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Opfølgning på årsrapport 2018 samt tværgående fokusområder 

 

 

Med dette brev følger Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte op på insti-

tutionernes årsrapport for 2018 med fokus på:  

- institutionens økonomi og forvaltning (afsnit 1) samt  

- afrapportering af den strategiske rammekontrakt i årsrapport og statusre-

degørelse (afsnit 2).  

 

Herudover følges op på tværgående fokusområder, hvor der i år ses på:  

- udvikling i energiforbrug (afsnit 3) og  

- informationssikkerhed (afsnit 4)  

- og maritime fokusområder (afsnit 5). 

 

Såfremt der er områder og tematikker, hvor styrelsen ønsker en skriftlig redegø-

relse eller tilbagemelding fra institutionen, er disse i brevet markeret med (  ). 

 

Grundlaget for styrelsens opfølgning er beskrevet nærmere i Brev om årsrapport 

2018 af d. 11. december 2018 samt i Vejledning om afrapportering af de strategi-

ske rammekontrakter af d. 12. december 2018. 

1. Opfølgning på årsrapporten 

1.1 Institutionens økonomi 

Styrelsen noterer, at Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) i 2018 

realiserede et overskud på 1,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end budgette-

ret. Budgetafvigelsen afspejler særligt et lavere statstilskud og større finansielle 

omkostninger end forventet.  

 

Egenkapitalen er ultimo 2018 på 83,9 mio. kr. 

 

Styrelsen noterer, at SIMAC for 2019 budgetterer med et overskud på 3,0 mio. kr. 

1.2 Opfølgning på revisionen 

Styrelsen noterer, at institutionsrevisor bemærker følgende i revisionsprotokollatet 

om årsrapporten: 

 

Ad Øvrige forhold, anlægsaktiver jf. pkt. 5.5.1 

Styrelsen noterer, at institutionsrevisor anfører, at SIMAC har aktiveret 7,0 mio. kr. 

i indretning af lejede lokaler, hvoraf 6,9 mio. kr. vedrører Graaesvej 27. Instituti-
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onsrevisor anbefaler ledelsen, at aktivering af de 6,9 mio. kr. vedrørende Graaes-

vej 27 og restafskrivningsperioden herfor vurderes i relation til den forestående 

flytning til en ny lokation.  

 

 Styrelsen skal bede SIMAC oplyse den planlagte regnskabspraksis for af-

skrivningen af indretningen af SIMAC’s nuværende lejemål frem mod den 

planlagte fraflytning af lejemålene ved indflytning i Nyt SIMAC. 

 

Ad Værdipapirer, jf. pkt. 5.5.5 

Styrelsen noterer, at institutionsrevisor henviser til, at den vedtagne politik for pla-

cering af overskudslikviditet er i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgø-

relsen, jf. BEK nr. 957 af 10/07/2013. 

 

Styrelsen skal bemærke, at SIMAC skal anbringe institutionens likvide midler i 

overensstemmelse med reglerne i §10a, stk. 3-4 i Lov om maritime uddannelser 

(LBK nr. 164 af 27/02/2018). 

1.3 Øvrige områder 

Anvendelse af Frascati-midler / F&U-midler 

Styrelsen noterer, at der i årsrapporten er afrapporteret forbruget og anvendelsen 

af Frascati-midler, herunder eksempler på konkrete projekter. SIMAC oplyser, at 

der i 2018 er forbrugt 2,0 mio. kr. Årets tilskud fra Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet (UFM) var på 2,0 mio. kr.  

 

Indkøb 

Styrelsen har i Brev om årsrapport 2018 bedt uddannelsesinstitutionerne redegøre 

for praksis for indkøb, der er et væsentligt økonomisk område. 

 

Styrelsen kvitterer for SIMAC’s redegørelse for praksis for indkøb. 

 

Finansiel strategi 

Styrelsen har i Brev om årsrapport 2018 bedt uddannelsesinstitutionerne indsende 

deres eventuelle finansielle strategi.  

 

Styrelsen bemærker, at SIMAC ikke har udarbejdet en finansiel strategi. Styrelsen 

noterer i den forbindelse, at SIMAC ikke har prioritetslån eller anden langfristet 

gæld, og at det er styrelsens forståelse, at SIMAC ikke forventer at optage priori-

tetslån i forbindelse med den planlagte indflytning i Nyt SIMAC i 2022, jf. aktstykke 

om Nyt SIMAC nr. 148 af 16. maj 2019 

2. Opfølgning på afrapportering af den strategiske rammekontrakt i årsrap-

port 2018 samt statusredegørelse.  

Styrelsen kvitterer for modtagelse af statusredegørelsen for den strategiske ram-

mekontrakt og den ajourførte handlingsplan. Styrelsen har gennemgået begge do-

kumenter sammen med konklusionerne i årsrapporten om udviklingen i de strate-

giske mål.  

 

Styrelsen noterer, at SIMAC samlet vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af 

de mål, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt.  Styrelsen vurderer samlet 



 

 

 Side 3/5 

Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte 

  

set, at det fremsendte materiale dokumenterer institutionens arbejde med at reali-

sere de aftalte strategiske mål, og at materialet udgør et dækkende grundlag for 

årets videre styringsdialog, herunder mødet mellem Styrelsens direktion og institu-

tionens øverste daglige ledelse, som afholdes på SIMAC senere i år. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse oplyste i e-mail af 20. maj 2019 institutio-

nerne om, at der fremadrettet vil blive anvendt median til at beskrive tidsforbruget 

blandt studerende. Det blev samtidig oplyst, at den fastlagte definition også vil 

blive anvendt i de strategiske rammekontrakter. Styrelsen oplyser i forlængelse 

heraf, at medianen for tidsforbruget blandt de studerende på SIMAC er opgjort til 

42 timer, som vil udgøre baseline for datakilden i den strategiske rammekontrakt. 

 

Styrelsen vil efter afrapportering i 2019 sammen med institutionerne indsamle er-

faringer med form og indhold af afrapporteringen med henblik på eventuelle juste-

ringer af vejledningen. 

3. Tværgående fokusområde: Udvikling i energiforbrug 

De selvejende uddannelsesinstitutioner under UFM er omfattet af Energistyrelsens 

cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ifølge cirkulæret skal 

hvert ministerområde reducere sit energiforbrug med 14 pct. i 2020 i forhold til 

2006. Dette skal ske ved at fremme energieffektiv adfærd og en energieffektiv drift 

og vedligeholdelse af de bygninger, som staten og institutionerne ejer og lejer.  

 

Styrelsen fører på den baggrund tilsyn med de selvejende institutioners energifor-

brug og understøtter målsætningen om, at UFM og tilhørende institutioner samlet 

set lever op til energisparemålsætningen.  

 

En opgørelse af institutionernes indberetninger til Energistyrelsens database viser, 

at det samlede energiforbrug for ministeriet med tilhørende institutioner er steget 

med 0,6 pct. i perioden 2006-2018.  

 

En oversigt over udviklingen i SIMAC’s samlede el-, vand-, og varmeforbrug findes 

i bilag 1. Bilaget indeholder ligeledes en oversigt over udviklingen fordelt på 

SIMAC’s enkelte adresser, samt udviklingen i areal, antal brugere og antal års-

værk. 

 
Styrelsen bemærker at SIMAC’s energiforbrug har været stabilt fra 2017 til 2018. 

 Styrelsen skal bede SIMAC vurdere, om udviklingen i SIMAC’s energifor-

brug svarer til det forventede, samt hvorvidt det giver anledning til særlige 

overvejelser om institutionens energibesparende indsatser?  

 

 Styrelsen beder SIMAC redegøre for hvilke indsatser, der er foretaget si-

den sidste indberetning med henblik på at nedbringe energiforbruget?   

4. Tværgående fokusområde: implementering af ISO27001 om informati-

onssikkerhed  

De selvejende institutioner er, i modsætning til de statslige institutioner, ikke for-

pligtet til at implementere ISO27001-standarden. Digitaliseringsstyrelsen vurderer 

dog, at kravene i persondataforordningen og øvrig håndtering af forretningskritisk 
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data mest hensigtsmæssigt og effektivt imødekommes ved implementering af 

ISO27001-standarden. 

 

Styrelsen har på den baggrund i perioden 2015-2017 vejledt uddannelsesinstituti-

onerne om informationssikkerhed bl.a. med henvisning til at institutionen forholder 

sig til sin organisering i forhold til informationssikkerhed, f.eks. med implemente-

ring af ISO27001-standarden om informationssikkerhed, og generelt kan doku-

mentere arbejdet med informationssikkerhed.  

 

Rigsrevisionen har den 18. januar 2019 afgivet beretning nr. 08/18 til Statsreviso-

rerne om universiteternes beskyttelse af forskningsdata til Statsrevisionerne.1 For-

målet med undersøgelsen har været at undersøge, om universiteterne beskytter 

forskningsdata i tilstrækkelig grad. I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at de 

fem universiteter, som er omfattet af beretningen, ikke beskytter forskningsdata i 

tilstrækkelig grad mod ukendt it-udstyr og ukendte applikationer. 

 

På den baggrund finder styrelsen anledning til at følge op på arbejdet med infor-

mationssikkerhed på alle de videregående uddannelsesinstitutioner.  

 

 Styrelsen vil bede SIMAC redegøre for en række spørgsmål i arbejdet med 

implementering af ISO27001-standarden eller tilsvarende. Spørgsmålene 

fremgår af bilag 2. Spørgsmålene er baseret på det fællesstatslige tilsyns-

koncept med informationssikkerhed i staten. 

5. Maritime fokusområder  

Som en del af styrelsens faglige tilsyn med de internationale krav til maritim ud-

dannelse gennemføres i år en stikprøve på implementering af reglerne på tværs af 

alle de maritime uddannelsesinstitutioner.  

 

European Maritime Safety Agency (EMSA) har under deres inspektion af Danmark 

i marts 2019 påpeget, at der mangler dokumenteret information for, hvordan de 

senarier, der anvendes i simulatorundervisningen, testes jf. STCW-koden, sektion 

A-I/12, part 2 punkt 6, 7 og 8.  

 

 SIMAC bedes derfor indsende, en kort beskrivelse af, hvordan de kvalitets-

sikrer simulatorundervisningen og den del af deres kvalitetssikring, som do-

kumenterer, at simulatorscenarierne er testede og godkendte i forhold til de 

læringsmål, der skal opnås gennem de enkelte øvelsesscenarier.   

6. Videre proces 

Styrelsen ser frem til at modtage redegørelse for de anførte punkter senest mandag 

den 2. september 2019. Redegørelsen bedes fremsendt til styrelsen på e-mail til: 

institution.regnskab@ufm.dk med kopi til kno@ufm.dk og petk@ufm.dk.  

 

Hvis I har spørgsmål til de enkelte afsnit i brevet, kan I rette henvendelse til følgende 

kontaktpersoner: 

- Økonomi, revision og indkøb: Fuldmægtig Kirstine Notlevsen – tlf. 7231 

7834 og e-mail: kno@ufm.dk  

                                                      
1 http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2019/82018/ 

mailto:institution.regnskab@ufm.dk
mailto:kno@ufm.dk
mailto:petk@ufm.dk
mailto:kno@ufm.dk
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- Energi: Fuldmægtig Holger Matthias Gabel – tlf. 7231 8351 og e-mail: 

hog@ufm.dk 

- Øvrige henvendelser til SIMAC’s kontaktperson: Specialkonsulent Pernille 

Trojahn Kristiansen – tlf. 7231 7837 og e-mail: petk@ufm.dk. 

 

Møde med styrelsens direktion 

Som en del af styringsdialogen afholdes et møde mellem den enkelte institution og 

styrelsen. Styrelsen vil på mødet være repræsenteret på direktionsniveau. Fokus 

for mødet er en strategisk dialog med øverste daglige ledelse. Der er aftalt møde 

den 13 december 2019 på SIMAC.  

 

I vil blive kontaktet af Pernille Trojahn Kristiansen for at aftale dagsorden for mø-

det. Styrelsen vil gerne drøfte observationer fra bl.a. årsrapporten, statusredegø-

relse mm. og øvrige forhold, der er centrale for institutionens opgaveløsning og 

fortsatte arbejde med den strategiske rammekontrakt.  

 

Kopi af dette brev bedes sendt til institutionsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Nicolai Ebsen 

Kontorchef 

 

 

Kopi er sendt til Rigsrevisionen 

 

Bilag 1: Udvikling i energiforbrug 

Bilag 2: Informationssikkerhed 
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