindelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) 
gennemgang heraf, gennemfører STUK, sammen med STIL og Erhvervsstyrelsen, et pilotprojekt om automati-
sering af regnskabsindberetningerne for regnskabsår 2019 for et enkelt institutionsområde via Erhvervsstyre I-
sens indberetningsløsning.

STI L's ansvar for projektet er at sikre følgende.
- Sikre at den udarbejdede taksonomi for årsrapporten bliver implementeret korrekt i den tekniske stan-

dard XBRL.
-

1 
Sikre at den tekniske opsætning af Erhvervsstyrelsens indberetningsplatform, hvor dele af regnskabsop-
lysningerne skal Indberettes i, er korrekt.

- Udvikle den tekniske løsning, så de digitale regnskaber fra pilotinstitutionerne bliver indlæst i ministeriets 
sagsbehandlingsprogram.

- Sikre at de indberettede regnskaber modtages fra Erhvervsstyrelsens systemer og indlæses i ministeriets 
løsning.

Fuld målopfyldelse:

!

Den tekniske løsning muliggør, at pilotinstitutionerne kan foretage indberetning af årsrapport mv. via 
Erhvervsstyrelsens indberetningsplatform inden udløbet af fristen for indsendelse af årsregnskabet for 
2019, samt at de modtagne regnskaber kan indlæses i ministeriets sagsbehandlingsprogram.

Delvis målopfyldelse:
- Den tekniske løsning først er klar efter fristen for indsendelse af regnskab er udløbet, hvorfor modtagelsen 

af regnskabet alene kan simuleres efterfølgende, og således ikke fritager institutionerne fra at indtaste 
regnskabet via Regnskabsportalen.

Ir 
f 

Baseline: Institutionerne indtaster pt. alle regnskaber manuelt i Regnskabsportalen.



Mål 6: Tilfredshed med STIL's It-systemer - - -

STIL har generelt et højt niveau for tilfredshed med vores systemer. 12020 har STIL derfor fokus på at fasthol-
de det høje niveau af brugertilfredshed på sine it-systemer. Målingerne gennemføres i 2020 på de systemer, 
der er de mest anvendte løsninger.

-~ 
Fuld målogb!idelse:
- Der opnås 4,0 eller derover i (simpelt) gennemsnit i de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser på 

en skala fra 1 til 5.

Delvis målogtlldelse:
- Der opretholdes 3,9 i (simpelt) gennemsnit i de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser på en skala 

fra 1 til S.

Tabel 1: Tilfredshed med STIL's lt-sitstemer
System: 2019 (baseline)
Netprøver 4,2
Optagelse.dk 3,7
Praktikpladsen.dk 3,8
De Nationale Test 3,7
Folkeskol ens afgangsprøver 4,3
Uddannelsesguiden.dk 4,1
Voksenuddannelse.dk 3,6

Uni-Login *) -
I alt 3,9

-
,_ -

-
., 

-

) * Der er Ingen baseline for UNl-login, men der etables en spørgeramme efter samme model som øvrige sy-
stemer. -



Organisatoriske og økonomiske mål 2020

Mål 7: TIisyn med Informationssikkerhed m.v. -

STIL fortsætter i 2020 de seneste års styrkelse af it-sikkerheden og beskyttelsen af data I Børne- og Under-
visningsminlsteriet og i sektoren. I 2020 vil der bl.a. være fokus på følgende:

- Styrkelse og ensartning af brugeradministrationen på tværs af ministeriets koncern.
- Gennemførelse af systematiske risikovurderinger baseret på nyt risikovurderingskoncept.
- Tilsyn med den organisatoriske informationssikkerhed og GDPR i ministeriet og på statsinstitutionerne.
- Gennemførelse af review af databehandleraftaler.

- - -
Fuld målopfyldelse: - .. - - -
- Alle fire indsatser ovenfor er gennemført.

Delvis målopfyldelse:
- Tre af fire ovenstående indsatser er gennemført.

Baseline: Der er i 2019 udviklet ny model for tilsyn og en ensartet bestillings- og brugerstyringsproces. Herud-
over er der udviklet et nyt risikovurderingskoncept.

Mål 8: Styrkelse af STI L's økonomistyring -- - - - -

Afvigelsen mellem prognosen for årets samlede forbrug til brug for DC-LIS i juni måned og realiseret forbrug i 
årsregnskabet må maksimalt være på 1,5 pct.
Afvigelsen beregnes som forskellen mellem prognosen og realiseret forbrug af nettoudgifts-bevillingen (for§ 
20.11.32).

- - - . 
Fuld målo[!fyldelse:
- Afvigelsen er maks. 1,5 pct.

Delvis målo[!fyldelse:
- Afvigelsen er mellem 1,6 og 2,0 pct.

Baseline: I 2019 var afvigelsen i forbindelse med udgiftsopfølgning li og realiseret forbrug 1,6 pct.

- - .. 
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