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1. Strategisk ramme
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en institution under Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriets mål sætter den overordnede
ramme for Beskæftigelsesministeriets koncern, og NFA arbejder inden for denne
rammer.
Beskæftigelsesministeriets mål

Flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked - og ligestilling i samfundet.
NFA’s mission
NFA forsker, formidler, uddanner forskere og rådgiver myndigheder for at bidrage
til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
NFA’s vision
NFA tilvejebringer forskningsbaseret viden af høj international kvalitet, som kan
anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.
NFA’s langsigtede effektmål for samfundet
NFA har følgende mål for den langsigtede effekt af sit arbejde:
• NFA bidrager, sammen med andre aktører, til at identificere, udforske, forebygge og håndtere nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder i arbejdsmiljøet i Danmark.
• NFA’s forskning understøtter opfyldelsen af de nationale mål for arbejdsmiljøet.
• NFA’s forskning bidrager til at realisere den nationale forskningsstrategi for arbejdsmiljøet.
• NFA’s forskning skaber samfundsmæssigt aftryk (impact) ved at understøtte vidensgrundlaget for udviklingen af arbejdsmiljøet i Danmark.
NFA’s kerneopgaver
NFA’s væsentligste kerneopgave er forskning. Myndighedsbetjening, forskningsformidling og uddannelse udgør de øvrige kerneopgaver. De samlede kerneopgaver
bidrager væsentligt til at skabe og formidle vidensgrundlaget for forebyggelse og
løsning af arbejdsmiljøudfordringer i Danmark. Kerneopgaverne bidrager også til
at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats i Beskæftigelsesministeriet, hvor forebyggelse, løsningsmuligheder, tilsyn, arbejdsskader og forskning på arbejdsmiljøområdet i højere grad skal sammentænkes.
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Udvalgte centrale arbejdsområder for 2022
Nærværende mål- og resultatplan 2022 afspejler sigtelinjerne i institutionsstrategi
for NFA 2021-2024, der fokuserer på forskning, samfundsmæssigt aftryk og kommunikation samt økonomi og organisering. Det er afgørende, at NFA i 2022 styrker
sin hjemtagning af ekstern finansiering. De eksterne bevillinger er en forudsætning
for, at NFA også fremover kan løfte sine kerneopgaver, herunder sikre høj forskningskvalitet, samt indfri institutionsstrategien i øvrigt.
NFA’s forskning dækker de prioriterede områder i den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra 2020: psykosocialt arbejdsmiljø, muskel-skeletbesvær, arbejdsulykker og kemi. Som følge af ’Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet’ er der fornyet fokus på kemi og en
styrkelse af forskningen i kemisk arbejdsmiljø, herunder i grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer. I ”Aftale om ret til tidlig pension, den 10. oktober 2020” blev
der afsat 24 mio. kr. i perioden 2022-2025 til at etablere en forskningsenhed i arbejdsmiljøøkonomi på NFA. I 2022 vil NFA starte driften af forskningsenheden i
arbejdsmiljøøkonomi og igangsætte forskningsprogrammet for arbejdsmiljøøkonomi.
I den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra 2020 er der udpeget to områder, hvor der er behov for at opbygge mere viden. Det er inden for psykisk arbejdsmiljø og systematisk arbejdsmiljø, dvs. struktureret og forebyggende arbejdsmiljøarbejde. NFA vil i 2022 bidrage til vidensopbygning inden for de to områder ved at
publicere dansksprogede rapporter, der bidrager med forskningsbaseret viden, og
målrette forskningsansøgninger mod områderne. NFA vil også styrke samarbejdet
med Arbejdstilsynet, herunder indhente inputs fra Arbejdstilsynet om nye, emergerende arbejdsmiljøproblemer gennem en ny samarbejdsstruktur for udveksling af
viden og vidensbehov.
NFA vil også prioritere formidling, der er målrettet de videreformidlere og formidlingskanaler, herunder sociale medier, der mest effektivt når ud til slutbrugerne på
arbejdspladserne samt fortsætte indsatsen for forbedring af det samfundsmæssige
aftryk ved at gennemføre en tredje måling af NFA’s samfundsmæssige aftryk med
henblik på at udarbejde operationelle måltal for 2023 og 2024.
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2. Kerneopgaver og budget
I hvilket omfang NFA er i stand til at realisere de strategiske prioriteringer, afhænger af hjemtagningen af ekstern finansiering. Som sektorforskningsinstitution er
NFA’s økonomi sammensat af bevillinger fra finansloven (grundbevilling og øremærkede bevillinger) samt eksterne forskningsbevillinger. NFA er forpligtet til at
hjemtage de eksterne forskningsbevillinger alene eller i samarbejde med andre nationale eller internationale forskere gennem ansøgninger til forskellige forskningsfonde, pensions- og forsikringsselskaber. I kraft af den faldende grundbevilling finansierer eksterne forskningsbevillinger en stadig større del af NFA’s kerneopgaver, hvilket gør NFA mere konkurrenceudsat.
NFA har nedenstående kerneopgaver på finansloven.
Tabel 1. NFAs kerneopgaver på finansloven
Mio. kr.

R
R
B
F
2019 2020 2021 2022

Udgift i alt

122,9 117,6 111,8 124,1 112,8

111,7

110,4

Generelle fællesomkostninger
Forskning
Forskningsformidling
Myndighedsopgaver- og betjening
Uddannelse
Kilde: FL22

32,0
77,4
3,6
2,5
7,4

29,1
69,1
3,3
3,5
6,7

28,7
68,4
3,2
3,5
6,6

36,5
70,7
1,8
3,9
4,7

28,9
70,5
3,3
2,3
6,8

32,4
76,8
3,6
3,9
7,4

BO1
2023
29,3
69,8
3,3
3,6
6,8

BO2
2024

BO3
2025

Forskning er NFA’s væsentligste kerneopgave og er derfor prioriteringsmæssigt
det største udgiftsområde for NFA på finansloven. Forskningen er NFA’s fundament for at kunne betjene myndighederne, formidle til arbejdsmiljøprofessionelle
og virksomheder, undervise og vejlede studerende og uddanne ph.d.’er. Der er derfor en tæt sammenhæng mellem udgifter til forskning, forskningsformidling, myndighedsopgaver og betjening samt uddannelse i tabel 1. For kerneopgaven Uddannelse arbejder NFA kontinuerligt med og har stort fokus på at uddanne ph.d.’er.
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Tabel 2. NFAs resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven
Kerneopgave 1
Forskning

Kerneopgave 2
Forskningsformidling

Resultatmål 1.
Forskningsprogram for arbejdsmiljøøkonomi
(5 pct.)

Resultatmål 6.
Styrket udbredelse af viden på sociale
medier
(5 pct.)

Resultatmål 2.
Styrket fokus på kemi (10 pct.)

Resultatmål 7.
Måling af samfundsmæssigt aftryk (10
pct.)

Resultatmål 3.
Forskningskvalitet (30 pct.)

Resultatmål 8.
Bedre udnyttelse af data (5 pct.)

Resultatmål 4.
Styrket sammenhæng mellem AT’s indsats og NFA’s forskning (5 pct.)
Resultatmål 5.
Vidensopbygning
(5 pct.)
Resultatmål 9.
Styrket hjemtagning af ekstern finansiering (20 pct.)
Resultatmål 10.
Finansiel kontrol og compliance på økonomiområdet (5 pct.)

4

3. Resultatmål
Mål 1.

Mål

Forskningsprogram for arbejdsmiljøøkonomi

Vægt: 5 pct.

Målet er opfyldt, hvis der er 1) igangsat mindst 5 forskningsprojekter med arbejdsmiljøøkonomiske aspekter i samarbejde med NFA’s øvrige forskningsprogrammer og 2) udarbejdet en ramme og en metodebeskrivelse for en model
til at belyse samfundsøkonomiske konsekvenser ved arbejdsmiljø.
NFA igangsætter i samarbejde med NFA’s øvrige forskningsprogrammer
mindst 5 forskningsprojekter med arbejdsmiljøøkonomiske aspekter. Det vil
bl.a. vedrøre cost benefit-analyser, økonomiske konsekvensvurderinger mv. af
centrale arbejdsmiljøforhold eller arbejdsmiljøindsatser.

Metode

NFA udarbejder en ramme og metodebeskrivelse for en model til at belyse
samfundsøkonomiske konsekvenser ved arbejdsmiljø. Ramme og metodebeskrivelse publiceres i et arbejdspapir eller publikation.
Opfyldelse af 1) mindst 5 igangsatte forskningsprojekter og 2) publicering af
ramme og metodebeskrivelse = 100 pct. målopfyldelse.
Hvis kun 1) eller 2) opfyldes = 50 pct. målopfyldelse
Hvis hverken 1) eller 2) opfyldes = 0 pct. målopfyldelse
Med Aftale om en ny ret til tidlig pension, 10. oktober 2020, blev der afsat en
4-årig bevilling fordelt med 6 mio. kr. årligt i 2022 til og med 2025 til etableringen af forskningsområdet arbejdsmiljøøkonomi. De økonomiske aspekter
af arbejdsmiljøet er et underbelyst område, hvor der opleves en stor efterspørgsel efter forskningsbaseret viden fra NFA’s interessenter, herunder BM

Begrundelse

og arbejdsmarkedets parter.
Med etableringen af et egentligt arbejdsmiljøøkonomisk satsningsområde sætter NFA stærkt fokus på udviklingen af den fagøkonomiske forskning i arbejdsmiljø. I det første år er fokus på udvikling af metoder, etablering af samarbejder og integration af økonomiske aspekter i NFA’s øvrige projekter, hvilket resultatmålet støtter op om.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 2.

Styrket fokus på kemi

Vægt: 10 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA 1) afslutter mindst 3 arbejdspladsmålingsprojekter, 2) udarbejder og afleverer en rapport om de gennemførte arbejdsMål

pladsmålinger, 3) udarbejder og afleverer en dokumentationsrapport for
helhedsbaserede grænseværdier og 4) publicerer 10 videnskabelige artikler relateret til kemisk arbejdsmiljø.
1) NFA afslutter arbejdspladsmålinger og analyser af eksponeringer på 3
typer virksomheder.
2) NFA udarbejder en oversigtsrapport over udførte arbejdspladsmålinger
(branche, antal målinger samt hovedkonklusionerne), der afleveres til departementet og Arbejdstilsynet.
3) NFA udarbejder en dokumentationsrapport for helbredsbaserede grænseværdier, der afleveres til Arbejdstilsynet.

Metode

4) NFA publicerer mindst 10 videnskabelige artikler med hel eller delvis
finansiering fra kemiindsatsen ’Forøget Fokus på Forskning i Kemisk Arbejdsmiljø’.
Arbejdspladsmålinger og analyser på 3 typer virksomheder afsluttet = 30
pct. målopfyldelse.
Oversigtsrapport indsendt til departementet og Arbejdstilsynet = 20 pct.
målopfyldelse.
Dokumentationsrapport afleveret = 20 pct. målopfyldelse.
10 videnskabelige artikler publiceret = 30 pct. målopfyldelse.
Med Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold
på arbejdsmarkedet, april 2019, blev der fra Arbejdsmiljøforskningsfonden omprioriteret 10 mio. kr. årligt fra 2020-2022 til forskning i kemisk
arbejdsmiljø.

Begrundelse

Farlig kemi på arbejdspladsen betyder hvert år nye sygdomstilfælde som
kræft, luftvejslidelser, allergi mv., som har store omkostninger for den enkelte og for samfundet. Der findes meget begrænset viden om eksponeringer for støv og kemiske forbindelser på danske arbejdspladser.
Med forskningsprogrammet ’Forøget Fokus på Forskning i Kemisk Arbejdsmiljø’ øges vidensniveauet om eksponering for kemi på danske arbejdspladser, og der tilvejebringes ny viden om stoffernes skadelige virkning og deres påvirkning af kroppen.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 3.

Forskningskvalitet

Vægt: 30 pct.

Mål

Målet er opfyldt, hvis NFA i 2022 publicerer mindst 2,2 artikler pr.
forskerårsværk i internationale anerkendte tidsskrifter med peer review.
Måles ved udtræk fra NFA’s bibliografiske referencedatabase opdateret af de publicerende forskere og kvalitetssikret af NFA’s bibliotek.

Metode

I tælleren indgår artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter
med peer review, hovedsageligt tidsskrifter fra Uddannelses- og
Forskningsministeriets autoritetsliste. Forskerne angiver NFA som
deres affiliering, hvis de, mens de bidrog til udarbejdelsen af artiklen efter Vancouver-reglerne, var helt eller delvist ansat på NFA.
En artikel tæller kun én gang, selvom den har flere NFA-medforfattere. I nævneren indgår årsværk for personalekategorien ’forskningspersonale’. Publikationer, der alene har ph.d.-studerende som
NFA-medforfattere, indgår ikke i opgørelsen, da de betragtes som
studerende.
2,2 eller flere artikler pr. forskerårsværk = 100 pct. målopfyldelse.
2,1-2,19 = 90 pct. målopfyldelse,
2,0-2,09 = 80 pct. målopfyldelse.
1,9-1,99 = 70 pct. målopfyldelse.
<1,9 = 0 pct. målopfyldelse.
NFA’s væsentligste kerneopgave er forskning. Den forskningsmæssige kvalitet sikres gennem publicering i anerkendte videnskabelige tidskrifter. Den samlede forskningsindsats skal bidrage med

Begrundelse

relevant og anvendelsesorienteret viden, som sikres ved systematisk inddragelse af interessenter og målgrupper. Formålet er at producere viden til forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøudfordringerne hos myndighederne, blandt arbejdsmarkedets parter, de
arbejdsmiljøprofessionelle og på arbejdspladserne.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 4.
Mål

Styrket sammenhæng mellem Arbejdstilsynets indsats og
NFA’s forskning
Vægt: 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA i 2022 styrker samarbejdet med AT om
udveksling af ny viden og vidensbehov.
I vurderingen af målopfyldelsen lægges vægt på, at
1) Der er afprøvet en ny samarbejdsstruktur mellem NFA og AT,
hvor forskningschefer fra NFA deltager på møder i AT’s centerfora
mhp. at orientere om relevant forskning og modtage input om nye vidensbehov. Inputs fra AT kan være til et emne, en problemstilling, et
analytisk fokus etc. NFA foretager herefter en strategisk prioritering
af de indhentede inputs.

Metode

2) NFA udarbejder og sender mindst 2 forskningsansøgninger på
baggrund af den strategiske prioritering.
Opfyldelse af 1) afprøvning af ny samarbejdsstruktur mellem NFA
og AT ved afholdelse af møder samt 2) udarbejdelse af mindst 2 ansøgninger på baggrund af input fra AT = 100 pct. målopfyldelse.
Hvis kun 1) opfyldes = 50 pct. målopfyldelse
Hvis hverken 1) eller 2) opfyldes = 0 pct. målopfyldelse
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejds-

Begrundelse

tilsynet (AT) er gensidigt afhængige af en tæt og løbede dialog for at
understøtte relevansen af NFA’s forskning og dens efterfølgende anvendelse i AT’s myndighedsindsats. Den nye samarbejdsstruktur understøtter NFA’s Research-to-practice (R2P) strategi ved at målrette
forskningsansøgninger efter konkrete vidensbehov.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 5.

Vidensopbygning

Vægt: 5 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA i 2022 bidrager til at skabe forskningsbaseret viden om:
Mål

•
•

Sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, herunder psykiske risikofaktorer, og helbred.
Sammenhængen mellem et systematisk arbejdsmiljøarbejde og et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Målet opgøres ved:
1) Publikation af mindst 1 dansksproget rapport, der bidrager til at
skabe forskningsbaseret viden eller styrke eksisterende viden om
sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, herunder psykiske risikofaktorer (fx stor arbejdsmængde og tidspres,
høje følelsesmæssige krav, uklare og modstridende krav samt arbejdsbetinget stress), og helbred = 25 pct. målopfyldelse.

Metode

2) Publikation af mindst 1 dansksproget rapport, der bidrager til at
skabe ny forskningsbaseret viden eller styrke eksisterende viden
om sammenhængen mellem et systematisk arbejdsmiljøarbejde
(dvs. arbejdspladsernes strukturerede arbejde med at forebygge negative faktorer og risici i arbejdsmiljøet) og et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne = 25 pct. målopfyldelse.
3) Mindst 2 ansøgninger målrettet forskningsprojekter, der bidrager til at skabe forskningsbaseret viden inden for de ovenstående
områder afsendt (1 ansøgning per område). Ansøgningerne udarbejdes af relevante forskerne, der sikrer at der udformes relevante
og metodisk stærke forskningsspørgsmål = 50 pct. målopfyldelse.
2 dansksprogede rapporter publicerede = 50 pct. målopfyldelse.
2 dansksprogede rapporter publicerede og 2 ansøgninger sendt =
100 pct. målopfyldelse.
Resultatmålet er afstemt med de bidrag, NFA skal levere i henhold

Begrundelse

til Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen (2020), hvor der peges på behov for mere viden inden for
ovenstående områder.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 6.
Mål

Styrket udbredelse af viden på sociale medier

Vægt: 5 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA i 2022 opnår 1.250.000 visninger på tværs
af NFA’s SoMe kanaler (Facebook, Twitter og LinkedIn).
Visninger – eller såkaldte impressions – er det antal gange et opslag
(fra NFA) vises i en persons ’feed’ og er et udtryk for kommunikationens umiddelbare effekt. Antal visninger opgøres på tværs af Facebook, Twitter og LinkedIn. Visninger som følge af eventuelt betalte
annonceringer indgår ikke i opgørelsen.

Metode

I 2021 er antal visninger opgjort til 686.447 hele året. Målet svarer
derfor til en stigning på ca. 50 pct. i løbet af 2022. Målet ligger markant over målsætningen i NFA’s institutionsstrategi 2021-2024 om en
årlig stigning på 20 pct. ud fra baseline på ca. 150.000 visninger i 2020
1.250.000 visninger = 100 pct. opfyldelse
1.200.000 visninger = 80 pct. opfyldelse
1.100.000 visninger = 50 pct. opfyldelse
<1.100.000 visninger = 0 pct. opfyldelse

Begrundelse

NFA’s institutionsstrategi 2021-2024 sigter mod at øge NFA’s samfundsmæssige aftryk. Et skridt på vejen er at skabe øget kendskab til
NFA og NFA’s viden gennem de sociale medier. Med implementering
af NFA’s kommunikationsstrategi i 2021 er antallet af visninger på
NFA’s SoMe-kanaler steget med over 200 pct., og udbredelsen af viden om NFA på sociale medier øget betydeligt. Der er behov for en
vedvarende indsats for at fastholde og øge udbredelsen af viden fremover, ligesom kendskab til NFA hos relevante forskningsfonde og
blandt NFA’s interessenter medvirker til at styrke hjemtagning af ekstern finansiering jf. resultatmål 8.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 7.

Måling af samfundsmæssigt aftryk

Vægt: 10 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA 1) gennemfører den tredje måling med
Mål

Metode

måleinstrument til måling af samfundsmæssigt aftryk. Derudover
skal NFA 2) udarbejde operationelle måltal for 2023 og 2024, med
sigte på at 20 pct. udviklingsmålet nås i 2024.
NFA opererer i sin strategi for Research-to-practice (R2P) med et
langsigtet mål om forbedring af den samfundsmæssige impact fra
2020-2024 på 20 pct. Dataindsamlingen i 2022 vil sammen med
resultaterne fra 2020 og 2021 blive anvendt til at specificere måltal
for 2023 og 2024. Der specificeres måltal for hver af instrumentets
tre del-indeks: spredning, anvendelighed og brug.
Målet er opfyldt 100 pct., hvis metoden er udviklet med måltal, der
kan anvendes til et resultatmål i mål- og resultatplanen for 2023.
Hvis dette ikke er tilfældet, er målopfyldelsen 0 pct.
Måling af samfundsmæssigt aftryk af NFA’s forskning viser, om
NFA’s interessenter kender til NFA-viden (spredning), finder den

Begrundelse

relevant (anvendelighed) og i hvilken grad de bruger forskningsviden fra NFA (brug). Målingen understøtter således det strategiske
arbejde med at øge NFA’s samfundsmæssige aftryk ved at pege på
specifikke udviklingspotentialer.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 8.

Bedre udnyttelse af data

Vægt: 5 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA 1) udarbejder en NFA-politik for deMål

ling af forskningsdata og 2) udvikler og implementerer et ’udstillingsvindue’ til udstilling af NFA’s data.
NFA udarbejder politik for deling af forskningsdata senest
1.3.2022.
NFA udvikler og implementerer et ’udstillingsvindue’ med overblik over de væsentligste databaser, NFA stiller til rådighed for
eksterne senest 31.12.2022.

Metode

1) Udarbejdet politik for deling af forskningsdata senest 1.3.2022
og 2) implementeret et udstillingsvindue med overblik over NFA’s
data senest 31.12.2022 = 100 pct. målopfyldelse.
Hvis kun 1) eller 2) opfyldes = 50 pct. målopfyldelse.
Hvis hverken 1) eller 2) opfyldes = 0 pct. målopfyldelse.

Begrundelse

Målet afspejler et ønske om, at NFA i øget omfang udstiller og deler data med andre forskningsinstitutioner, jf. BM’s data- og digitaliseringsstrategi.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 9.
Mål

Styrket hjemtagning af ekstern finansiering

Vægt: 20 pct.

Målet er opfyldt, hvis NFA øger hjemtagningen af forskningsmidler med 10 mio. kr. i 2022.
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med 10 mio. kr. i 2022
for at sikre finansiering af NFA’s forskningsaktiviteter og skabe et
råderum til bl.a. styrkelse af centrale supportfunktioner og nye
strategiske initiativer.

Metode

Ved hjemtagning af forskningsmidler forstås konkurrenceudsatte
midler fra fonde og programmer, dvs. ikke bevillinger fra politiske
aftaler. Forøgelsen i hjemtagningen er i forhold til en baseline på
48 mio. kr. i 2019 og målet udgør dermed en stigning på ca. 20 pct.
Dermed fastholdes målsætningen i NFA’s institutionsstrategi for
2021-2024 på trods af den forventede manglende målopfyldelse for
styrket hjemtagning i 2021.
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med 10 mio. kr. i 2022 =
100 pct. målopfyldelse
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med 5 mio. kr. i 2022 =
50 pct. målopfyldelse
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med <5 mio. kr. i 2022 =
0 pct. målopfyldelse
NFA’s grundbevilling er næsten halveret de seneste 10 år fra knap
90 mio. kr. i 2011 til ca. 50 mio. kr. i 2021. Det har betydet et markant fald i antallet af støttefunktioner til forskningsformidling, ad-

Begrundelse

ministration etc. Den styrkede hjemtagning af ekstern finansiering
skal sikre midler til NFA’s forskningsaktiviteter fremadrettet. Derudover skal midlerne skabe råderum for styrkelse af centrale støttefunktioner og realisering af strategiske initiativer i NFA’s institutionsstrategi for 2021-2024.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
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Mål 10.

Mål

Finansiel kontrol og compliance på økonomiområdet
Vægt: 5 pct.
Ved udgangen af 2022 skal NFA have forbedret sin finansielle kontrol og sit kontrolmiljø på økonomiområdet.
I vurderingen af målopfyldelsen lægges ligeligt vægt på, at
a)

NFA har fulgt op på de risici fra det eksterne review, som
fremgår af oversigtsark over væsentlige risici revideret i
fase 2 af projektet, og hvor NFA er angivet som ansvarlig.
Oversigtsarket er udarbejdet i regi af det koncernfælles projekt om ministeriets kontrolmiljø på økonomiområdet. Hvis
NFA har udarbejdet handlingsplan for alle risici, der er moderate, høje eller signifikante, som ikke har tilstrækkelige
kontroller, og overholdt de frister, der er i handlingsplanen,

Metode

anses denne del af målet som opfyldt.
b) NFA har implementeret de eksisterende vejledninger om:
Kontrol af rettigheder tildelt på tværs af system og Intern finansiel kontrol, herunder forsvarslinjer. Derudover skal
NFA implementere kommende vejledninger og cirkulærer
på området, som træder i kraft i 2022. Ved årets udgang
skal NFA i et særskilt notat redegøre for sin implementering
af vejledningerne mv. På baggrund heraf vurderer departementet målopfyldelsen.
Ved årets udgang skal NFA redegøre for sin implementering af målet. På baggrund heraf vurderer departementet målopfyldelsen.
NFA fastholder i 2022 sit stærke fokus på sin finansielle kontrol og

Begrundelse

kontrolmiljøet på økonomiområdet. Målet for 2022 skal fastholde og
yderligere styrke fokus på, at NFA’s forretningsgange og kontroller
understøtter et korrekt regnskab og forebygger risikoen for svig.

Afrapportering

NFA afrapporterer løbende i regi af projektet om ministeriets kontrolmiljø på økonomiområdet samt på driftssamtaler. Herudover afrapporterer NFA ved halvårsstatus og årsopgørelse.
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