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1. Påtegning af det samlede regnskab 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Miljø- og Fødevareministeriets departement, CVR-nr. 

12854358 er ansvarlig for:  

 § 24.81.01 Departementet 

 § 24.11.13 Bidrag til FAO  

 § 24.11.79 Reserver og budgetregulering 

 

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 

2018.  

 

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  
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden 
Miljø- og fødevareministeriet er oprettet den 28. juni 2015 og har adresse på Slotsholmsgade 12, 1216 København K 

samt Holmens Kanal 42, 1216 København K. 

 

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er at fungere som ministerens 

politiske og administrative sekretariat, der varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. 

 

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevare- og landbrugsområdet 

samt sager vedrørende kystbeskyttelse. Departementet forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af 

overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonede 

sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område. 

 

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt miljø-, natur- og fødevarepoli-

tisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområ-

det. 

 

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens øko-

nomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, 

ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed, it-politik samt fører tilsyn med ministeriets institu-

tioner. 

 

2.2 Ledelsesberetning 
Som følge af Regeringens Bedre Balance II, blev ca. 150 årsværk pr. 1. maj overflyttet fra Miljøstyrelsen til Departemen-

tet. Grundet den øgede medarbejderstab er departementet fordelt på to adresser i henholdsvist Slotsholmsgade 12 og 

Holmens kanal 42.  

 

Faglige resultater 

 Alle Folketingets partier indgik 24. oktober 2018 Fødevareforlig 4, der sætter rammen for de næste fire års fø-

devarekontrol og fødevaresikkerhed.  

 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 

indgik 11. oktober 2018 Aftale om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi.  

 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkepart indgik i december 

2018 aftale om styrket kontrol af dyretransporter.  

 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik i marts 2018 

en aftale om en række initiativer, der skal forhindre spredningen af afrikansk svinepest til Danmark.  

 Danmarks nye naturkanon blev præsenteret i november 2018. I alt er 15 steder i hele landet udpeget til at indgå 

i den nye naturkanon. 

 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) tog i juni 2018 beslutning om at udvide 

pantsystemet til at inkludere saft- og juiceflasker. Udvidelsen af pantsystemet træder i kraft fra 1. januar 2020.   
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Årets resultat for hovedkonto § 24.11.01 blev i 2018 et merforbrug på 3,0 mio.kr., der dækkes af opsparing i egenkapita-

len. Merforbruget skyldes blandt andet bevillingsoverførsel af 23,0 mio. kr. til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen 

til fortsat opgavevaretagelse.  

 

Årsrapporten for 2018 for Miljø- og Fødevareministeriets departement omfatter følgende hovedkonti på finansloven: 

§ 24.11.01 Departementet (driftsbevilling) 

§ 24.11.13 Bidrag til FAO (Lovbunden) 

§ 24.11.79 Reserver og budgetregulering 

 

 

 

Tabel 1 

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

 

Hovedtal 

 

 (mio. kr.) 

2017 2018 2019  

(Grundbudget) 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -200,0 -292,7 -368,6 

Ordinære driftsomkostninger 188,1 291,2 366,6 

Resultat af ordinær drift -11,9 -1,6 -2,0 

Resultat før finansielle  

Poster 

-6,5 2,9 -2,0 

Åres resultat -6,5 3,0 -2,0 

Balance    

Anlægsaktiver i alt 0,6 2,3 2,3 

Omsætningsaktiver 2,5 5,2  

Egenkapital -81,4 -78,5 -78,5 

Langfristet gæld -0,9 -2,4 -2,0 

Kortfristet gæld -33,2 -45,0 -45,0 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af låne-

rammen 

5,9 23,9 22,0 

Bevillingsandel 99,7 99,8 99,9 

    

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 202 308 342 

Årsværkspris 0,7 0,7 0,7 
 

  Kilde.: SKS, Årsrapport 2018 – tabel 01 + 01a +08 + 10 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
 

 
 

2.4 Forventninger til det kommende år 
 

 

 

 

 

Tabel 2 

Virksomhedens hovedkonti 

 

 (mio kr.) Bevilling (FL + 

TB) 

Regnskab Overført over-

skud/Videreført 

bevilling ultimo 

Drift     

24.11.01 Departementet Udgifter 292,7 296,0 -3,3 

Indtægter -0,5 -0,8 0,3 

Administrerede ordninger     

24.11.13 Bidrag til FAO Udgifter 22,6 18,1 0,0 

Indtægter    
 

       Kilde SKS, årsrapport 2018 – Tabel 12 

 

 

 

Tabel 3 

Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 

 

Opgave 

(Beløb i mio. kr.) 

Bevilling  

(FL+TB) 

Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets  

overskud 

0. Generel ledelse og 

administration 

128,7 0,8 130,4 -0,9 

1. Politikformulering 163,5 0,0 165,6 -2,1 

I alt 292,2 0,8 296,0 -3,0 
 

 
      Kilde: SKS og Navision 

 

 

 

Tabel 5 

Forventninger til det kommende år 

 

 Regnskab 2018 Grundbudget 2019 

Bevilling og øvrige indtægter 293,0 372,2 

Udgifter 296,0 370,2 

Resultat -3,0 2,0 
 

 

Kilde: SKS 
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Departementet har i 2019 et lønsumsloft på 241,4 mio.kr. og en samlet nettodriftsramme på 364,1 mio.kr. 

 

I 2019 skal der arbejdes videre med udmøntningen af indgåede politiske aftaler. Det drejer sig bl.a. om Fødevareforlig 4, 

Aftale om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi og Aftale om styrket kontrol af dyretransporter samt diver-

se flerårsaftaler indgået i tidligere år. 

 

Som led i aftalen om finanslov 2019 skal der igangsættes udvalgsbetjening af udvalg vedrørende reduktion af ammoniak 

for landbruget samt initiativer vedrørende mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøregionen. 

 

 

 



 

 8   Miljø- og Fødevareministeriet / Departementet / Årsrapport 2018  

3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabet for 2018 er aflagt efter principperne i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæ-

sen. Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV), herunder Moderniseringsstyrelsens vejledning 

om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, hvor departementet anvender model 1, der baseres på en gen-

nemsnitsbetragtning. 

 

Der er anvendt data fra SKS, SB og grundbudgetnotat 2019 (GB19). 

 

I alt tal kan afvige med 0,1 mio. kr. pga. afrundinger. 

 

Departementets hovedkonto § 24.11.01 indeholder underkonto 10. Almindelig virksomhed. 

 

3.2 Resultatopgørelse 

                                                           

 

 

 

Tabel 6 

Resultatopgørelse 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

(mio. kr.) 2017 2018 2019 

Ordinære driftsindtægter    

Bevilling -199,5 -292,2 -364,1 

Salg af varer og tjenesteydelser     

Eksternt salg af varer og tjenesteydel-

ser 

  
  

Internt statsligt salg af varer og tjene-

steydelser 

  
-3,8 

Tilskud til egen drift -0,5 -0,5 -0,7 

Gebyrer     

Ordinære driftsindtægter i alt -200,0 -292,7 -368,6 

Ordinære driftsomkostninger     

Ændring i lagre     

Forbrugsomkostninger     

Husleje 11,1 19,1 18,8 

Forbrugsomkostninger i alt 11,1 19,1 18,8 

Personaleomkostninger     

Lønninger 117,4 178,1 205,8 

Pension 17 27,4 34,1 

Lønrefusion -3,0 -4,3 -5,0 

Andre personaleomkostninger 5,6 6,6 6,6 

Personaleomkostninger i alt 137,0 207,8
1
 241,5 

Af- og nedskrivninger 0,2 0,2 0,2 

Internt køb af varer og tjeneste-

ydelser 

0,0 14,7 
16,5 

Andre ordinære driftsomkostninger 39,8 49,3 85 

Ordinære driftsomkostninger i alt 188,1 291,1 362 
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Resultatopgørelsen viser en stigning på alle parametre. Stigningen skyldes ressortdelingen med Miljøstyrelsen, hvor der 

blev overflyttet 156,6 årsværk til departementet den 1. maj 2018 fra Miljøstyrelsen, hvilket direkte forklarer stigningen i 

personaleomkostningerne. På grund af den udvidede medarbejderstab har departementet udvidet sit huslejemål med en 

ny adresse, hvorfor huslejeudgifterne er steget fra 11,1 mio. kr. til 19,1 mio. kr. Ressortdelingen har sammen med det 

øgede antal medarbejdere rykket en række driftsrelaterede opgaver til departementet, herunder lovgivningsopgaver. Det 

medfører en stigning i aktivitetsniveauet, hvilket ses af stigningen på de ordinære driftsomkostninger. 

 

Årets resultat for hovedkonto § 24.11.01 blev i 2018 et merforbrug på 3,0 mio.kr., der dækkes af opsparing i egenkapita-

len. Merforbruget skyldes blandt andet bevillingsoverførsel af 23,0 mio. kr. til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen 

til fortsat opgavevaretagelse.  

 

 

3.2.1 Forklaring af hensættelser 

Departementet havde primo 2018 en saldo på 6,8 mio. kr. vedrørende hensættelser Ultimo 2018 er saldoen på 10,6 mio. 

kr. og hensættelserne er dermed forøget med 3,5 mio. kr.  

 

Der er i 2018 udbetalt 1,5 mio. kr. i rådighedsløn, og der er ny-hensat 3,6 mio. kr. til rådighedsløn til tjenestemand i peri-

oden januar 2019 til oktober 2021. Derudover er der foretaget en årlig regulering af de eksisterende hensættelser til 

resultatløn og engangsvederlag på 1,2 mio. kr., således at der i 2018 er hensat 7 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2017. For-

øgelsen er primært sket som konsekvens af, at departementets antal medarbejdere er steget. 

                                                           

 

 

 

 

2 

Resultat af ordinære drift -11,9 -1,6 -6,6 

Andre driftsposter     

Andre driftsindtægter -0,6 -0,3 -0,5 

Andre driftsomkostninger 6,0 4,7
2
 5,0 

Resultat før finansielle poster -6,5 2,8 -2,1 

Finansielle poster     

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,1 

Resultat før ekstraordinære poster -6,5 2,9 -2,0 

Ekstraordinære poster     

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -6,5 2,9 -2,0 
 

Kilde: SKS og GB19.  

Note 1: Personaleomkostninger i alt burde rettelig være 204,2 mio. kr., da departementet ved en fejl har bogført 3,6 mio. kr., der vedrører hensættelsen til en  

tjenestemand, under standardkonto 18.76, fremfor konto 22.05 

hensættelsen til en tjenestemand, under standardkonto 18.76, fremfor konto 22.05 

 

 

tjenestemand, under standardkonto 18.76, fremfor konto 22.05 

Note 2: Andre driftsomkostninger burde rettelig være 8,3 mio. kr.,  da departementet ved en fejl har bogført 3,6 mio. kr., der vedrører hensættelsen til en  

tjenestemand, under standardkonto 18.76, fremfor konto 22.05 

 

 

Tabel 7 

Resultatdisponering 

 

 (mio. kr.) 

Disponeret til overføret overskud -3,0 
 

 

Kilde: Statens Bevillingssystem 
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3.3 Balancen 
 

 

Tabel 8 

Balancen 

 

Note Aktiver (mio. kr.) 2017 2018 No-

te 

Passiver (mio. kr.) 2017 2018 

- Anlægsaktiver    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsaktiver   Reguleret egekapital 

(Startkapital) 

5,2 5,3 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Opskrivninger   

Erhvervede koncessioner 0,0 0,0 Reserveret egenkapital   

Udviklingsprojekter under opfø-

relse 

0,0 0,0 Kontoændringer  -33,4 

Immaterielle anlægsaktiver i 

alt 

0,0 0,0 Udbytte til staten   

2 Materielle anlægsaktiver   Overført overskud 76,1 106,6 

Grunde, arealer og bygninger 0,0 1,7 Egenkapital i alt 81,4 78,5 

Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 6,8 10,6 

Transportmateriel 0,5 0,6 Langfristede gældsposter   

Produktionsanlæg og  

maskiner 

0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 0,9 2,4 

Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 Donationer   

Igangværende arbejder for 

egen regning 

0,0 0,0 Prioritetsgæld   

Materielle anlægsaktiver i alt 0,5 2,3 Anden langfristet gæld   

 Finansielle anlægsaktiver   Langfristet gæld i alt 0,9 2,4 

 Statsforskrivning 5,2 5,3 Kortfristede gældsposter   

 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 

10,5 19,2 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 5,2 5,3 Anden kortfristet gæld 1,3 -7,9 

 Anlægsaktiver i alt 5,8 7,6 Skyldige feriepenge 20,2 33,4 

 Omsætningsaktiver    Igangværende arbejder 0,8 0,0 

 Varebeholdninger 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,4 0,3 

3 Tilgodehavende 2,5 4,4 Kortfristet gæld i alt 33,2 45,0 

 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,9 Gæld i alt 34,2 47,3 

 Værdipapirer 0,0     

 Likvide beholdninger      

 FF5 uforrentet konto 107,7 113,6    

 FF7 finansieringskonto 8,7 10,0    

 Andre likvider 0,0 0,0    

 Likvide beholdninger i alt 116,3 123,6    

 Omsætningsaktiver i alt 118,9 128,9    

 Aktiver i alt 124,7 136,5 Passiver i alt 124,7 136,5 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

3.4.1 Forklaring til egenkapitalen. 

Departementets egenkapital er steget med 30,5 mio. kr. Forøgelsen skyldes dels modtagelse af 33,4 mio. kr. som følge 

af ressortændringer, der fordeler sig sådan, at departementet har modtaget egenkapital på 36,5 mio. kr. fra Miljøstyrel-

sen og afgivet 3,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet, samt et underskud på 3,0 mio. kr. i 2018. 

 

Kilde: SKS. Fortegn følger ikke SKS, idet passiver ikke vises med negativt fortegn.  

Note 1 og 2: Se bilag, tabel 13 og 14. 

Note 3: Der er foretaget reklassificering af regnskabet, hvorfor tilgodehavende og leverandør gæld afviger fra SKS tallene med 0,1 mio. kr. 

 

 

 

3.3.1 Forklaring til balancen 

Departementets balancesum er forøget med 11,8 mio. kr. 

 

På aktivsiden er der sket en stigning af anlægsaktiverne og de likvide beholdninger. Departementet har i 2018 fået udført en 

kabling, der er aktiveret. Departementets tilgodehavende på 4,3 mio. kr. fremkommer dels som et skyldigt momsbeløb fra Mo-

derniseringsstyrelsen på 2,6 mio. kr. samt forskellige småbeløb delt over tilgodehavender i forhold til refusioner fra kommunerne, 

forudbetalte flybilletter mv.  

 

På passivsiden er der sket en stigning i gæld til leverandører samt en stigning i feriepengeforpligtigelsen. Begge dele ses som 

følge af den stigende aktivitet/forpligtigelse som forøgelsen af medarbejderstaben har medført. Forklaringen af egenkapitalen 

findes under punkt 3.4.1. 
 

 

 

Tabel 9 

Egenkapitalforklaring 

 

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2017 2018 

Reguleret egenkapital primo 5,2 5,2 

+Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,1 

Reguleret egenkapital ultimo 5,2 5,3 

Overført overskud primo 72,1 76,1 

+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse -2,4 33,4 

+Overført fra årets resultat 6,5 -3,0 

Overført overskud ultimo 76,1 106,6 

Egenkapital ultimo R-året 81,4 111,9 
 

 

Kilde: SKS og Statens bevillingssystem.  
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3.5 Likviditet og låneramme 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 

 

3.7 Bevillingsregnskabet 

 

 

Tabel 10 

Udnyttelse af låneramme 

 

 2018 

(mio. kr.) 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2,3 

Låneramme 9,5 

Udnyttelsesgrad i pct. 23,9 
 

Kilde: SKS 

 

 

 

Tabel 11 

Opfølgning på lønsumsloft 

 

Hovedkonto 24.11.01 (mio. kr.) 

Lønsumsloft FL 141,9 

Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker 202,2 

Lønforbrug underlønsumsloft 206,0 

Difference (merforbrug)
1
 -3,8 

Akk. opsparing ult. forrige år 64,5 

Akk. opsparing ult. Indeværende år 60,6 
 

 

Kilde: SKS 

      Note 1:  Differencen burde rettelig være -0,2 mio. kr.,  da departementet ved en fejl har bogført 3,6 mio. kr., der vedrører hensættelsen til en  

tjenestemand, under standardkonto 18.76, fremfor konto 22.05 

 

 

Tabel 12 

Bevillingsregnskab 

 

Hovedkonto Navn Bevillings-

type 

(mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse 

ultimo 

24.11.01 Departe-

mentet 

Driftsbevil-

ling 

Udgifter 292,7 296,0 -3,3 -106,6 

Indtægter -0,5 -0,8 0,3 0,0 

24.11.13 Bidrag til 

FAO 

Lovbunden 

bevilling 

Udgifter 22,6 18,1 4,5 0,0 

24.81.02 Den dan-

ske natur-

fond 

Reservati-

onsbevilling 

Udgifter 136,9 136,9 0,0 0,0 

 

 

Kilde: SKS 
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Årets resultat for hovedkonto § 24.11.01 blev i 2018 et merforbrug på 3,0 mio.kr., der dækkes af opsparing i egenkapita-

len. Merforbruget skyldes blandt andet bevillingsoverførsel af 23,0 mio. kr. til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen 

til fortsat opgavevaretagelse.  

 

På konto 24.11.13 Bidrag til FAO er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det danske bidrag til FAO forhandles hvert 2. år, 

og for 2018-2019, blev bidraget reduceret fra 0,675 pct. til 0,584 pct. Denne korrektion skete efter vedtagelsen af finans-

loven 2018, hvorfor mindreforbruget opstår. 
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4. Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

 

 

 

 

Tabel 13 

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

 

(mio. kr.) Erhvervede konces-

sioner, patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Kostpris 0,1 0,1 

Primokorrektioner og flytning ml. 

bogføringskredse 

  

Tilgang   

Afgang   

Kostpris pr. 31.12.2018 0,1 0,1 

Akkumulerede afskrivninger -0,1 -0,1 

Akkumulerede nedskrivninger   

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2018 

-0,1 -0,1 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2018 

0,0 0,0 

   

Årets afskrivninger -16,7 -16,7 

Årets nedskrivninger   

Årets af- og nedskrivninger -16,7 -16,7 

 

 
 

Kilde: SKS 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed. 

 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Departementet har ikke gebyrfinansieret virksomhed. 

 

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter 
Departementet varetager ikke tilskudsfinansieret aktiviteter. 

 

4.5 Forelagte investeringer 
Departementet har ikke igangværende arbejder, som har været forelagt for Finansudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14 

Note 2. Materielle anlægsaktiver 

 

(mio. kr.) 

G
ru

n
d

e
, a

re
a

le
r o

g
 

b
y

g
n

in
g

e
r 

T
ra

n
s

p
o

rtm
a

te
rie

l 

I a
lt 

Kostpris  0,6 0,6 

Primokorrektioner og flytning ml. 

bogføringskredse 

   

Tilgang 1,8 0,2 2,0 

Afgang    

Kostpris pr. 31.12.2017 1,8 0,7 2,5 

Akkumulerede afskrivninger -0,1 -0,2 -0,3 

Akkumulerede nedskrivninger    

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2017 

-0,1 -0,2 -0,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2017 

1,7 0,6 2,3 

    

Årets afskrivninger -0,1 -0,1 -0,2 

Årets nedskrivninger    

Årets af- og nedskrivninger -0,1 -0,1 -0,2 
 

 

Kilde: SKS 
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4.6 IT-omkostninger 
 

 

 

 

Tabel 21 

IT-omkostninger 

 

Sammensætning 2018  

(mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)
1
 2,2 

it-systemdrift 3,0 

It-vedligehold 0,1 

It-udviklingsomkostninger 0,0 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,8 

I alt 6,1 

Note 1: Personaleomkostningerne er vurderet ud fra medarbejdernes andel af IT-opgaver i forhold til brutto årsløn. 

Kilde: SKS. 
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