
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Årsregnskab 2021 for Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed

Beretning
Præsentation af virksomheden:

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed blev oprettet pr. 1. oktober 2017. Benchmarkingenheden 
er en uafhængig institution ledet af en bestyrelse. Af praktiske årsager er enheden fysisk placeres i departe-
mentet samt med departementet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Benchmarkingenheden har til formål at udføre benchmarking på det kommunale og regionale område med 
henblik på at optimere og belyse områder, hvor der er potentiale for forbedret opgaveløsning. Herudover skal 
analyserne i relevant omfang give inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med at indfri forbedringspo-
tentialer gennem ændringer af eksisterende praksis.

Ledelsesberetning

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i 2021 gennemført en lang række større benchmar-
kinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning. I 2021 er der især gennemført analyser inden for om-
rådet børn og unge. Der er blandt andet gennemført analyser om børn og unge med psykiske lidelser, herun-
der psykiatrisk debut blandt børn og unge samt overgangen fra barn til voksen i psykiatrien. Herudover er der 
gennemført analyser om omfanget af specialundervisning i skolen og brugertilfredsheden på tværs af kon-
krete skoler i Danmark. Det er ligeledes afdækket, hvordan arbejdstiden blandt pædagogisk personale i dagtil-
buddene varierer på tværs af landet, og hvordan nogle kommuner har arbejdet med at øge arbejdstiden. Hertil 
kommer en række andre analyser om fx administrationsudgifter og sygefravær.

Fælles for analyserne er, at de afdækker forskelle på tværs af kommuner og/eller regioner, samtidig med at 
analyserne også redegør for tendenser på landsplan. Benchmarkingenheden har generelt fået positiv feed-
back på de gennemførte analyser fra kommuner og regioner, og analyserne har også givet anledning til om-
tale i medierne.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenheds økonomiske resultat viser i 2021 et overskud på 
156.324,89 kr. Det samlede overskud fordeler sig således, at der er et overskud på personaleomkostninger 
på 92.712 kr. og på øvrige ordinære driftsomkostninger på 63.612 kr.

Årsresultatet fremkommer ved ordinære driftsindtægter på i alt 7,4 mio. kr. og ordinære omkostninger på 7,2 
mio. kr. Indtægterne består af finanslovsbevillingen på 7,4 mio. kr. Omkostningerne består af personaleom-
kostninger på 5,4 mio. kr. samt øvrige ordinære driftsomkostninger på 1,8 mio. kr.
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Tabel 1

Resultatopgørelse (i mio. kr.)

Note Resultatopgørelse 2020 2021 2022

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

- Bevilling -7,3 -7,4 -

Indtægtsført bevilling i alt -7,3 -7,4 -7,4

Salg af varer og tjenesteydelser

- Eksternt salg af varer og tjenester - - -

- Internt statsligt salg af varer og tjenester - - -

Ordinære driftsindtægter i alt -7,3 -7,4 -7,4

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

- Husleje 0,0 0,5 -

Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,5 0,4

Personaleomkostninger

- Lønninger 4,8 4,7 -

- Andre personaleomkostninger - -

1 - Pension 0,0 0,7 -

- Lønrefusion 0,1 0,0 -

Personaleomkostninger i alt 4,9 5,4 5,0

Af- og nedskrivninger - - -

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 1,6 1,2 -

Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,2 -

Ordinære driftsomkostninger i alt 6,8 7,2 7,4

Resultat af ordinær drift -0,5 -0,2 0,0

Andre Driftsposter

- Andre driftsindtægter - - -

- Andre driftsomkostninger - - -

Resultat før finansielle poster -0,5 -0,2 0,0

Finansielle poster

- Finansielle indtægter - - -

- Finansielle omkostninger - 0,0 -

Resultat før ekstraordinære omkostninger -0,5 -0,2 0,0

Ekstraordinære poster

- Ekstraordinære indtægter - - -

- Ekstraordinære omkostninger - - -

Årets resultat -0,5 -0,2 0,0
 

Kilde: Navision Stat
Note 1: Opstillingen er ændret siden 2020. Pension står under lønninger i 2020, mens det er opdelt i 2021.

Regnskabsmæssig forklaring
Benchmarkingenhedens økonomiske resultat i 2021 viser et overskud på 0,2 mio. kr. Overskuddet er videre-
ført som opsparet overskud til efterfølgende år.

Overskuddet fremkommer overordnet blandt andet ved, at Benchmarkingenheden havde færre udgifter til rej-
seudgifter og repræsentation end forventet, hvilket skyldes COVID-19. Det var blandt andet forventningen, at 
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enheden skulle afholde udgifter til en stor kommunekonference, som dog endte med ikke at blive afholdt som 
en fysisk konference. Derudover har der været et lille mindreforbrug på løn, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at 
enheden har haft en vakant stilling i løbet af året.

Indenrigs- og Boligministeriet er virksomhedsbærende hovedkonto for Benchmarkingenheden, hvilket regn-
skabsteknisk betyder, at Benchmarkingenheden og departementet deler likviditetsmæssige konti som eksem-
pelvis bank, tilgodehavender mv. En balance vil derfor ikke give det fulde billede af Benchmarkingenheden og 
skal ses i sammenhæng med departementet.

Tabel 2 viser posteringer i balancen, som kan henføres direkte til Benchmarkingenheden, hvilket samtidig be-
tyder, at en tilsvarende del af den likvide beholdning tilhører Benchmarkingenheden.

Tabel 2

Oversigt over Benchmarkingenhedens balanceposter

Kr.

Art

Periodiseret udgifter* 68.124,00

Reguleret egenkapital 2.717.958,87

Hensatte forpligtelser** 782.788,18

I alt 3.568.871,05

Anm.: Tabellen viser posteringer på balancen der kan henføres til Benchmarkingenheden
Kilde: Navision Stat
* Periodiseret udgifter indeholder udgifter, som tilhører 2020, men hvor først falder i 2021
**Hensatte forpligtelser indeholder poster som hensat åremålsforpligtelse, hensat resultatløn og feriepengeforpligtelse 

Oslo, den / 2022 København, den 24/2 2022

 
_________________ ______________________
Rune Jørgen Sørensen Peter Østergaard
Bestyrelsesformand Chef for Benchmarkingenheden
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Rune J. Sørensen
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