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1. Beretning 
1.1. Præsentation af virksomheden 
Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet.  

 Nævnet arbejder på videnskabeligt grundlag med at følge det danske sprogs 

udvikling. Med basis i denne viden giver vi råd og oplysning om sproget og sprogets status 

og fastlægger den danske retskrivning. Sprognævnet samarbejder med offentlige institutio-

ner, organisationer og førende sproglige forskningsmiljøer både nationalt og internationalt. 

 Nævnet blev oprettet i 1955 og består af et forsknings- og informationsinstitut, 

en bestyrelse og et repræsentantskab  

 I forsknings- og informationsinstituttet arbejder 11 fastansatte forskere og 

videnskabelige medarbejdere, 1 administrativ medarbejder og et tilsvarende antal midlerti-

digt ansatte, studentermedhjælpere og praktikanter under ledelse af en direktør.   

 Repræsentantskabet består af op til 43 repræsentanter for forskellige institutio-

ner og sammenslutninger som arbejder med det danske sprog, fx Stats-, Justits-, Kultur- og 

Undervisningsministeriet, universiteterne, radio og tv samt lærernes, journalisternes, forfat-

ternes og skuespillernes foreninger.  

 

Nævnet har  indgået en rammeaftale for 2011-2014.  

 

Mission 

Nævnet har formuleret følgende mission: 
 

Ved at indsamle og formidle viden om det danske nutidssprog hjælper og inspirerer vi alle til at udveksle 

oplysninger, tanker og ideer på et klart og formålstjenligt dansk. 

 

Vision 

Dansk Sprognævn opleves som en udadvendt forsknings- og informationsinstitution der 

sikrer den bedst mulige kommunikation for alle. I alle sine aktiviteter holder nævnet en 

passende balance mellem sprogets funktioner som bærer af tradition og som spejl af samti-

dens kultur og samfundsforhold.  

 

Hovedopgaver 

Nævnets opgaver er fastsat ved lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn. 

 

Ifølge denne lov har nævnet tre hovedopgaver: 

• At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige 

normer og udbrede viden om sprogholdninger og sproglige strategiers betydning 

for kommunikationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så 

de kan genanvendes i oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden. 

• At fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske 

retskrivningsordbog, jf. retskrivningsloven 
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• At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at 

indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre Sprognævnets 

arbejde og resultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tidsskrifter. 

 

Desuden har Sprognævnet en særlig forpligtelse til at samarbejde med sprogråd og -nævn i 

Norden, og nævnet samarbejder også med tilsvarende institutioner i Europa. Siden januar 

2009 har nævnet varetaget koordineringen af sprogsamarbejdet i Norden under Nordisk 

Ministerråd.  

 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som Dansk Sprognævn 

er ansvarlig for: 21.32.07, Dansk Sprognævn, CVR nr. 59190628, herunder de regnskabs-

mæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen 

for 2012. 

 

1.2. Årets resultater 
Det faglige resultat er tilfredsstillende, og det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Det 
samlede resultat kan derfor betragtes som tilfredsstillende. 

 
1.2.1. Årets faglige resultater 
Dansk Sprognævns aktiviteter i 2012 har først og fremmest været præget af udgivelsen og 
lanceringen af Retskrivningsordbogen 2012. Ordbogen blev udgivet til den aftalte tid 
ledsaget af omfattende information på nævnets nydesignede hjemmeside. Samtidig er det 
lykkedes at gennemføre størstedelen af de mange andre aktiviteter som er fastlagt i ramme-
aftalen, samt de aftalte eksternt finansierede projekter. 
  
Forskning: Satsningsområdet Sproget i de nye kommunikationsmedier er yderligere 
styrket. Nævnet har modtaget ekstern finansiering til et postdoc-projekt om de nye 
kommunikationsmediers påvirkning af skriftsproget med start i 2013. Forskernetværket om 
sproget i de nye kommunikationsformer med midler fra NordPlus Sprog- og Kultur-
programmet er klar med anbefalinger til forskningsrådene om at styrke forskningen på dette 
område. 
 Også i 2012 er netordbogen Nye ord i dansk vokset, dog ikke helt i samme 
omfang som i 2011. Det skyldes først og fremmest at ordbogsredaktørerne har måttet 
bidrage mere til færdiggørelsen af Retskrivningsordbogen end oprindeligt planlagt. Dette 
søges indhentet i 2013 hvor det samlede mål skal afrapporteres.  
 Formidling: Nævnets svartjeneste har haft 1,5 % færre henvendelser i 2012 så 
antallet af henvendelser er ved at stabilisere sig omkring 8000 opringninger om året. Til 
gengæld er besøgstallet på sproget.dk  i 2012 øget kraftigt. Sproget.dk er på basis af evalue-
ringen i 2012 blevet nomineret som bedste portal i Bedst på nettet 2013. 
 Nævnets hjemmeside er blevet omstruktureret og forbedret således at det nu 
er muligt at søge i nævnets vigtigste produkter - Retskrivningsordbogen, Nye ord i dansk og 
Sproghjælp - direkte fra forsiden. Hjemmesiden er endvidere blevet forsynet med omfatten-
de baggrundsinformation om de nye retskrivningsregler og den historiske baggrund for 
ændringerne. 
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 Den danske sprogkampagne blev afsluttet med en omfattende rapport og en 
underholdende sprogtest i sommeren 2012, ”Test din sprogholdning”. Den afsluttende 
rapport konkluderer at sprogkampagnens mange aktiviteter fordelt hen over de seneste 3 år 
har opnået særdeles gode resultater. Målet for kampagnen var at højne sprogglæden og 
generelt øge opmærksomheden på det danske sprog. Den store offentlige interesse for disse 
indslag i medierne viser at især det sidste i høj grad er lykkedes. Der har i kampagnen været 
særligt fokus på at styrke interessen for sprog hos de unge sprogbrugere. 
 Nævnets formidling i medierne er øget i forhold til 2011. Mediernes bevågen-
hed har været ekstraordinært høj i 2012, hvilket især skyldes udgivelsen af Retskrivnings-
ordbogen i november 2012.  
 
Normering og sprogdebat:  
Udgivelsen af den nye Retskrivningsordbogen, 4. udgave, skete som planlagt den 9. 
november 2012. Ordbogen er blevet godt modtaget. Retskrivningsordbogen er foreløbigt 
udkommet på nævnets hjemmeside, sproget.dk, og ordbogen.com. Udgivelser på 
gyldendal.dk, som app og til pc er planlagt i 2013.  
 Nævnet har deltaget i et EU-finansieret projekt og et projekt finansieret af de 
europæiske sprognævns organisation EFNIL om undersøgelse af sprogs status i en række 
EU-lande. På baggrund af disse undersøgelser udgav nævnet det sprogpolitiske notat 
”Dansk Sprogs status 2012” som følger op på hovedkonklusionerne i sprogudvalgets 
rapport ”Sprog til Tiden” og opstiller en række forslag til politiske handlemuligheder på 
sprogområdet. Rapporten blev den 10. oktober 2012 præsenteret for Folketingets 
kulturudvalg. 
 
Nordisk Sprogkoordination, som nævnet har haft ansvaret for siden 2009 på opdrag fra 
Nordisk Ministerråd, har fået en særdeles positiv evaluering i 2012 der har ført til at 
funktionen skal reorganiseres og styrkes fra og med 2014. Nævnet fortsætter 
værtsfunktionen til udgangen af 2013. Den nye funktion forventes sendt i udbud i foråret 
2013.  
 
Sprognævnet har endvidere sæde i dansk tegnsprogsudvalg og har bl.a støttet det nordiske 
samarbejde om tegnsprog under Nordisk Sprogkoordination. 
 
 
 

1.2.2. Årets økonomiske resultater 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgle-
tal    
1000 kr., løbende priser 2010 2011 2012 

Resultatopgørelse    
Ordinære driftsindtægter -14.332,8 -15.417,8 -14.541,1 
- Heraf indtægtsført bevilling -10.084,1 -9.200,0 -9.300,0 
- Heraf eksterne indtægter -4.248,7 -6.217,8 -5.241,1 
Ordinære driftsomkostninger 14.303,1 15.271,1 14.999,3 
- Heraf løn 6.718,1 6.816,2 7.624,6 
- Heraf afskrivninger 271,7 397,6 282,6 
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- Heraf øvrige omkostninger 5.112,6 5.676,3 4.875,7 
Resultat af ordinær drift -29,7 -146,7 458,2 
Resultat før finansielle poster -29,7 -146,7 458,2 
Årets resultat -0,7 -101,2 507,3 
Balance    
Anlægsaktiver 1.917,4 1.519,8 1.649,9 
Omsætningsaktiver 5.326,9 6.389,8 5.443,8 
Egenkapital 575,3 276,0 169,3 
Langfristet gæld 1.859,1 1.461,5 1.150,1 
Kortfristet gæld 3.953,8 5.021,5 4.391,4 
Lånerammen 2.600,0 2.600,0 2.600,0 
Træk på lånerammen 1) 1.859,1 1.461,5 1.150,1 
Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen 71,5% 56,2% 44,2% 
Negativ udsvingsrate 263,7% 74,7% 7,2% 
Overskudsgrad 0,0% 0,7% -3,5% 
Bevillingsandel 70,4% 59,7% 64,0% 
Personaleoplysninger    
Antal årsværk 13,0 15,0 15,0 
Årsværkspris 516,8 454,4 508,3 
Lønomkostningsandel 46,9% 44,2% 52,4% 
Lønsumsloft 6.200,0 6.000,0 6.000,0 
Lønforbrug 5.255,4 5.928,9 6.359,2 
 
Note 1: For 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver 
(undtaget donationer) inklusiv periode 13, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt 
at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i 2012 med tidligere år. 
 
Nævnets eksterne midler var i 2012 ca. 1 mio. kr. færre end i 2011. Dette skyldes at hhv. 
den nordiske og den danske sprogkampagne blev afsluttet medio 2012.  
 Nævnet går ud af 2012 med et underskud på 507.300 kr. Heraf er 100.000 kr. 
forbrug af opsparede midler fra 2011 til lanceringen af Retskrivningsordbogen 2012. 
400.000 kr. skyldes en posteringsfejl som er blevet rettet. 
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1.4. Opgaver og resurser 
 
1.4.1. Opgaver og resurser: skematisk oversigt 
 
Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
1000 kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkostninger Andel af 

årets 

overskud 

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 
administration  -4128,3 -451,8 5087,4 32% 
Rådgivning og oplysning -1267,0 -4207,4 5981,7 38% 
Retskrivningsnorm -2169,5 -162,0 2331,5 15% 
Forskningsresultater -1735,2 -437,0 2172,2 14% 
I alt -9300,0 -5258,2 15572,8 100% 

 

Tabellen viser en stigning i udgifterne under retskrivningsnorm idet året har båret præg af 

udgivelsen og lanceringen af Retskrivningsordbogen 2012. Samtidig er der sket et fald i 

omkostningerne indenfor rådgivning og oplysning. Dette skyldes at en af de tre eksternt 

finansierede sprogkampagner blev afsluttet medio året.  

 Øvrige indtægter og omkostninger er fordelt i henhold til den internt udarbej-

dede arbejdsplan for året. Årets underskud er anført under hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration. 

 
1.4.2. Opgaver og resurser: uddybende oplysninger 
Tabel 2A: Centrale aktivitetsoplysninger     
          
  2009 2010 2011 2012 

Indtægter ved salg af Retskrivningsordbogen -359,0 -362,5 -247,5 -162,0 
Omkostn. i forb. med Retskrivningsordbogen 1.003,4 1.188,4 878,5 1.517,5 
Opbygning og drift af et vidennet 169,0 251,7 330,6 318,3 
Digitalisering af ord- og svarsamling       1.002,9 19,5 0,0 0,0 
Vedlighold af svarsamling 0,0 252,7 661,1 555,6 
 

 

1.4.3. Redegørelse for reservation 
Dansk Sprognævn har ingen reserveringer.  

 
1.5. Forventninger til det kommende år 
Nævnet har i 2013 fortsat fokus på at udvikle ordbogen Nye ord i dansk, bl.a. med flere ord 
og en forbedret hjemmeside.  
 Endvidere skal arbejdet færdiggøres med at tilgængeliggøre Retskrivningsord-
bogen, bl.a. som app og som pc-udgave, samt forskellige typer af ordlister som kan integre-
res i it-produkter som stavekontroller, søgesystemer og tv-tekstning.  Da det er besluttet at 
ordbogen fremover skal opdateres løbende, skal der i løbet af 2013 udvikles nye metoder til 
at holde ordbogen ajour på de forskellige platforme ligesom processen for godkendelse af 
ændringerne i retskrivningen skal afstemmes i forhold til repræsentantskabet og ministeriet.  
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 Sprognævnet fortsætter som projektleder af kortlægningen af oplysninger om 
sprogpolitik og sproglovgivning og af oplysninger om sproget i undervisning og højere 
uddannelse, erhvervslivet og kulturen i samarbejde med de europæiske sproginstitutioners 
netværk EFNIL. I 2013 skal der indsamles data til 3. indsamlingsrunde i 24 europæiske 
lande. Resultaterne af og anbefalingerne fra EU-projektet Language Rich Europe, som 
ligeledes har kortlagt sprogpolitiske forhold i Europa, skal ligeledes formidles i 2013. 
 Nævnet vil også i 2013 løbende søge supplerende midler til de forskningsområ-
der som er fastlagt i rammeaftalen, dels for at øge kvaliteten i forskningen og dels for at øge 
mulighederne for at gøre sig gældende forskningsmæssigt på internationalt niveau. Der 
arbejdes på at opbygge nye forskningsprojekter inden for områderne stavefærdighed og 
tekstproduktion i uddannelsesinstitutionerne og i det offentlige. Hovedvægten ligger i første 
omgang især på indsamling af autentiske tekster som fx retskrivningsprøver og elevstile for 
at etablere et repræsentativt og søgbart datamateriale.  Endvidere skal der i løbet af 2013 
udarbejdes en strategi for løbende indsamling af data fra offentlige institutioner, dvs. de 
institutioner som er omfattet af retskrivningsloven.  
 Nævnet har behov for at finde bedre løsninger på den løbende indsamling af 
tekstmateriale således at nævnet kan leve op til sin opgave at følge sprogets udvikling, især 
når det gælder sproget i de digitale medier. Forskningsrådene vil ikke finansiere dataindsam-
ling, og fondene vil ikke give midler til løbende indsamling af tekster og til drift og vedlige-
holdelse af de store tekstdatabaser. Indsamling og registrering af de indsamlede tekster er 
særdeles omkostningstung og skal ske løbende for at sikre den nødvendige dokumentation 
af sprogudviklingen. Der skal arbejdes med at finde løsninger på dette i løbet af 2013. 
 Der forventes igen eksterne indtægter i 2013 på ca. 3. mio. kr. Dette skyldes at 
aftalen med Nordisk Sprogkoordination er blevet forlænget yderligere et år. Hvis nævnet 
bliver værtsinstitution for Nordisk Sprogkoordination fra 2014, vil der ske en klarere admi-
nistrativ adskillelse af de to institutioners økonomier. Hidtil har Nordisk Sprogkoordination 
kørt som et projekt under Dansk Sprognævn med Sprognævnet som overordnet ansvarlig 
ledelse. Nævnet har anbefalet at sprogkoordinationen fra 2014 etableres som en selvstændig 
institution under Nordisk Ministerråd, evt. fortsat i et kontorfællesskab med Sprognævnet.  
 Nævnet har i slutningen af 2012 udarbejdet en ny forretningsmodel for at 
stabilisere indtægterne fra Retskrivningsordbogen da der på grund af udviklingen på ord-
bogsmarkedet må forventes et stærkt fald i salget af den trykte ordbog, sandsynligvis ikke i 
2013, men formentlig i de efterfølgende år. Forretningsmodellen skal endeligt godkendes i 
2013. Den nye forretningsmodel og det større antal brugere er en stor udfordring for 
Sprognævnet da de mange brugere har en berettiget forventning om at de nye platforme 
bliver løbende serviceret og opdateret. Det medfører en øget teknisk/administrativ belast-
ning svarende til ½-1 stilling om året. Det er endnu usikkert om indtægterne i den nye 
forretningsmodel vil kunne finansiere en sådan omkostning på længere sigt.  
 I midten af 2013 skal nævnet flytte til Rosenørns Allé. Det kan næppe undgås at 
flytningen vil kræve en del resurser, og at det formentlig vil komme til at påvirke produktivi-
teten i 2013. 
 
 

2. Målrapportering 
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2.1. Målrapporteringens første del: skematisk oversigt 
Tabel 5: Årets resultatop-
fyldelse     

Forskning 

At tilvejebringe viden om det 
danske sprogs udvikling og an-
vendelse  med særlig fokus på 
sprogbrug i nye kommunika-
tionsformer Resultat i 2012 

 

Der er indsamlet og bearbejdet data i en række forskningsprojekter og 
tilvejebragt og offentliggjort en række forskningsresultater for dansk. Med 
udgangspunkt i dette er der opnået ekstern finansiering til et postdoc-
projekt for 2013. Der er endvidere taget de nødvendige skridt for at defi-
nere sprogbrug i nye kommunikationsformer som et vigtigt forskningsom-
råde på dansk og nordisk niveau, og der er udformet udkast til anbefalin-
ger til bl.a. de danske og nordiske forskningsråd om at give emnet en 
særlig prioritet og evt. gøre det til et satsningsområde.  
Målet er opfyldt. 

Forskning 

At tilvejebringe ny viden om 
dannelse af nye ord, ordanven-
delser og udtryksformer 

 
 
 

Resultat i 2012 

 

Redaktionsreglerne for ordbogen Nye ord i dansk og procedurerne for  
indsamling af belæg fra elektroniske kilder er forbedret. Der er udgivet 
videnskabelige og formidlende artikler om den nyeste udvikling. Over 400 
ordbogsartikler er publiceret i 2012, så der er nu  i alt mere end 1000 nye 
artikler i ordbogen. Målet om at supplere ordbogen med 1500 nye artikler 
især om ord fra perioden 1990-2000 forventes nået i 2013. 
Målet er opfyldt. 

Formidling 

På så mange platforme som 
muligt skabe adgang for alle 
sprogbrugere til viden om 
forståeligt, formålstjenligt og 
korrekt sprog  

 

Retskrivningsordbogen er blevet tilgængelig på flere platforme og forbe-
redt til at udkomme på endnu flere i 2013. Endvidere er formidlingen af 
retskrivningsreglerne forbedret via appen Sproghjælp og mere informati-
on på dsn.dk og sproget.dk. Hjemmesiden sproget.dk er blevet nomineret 
som bedste portal af Bedst på nettet. Samlet set er antallet af søgninger i 
nævnets digitale produkter fordoblet. Der er fortsat behov for fokus på 
redigeringen af flere svar fra nævnets svarsamling til sproget.dk. 
Målet er opfyldt. 

 
Formidling 

At styrke interessen for sprog 
hos unge sprogbrugere 

 
Resultat i 2012 

 

Interessen for sprog hos unge sprogbrugere er øget især med initiativerne 
under sprogkampagnen, bl.a. sprogforedrag og appen Sproghjælp. Spro-
get.dk’s nye design er blevet mere målrettet mod  unge. Arbejdet med at 
gøre siden Nye ord i dansk mere attraktiv for unge er udskudt til 2013. 
Målet er opfyldt. 
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Normering 

At sikre en effektiv informati-
onsoverførsel gennem et stabilt 
skriftbillede Resultat i 2012 

 

Retskrivningsordbogen 2012 er udgivet og markedsført og har fået en god 
modtagelse. En strategi for den fremtidige løbende opdatering af ordbogen 
er udarbejdet. En brugerundersøgelse af nævnets ydelser er udsat til 
2013. 
Målet er opfyldt. 

Normering 

At muliggøre en fagligt velop-
lyst sprogdebat i det offentlige 
rum ved at indsamle og formid-
le relevante oplysninger om 
sproglig praksis og sprogets 
status Resultat i 2012 

 

Statusrapporten Dansk sprogs status 2012, som indeholder fakta om den 
sprogpolitiske udvikling i Danmark og Europa samt en lang række forslag 
til initiativer,  er offentliggjort og præsenteret for Folketingets kulturud-
valg og har været genstand for en omfattende debat. Indsamlingen af 
oplysninger om sprogpolitik i Europa i 3 forskellige internationale projek-
ter er afsluttet og publiceret. Anbefalinger er under udarbejdelse. 
Målet er opfyldt. 

 

Rammeaftalen 2011-2014 indeholder 6 mål. Der er gjort gode fremskridt på alle områder, 

og alle mål er opfyldt. På grund af det ekstraordinære arbejdspres i forbindelse med udgi-

velsen af Retskrivningsordbogen 2012 bliver enkelte opgaver dog først færdiggjort i 2013. 

 
2.2. Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vur-
deringer 
 

Som nævnt i indledningen har nævnet følgende mission: 
 

Ved at indsamle og formidle viden om det danske nutidssprog hjælper og inspirerer vi alle til at udveksle 

oplysninger, tanker og ideer på et klart og formålstjenligt dansk. 

 

Indsamling af data på videnskabeligt grundlag er afgørende for at nævnet kan løse sin 

opgave. Nævnet har gjort en stor indsats for at viderebringe sin viden om det danske sprog 

til alle ved at tilbyde information om det danske sprog både på de traditionelle analoge og 

de vigtigste nye digitale formidlingskanaler og ved at målrette en del af formidlingen til de 

brugergrupper som hidtil ikke har brugt nævnets ydelser, fx unge sprogbrugere. Det kan 

dokumenteres at kendskabet til Sprognævnets arbejde og ydelser derved er blevet øget 

betydeligt overalt i samfundet. Det kan imidlertid ikke dokumenteres om dette har haft den 

ønskede effekt, nemlig at danskerne har følt sig godt hjulpet og er blevet inspireret til at 

formulere sig på et klart og formålstjenligt dansk. Dette vil nævnet tage fat på i 2013 og i de 

efterfølgende år gennem brugerundersøgelser og gennem undersøgelser af kvaliteten i 

danskernes stavefærdighed og tekstproduktion.  

 Den digitale udvikling og den eksplosive vækst i mængden af tekst der bliver 

produceret overalt, udgør imidlertid en stor udfordring for nævnets indsamling af sproglige 

data. Tekstproduktionen flytter sig fra analog til digital, og det vil kræve en særlig indsats  i 

de kommende år hvis nævnet fortsat skal kunne indsamle videnskabelige data som skal 
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danne grundlag for de forskningsresultater som er nødvendige for at nævnet kan løse sin 

normerings- og formidlingsopgave i fremtiden.  

 

Nævnet har følgende vision: 

 

Dansk Sprognævn opleves som en udadvendt forsknings- og informationsinstitution der sikrer den bedst 

mulige kommunikation for alle. I alle sine aktiviteter holder nævnet en passende balance mellem sprogets 

funktioner som bærer af tradition og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold.  

 

Nævnet har i de seneste år ikke blot haft en strategi for øget tilstedeværelse i medierne og 

på diverse platforme, men har også gjort en særlig indsats for at samarbejde på tværs af 

institutioner, faggrænser og landegrænser. Forøgelsen af antallet af medlemmer i nævnets 

repræsentantskab i 2008, den danske sprogkampagne, arbejdet med Nordisk Sprogkoordi-

nation og medarbejdernes øgede fokus på tværgående samarbejde har medført at nævnets 

netværk og samarbejdsrelationer er øget betragteligt. Nævnet betragtes i dag som en værdi-

fuld samarbejdspartner nationalt og internationalt i samspil med både private virksomheder 

og offentlige forskningsinstitutioner og organisationer. Det kan i dag konstateres at næv-

nets vision om at blive mere udadvendt er opfyldt. Om nævnet sikrer den bedst mulige 

kommunikation for alle er straks vanskeligere at konstatere og vil blive genstand for nær-

mere granskning i de kommende år.  

 Når det skal vurderes om nævnet holder en passende balance mellem sprogets 

funktioner som bærer af tradition og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold, 

kan man bl.a. konstatere at den nye Retskrivningsordbog i stort omfang holder fast i den 

traditionelle retskrivning. 93 % af opslagsordene i ordbogen er uændret, mens 7 % er nye 

eller ændret, først og fremmest som følge af de vedtagne principielle ændringer i retskriv-

ningen. Den modtagelse som ordbogen har fået, og den forholdsvis afdæmpede debat den 

har givet anledning til sammenlignet med lanceringer af tidligere ordbøger, kunne tyde på 

at ikke blot Sprognævnet, men også danskerne opfatter balancen som passende. 

 

Forskning  

Målsætningen for Sprognævnets forskning er i rammeaftalen formuleret på følgende måde: 

 

Dansk Sprognævn vil  

• tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og anvendelse med særlig fokus på sprog-

brug i nye kommunikationsformer.  

• tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer 

 

Nævnet har i 2012 arbejdet intensivt med at udvikle ”Sproget i de nye kommunikations-

former” som et nyt forskningsfelt for at etablere et empirisk og teoretisk grundlag for at 

nævnet kan rådgive om sprogets udvikling på dette område som udvikler sig hastigt i spæn-

dingsfeltet mellem skrift- og talesprog. Opgaven er meget stor og kan ikke løftes uden 

ekstern finansiering og internationalt samarbejde. Nævnet har søgt 8 mio kr. til et stort 
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anlagt projekt, men pt. kun modtaget midler til et postdoc-projekt i 2013 fra Kulturministe-

riets forskningspulje. Desværre har det vist sig mere tidkrævende end forventet at etablere 

det nødvendige empiriske grundlag for de sproglige undersøgelser, fx elektroniske tekster 

fra diverse hjemmesider og data fra bl.a.blogs, Facebook og twitter, på grund af bestem-

melser i persondataloven og loven om ophavsret. 

 Trods disse vanskeligheder er der blevet forsket i et begrænset datamateriale, 

og dette er blevet formidlet i fagfællebedømte publikationer. Bl.a. gennem det nordiske 

samarbejde er det hurtigere end forventet lykkedes for nævnets forskere at etablere en 

internationalt anerkendt position på området. Der er planlagt en nordisk konference i 2013, 

og anbefalingerne fra det nordiske samarbejde vil blive sendt til Nordisk Ministerråd med 

henblik på formuleringen af forskningsstrategien for de kommende år. Målet er opfyldt. 

 

Forskningen i orddannelse sigter først og fremmest mod løbende at tilvejebringe den nød-

vendige dokumentation af sprogets udvikling i form af grundige beskrivelser af nye ord. 

Der er opstået et efterslæb i ordbogen Nye ord i dansk på nettet med hensyn til beskrivel-

sen af nye ord som er kommet ind i sproget i de seneste årtier, og det betyder at borgerne 

har svært ved at finde disse ord i ordbøgerne. Der er i 2012 redigeret 409 nye ord til Nye 

ord i dansk på nettet, hvilket er lidt mindre end oprindeligt planlagt, og der skal gøres en 

ekstra indsats for at opfylde dette delmål i rammeaftalen i 2013. Det skyldes at noget af 

arbejdskraften blev omlagt til færdiggørelse, især korrekturlæsning, af Retskrivningsordbo-

gen 2012, da dette havde en højere prioritet. Der er truffet forberedelser til en 

dansk/nordisk konference om nye ord i 2013. Målet er opfyldt. 

 

 

Rådgivning og oplysning 

Målsætningen for rådgivning og oplysning er i Sprognævnets rammeaftale formuleret på 

følgende måde: 

 

Dansk Sprognævn vil  

• på så mange platforme som muligt skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt, for-

målstjenligt og korrekt sprog 

• styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere 

 

Nævnet satser på at få så meget information som muligt ud til borgerne, bl.a. ved at styrke 

nævnets tilstedeværelse i medierne således at flere bliver opmærksomme på nævnets ydel-

ser. I 2012 er nævnets hjemmeside og sproget.dk blevet videreudviklet og fornyet. Spro-

get.dk er blevet nomineret til bedste site i kategorien portaler i Bedst på nettet. Samtidig er 

der arbejdet videre med at distribuere ordlister med udgangspunkt i Retskrivningsordbo-

gen. Ordlisterne har været medvirkende til at få den officielle retskrivning ud til langt flere 

brugere end før. Nævnet har fået mere end 80 henvendelser fra offentlige og private inter-

essenter og har med udgangspunkt i erfaringerne herfra lagt en ny distributionsstrategi, 

således at retskrivningen når endnu længere ud. Den elektroniske udgave af Retskrivnings-
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ordbogen er  blevet forberedt til at der kan udvikles et endnu mere varieret udbud af pro-

dukter i 2013, herunder app og pc-udgave til brug ved folkeskolens afgangsprøver. Næv-

nets app Sproghjælp (huskesedler) er blevet en stor succes og downloadet mere end 76.000 

gange siden august 2012. 

 Nævnets nøgletal viser at interessen for sproget.dk og nævnets øvrige formid-

lingsaktiviteter fortsat er voksende, og at antallet af mennesker som har kendskab til 

Sprognævnet og dets arbejde, øges løbende. I 2012 er antallet af opslag i nævnets ordbøger 

og download af nævnets apps samlet set øget fra 9 til 19 millioner svarende til en fordob-

ling i løbet af året. Målet er opfyldt. 

 Styrkelsen af interessen for sprog hos de unge sprogbrugere er dels tilgodeset 

gennem sprogkampagnen som blev afsluttet i midten af 2013. Især appen Sproghjælp ser 

ud til at appellere til de unge. TV-programserien ”Kampen om sproget” og det tilhørende 

undervisningsmateriale som blev udviklet i samarbejde med DR og Dansklærerforeningen 

under sprogkampagnen og lagt på DR’s hjemmeside, er blevet godt modtaget af skoler og 

uddannelsesinstitutioner og bruges fortsat. Det nye design og de nye sprogtemaer på spro-

get.dk har ligeledes fokus på de unge, og der arbejdes fortsat med at udvikle sprogspil. 

Sprognævnet beslutning om at  gøre ordlister tilgængelige til sprogteknologiske applikatio-

ner har bl.a. gjort det muligt at der kommer flere og bedre spil af typen Wordfeud på mar-

kedet, hvilket ligeledes er med til at øge interessen for sprog hos unge mennesker, ligesom 

den øgede mediedækning af sproglige emner ikke kan undgå at sætte sine spor. En egentlig 

brugerundersøgelse der kan dokumentere at nævnet får flere henvendelser fra unge end for 

5 år siden vil blive foretaget i 2013. 

 

Normering af retskrivningen  

Målsætningen for normering af retskrivningen er i Sprognævnets rammeaftale formuleret 

på følgende måde: 

 

Dansk Sprognævn vil  

• sikre en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skriftbillede 

• muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige rum ved at indsamle og formidle relevante 

oplysninger om sproglig praksis og sprogets status 

 

Formålet med en fælles retskrivningsnorm er at skabe et stabilt skriftbillede som sikrer en 

effektiv og hurtig informationsoverførsel i skriftlige kommunikationsmedier. For at få den 

ønskede effekt skal normen endvidere formidles bredt til alle. Retskrivningsordbogen blev 

lanceret planmæssigt i november 2012 som bog og som netordbog og ventes klar som 

applikation til smartphones og tavlecomputere i foråret 2013. Der er udviklet en forret-

ningsmodel for den fremtidige distribution af ordbogen og diverse ordlister. Målet er op-

fyldt. 

 Nævnet har i 2012 afsluttet og publiceret 3 forskellige undersøgelser af sprogs 

status på europæisk plan på forskellige områder, bl.a. sproglovgivning, sprogundervisning 

og sprogteknologi. Resultaterne er blevet præsenteret på en række rapporter, artikler, work-
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shops og konferencer og sammenfattet i nævnets sprogstatus 2012 som bl.a. indeholder et 

katalog med forslag til tiltag til styrkelse af dansk og fremmedsprog i Danmark. Undersø-

gelsernes resultater har været genstand for omfattende offentlig debat i 2012. Målene er 

opfyldt. 

 
3. Regnskab 
3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper som Modernise-

ringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 

2012 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Uddata fra Statens 

Koncernsystem og -budgetsystem er anvendt som kilde. 

 

3.2. Resultatopgørelse 
Tabel 6: Resultatopgørelse    
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2011 2012 2013 

  Ordinære driftsindtægter    
  Indtægtsført bevilling    
  Bevilling -9.200,0 -9.300,0 -9.700,0 
  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Indtægtsført bevilling i alt -9.200,0 -9.300,0 -9.700,0 
      
  Salg af varer og tjenesteydelser -6.217,8 -938,5 -500,0 
  Tilskud til egen drift 0,0 -4.302,6 -2.687,4 
  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
  Ordinære driftsindtægter i alt -15.417,8 -14.541,1 -12.887,4 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 2.381,0 2.216,4 2.400,0 
  Forbrugsomkostninger i alt 2.381,0 2.216,4 2.400,0 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 7.578,0 7.695,2 7.000,0 
  Andre personaleomkostninger -187,3 315,1 100,0 
  Pension 1.240,0 1.207,2 1.120,0 
  Lønrefusion -1.814,5 -1.592,9 -2.320,0 
  Personaleomkostninger i alt 6.816,2 7.624,6 5.900,0 
      
  Af- og nedskrivninger 397,6 282,6 365,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 5.676,3 4.875,7 4.177,4 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 15.271,1 14.999,3 12.842,4 
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  Resultat af ordinær drift -146,7 458,2 -45,0 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 
  Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Resultat før finansielle poster -146,7 458,2 -45,0 
      
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter -39,5 -17,1 -15,0 
  Finansielle omkostninger 85,0 66,2 60,0 
  Resultat før ekstraordinære poster -101,2 507,3 0,0 
      
  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Årets resultat -101,2 507,3 0,0 
 
 
 
Tabel 7: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2011 2012 2013 

  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 

  
Disponeret til reserveret egenkapi-
tal 

0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 
  Disponeret til overført overskud 518,6 -507,3 11,3 
     

Dansk Sprognævn fik ved bevillingsafregningen 2010 tilsagn til at bruge overført overskud 

til at indhente det efterslæb i forhold til arbejdet med ordsamlingen og Retskrivningsord-

bogen der var opstået i forbindelse med nævnets flytning til nye lokaler. Nævnet flyttede 

derfor fejlagtigt et beløb på 400.000 kr. fra reguleret overført overskud til løn i 2011. Næv-

nets merforbrug blev dermed ikke udlignet korrekt. Fejlen er blevet rettet i 2012 med en 

primopostering, og nævnets lønsumsloft er korrigeret for fejlen. Endvidere har nævnet 

hensat 100.000 kr. fra overført overskud til det videre arbejde med Nye Ord i Dansk. 

 Nævnets faktiske underskud 2012 blev på -507.277,96 kr., hvilket skyldes de to 

forhold som er anført. 
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3.3. Balancen  
Tabel 8: Balancen       
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2012 2012 note: 2012 2012 

  Anlægsaktiver:     Egenkapital   

1 
Immaterielle anlægsakti-

ver     
Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

158,0 158,0 

  
Færdiggjorte udviklings-
projekter 86,2 57,5   

Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncenssio-
ner, patenter, licenser 
m.v. 0,0 0,0   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter 
under opførelse 0,0 412,4   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Immaterielle anlægs-
aktiver i alt 86,2 469,9   

Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver     Overført overskud 118,0 11,3 

  
Grunde, arealer og 
bygninger 766,6 676,5   

Egenkapital i alt 276,0 169,3 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 2) 1.150,6 1.382,9 

  Transportmateriel 0,0 0,0      

  
Produktionsanlæg og 
maskiner 0,0 0,0   

Langfristede gældsposter 

  
  Inventar og IT-udstyr 509,0 345,5   FF4 Langfristet gæld  1.461,5 1.150,1 

  
Igangværende arbejder 
for egen regning 0,0 0,0   

   

  
Materielle anlægsakti-
ver i alt 1.275,6 1.022,0   

Donationer 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 158,0 158,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  
Øvrige finansielle an-
lægsaktiver 0,0 0,0   

Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  
Finansielle anlægsak-
tiver i alt 158,0 158,0   

Langfristet gæld i alt 1.461,5 1.150,1 

  Anlægsaktiver i alt 1.519,8 1.649,9      

  Omsætningsaktiver:        
  Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter   

  
Tilgodehavender 

175,1 406,3   
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

660,1 1.717,0 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 565,2 532,2 

  Likvide beholdninger     Skyldige feriepenge 789,6 1.104,7 

  FF5 Uforrentet konto 1.059,4 1.239,6   Reserveret bevilling 0,0 0,0 

  
FF7 Finansieringskonto 1) 

5.150,0 3.797,8   
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

3.006,6 1.037,5 

  Andre likvider 5,3 0,1   Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 

  
Likvide beholdninger i 
alt 6.214,7 5.037,5   

Kortfristet gæld i alt 5.021,5 4.391,4 

  
Omsætningsaktiver i 
alt 6.389,8 5.443,8   

Gæld i alt 6.483,0 5.541,5 

  Aktiver i alt 7.909,6 7.093,7   Passiver i alt 7.909,6 7.093,7 

 
Note 1): Dansk Sprognævn har opgaver for Nordisk Sprogkoordination (NOSK) i årene 2009-13. Ved årets 
udgang 2011 overførte NOSK projektmidler til de øvrige nordiske samarbejdspartnere til brug i 2012, flere af 
disse projekter er afsluttet dette år, endvidere blev nævnets sprogkampagne afsluttet medio året og slutteligt 
har nævnet fortsat fulgt op på nævnets skanningsprojekt. Det kan også nævnes at Dansk Sprognævns husleje, 
som tidligere forfaldt kvartalsvis, i år er opkrævet halvårligt og opkrævning for 2. halvår 2012 først er modta-
get og betalt i 2013, beløbet er hensat i regnskabsåret 2012.   
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Note 2): Tabellen forklarer Dansk Sprognævns hensatte forpligtelser ultimo 2012: 
 

Hensatte forpligtelser ultimo 2012     
Åremålsansættelse 1.000 kr. 483 

Ny it og it-systemer - 425 

Netsøgning (nye ord og ordbrug) - 125 

Nyt design (www.sproget.dk) - 100 

Lejemålet HCAB2  - 50 

Avisklip - bevaringsarbejde (vandskade 2011) - 100 

Nye ord i Dansk - 100 

Sum   1.000 kr. 1.383 
 
Dansk Sprognævn har hensat for 1.383.000 kr., beløbet afvikles med 900.000 kr. i 2013.  

 

3.4. Egenkapitalforklaring 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring   
1000 kr., løbende priser     

note: 2011 2012 
  Egenkapital primo R-året 573,3 518,6 
  Startkapital primo 158,0 158,0 
  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 
  Startkapital ultimo 158,0 158,0 
  Opskrivninger primo 0,0 0,0 
  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 
  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 
  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 
  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 
  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 
  Overført overskud primo 417,4 518,6 
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 
  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 
  +Overført fra årets resultat 101,2 -507,3 
  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Overført overskud ultimo 518,6 11,3 
  Egenkapital ultimo R-året 676,6 169,3 

 
Note 1: Dansk Sprognævn fik i 2011 tilsagn til at måtte bruge overført overskud fra 2010 på 416.600 kr. til det 
videre arbejde med Nye ord i dansk og Retskrivningsordbogen. Nævnet flyttede derfor fejlagtigt beløbet fra 
reguleret overført overskud til løn, hvilket betød at der opstod en uoverensstemmelse mellem lokalsystemet 
og Statens Koncern System (SKS). Nævnet har korrigeret fejlen i 2012 i forhold til SKS, hvormed systemerne 
stemmer overens. Nævnets egenkapital er dermed i lokalsystemet blevet retvisende.  

 
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme  
1000 kr., løbende priser 2012 
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtagen donationer) 
pr. 31. december 2012 

1491,9 

Låneramme pr. 31. december 2012 12600,0 
Udnyttelsesgrad i procent 11,8% 
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Dansk Sprognævns låneramme er fra 2012 hævet med 10,0 mio. kr. hvilket skyldes at 

nævnet i 2013 flytter til nye lokaler i det tidligere radiohus på Rosenørns Allé/Worsaaesvej. 

Nævnet overskrider ikke lånerammen ultimo 2012. 

 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.32.07.] 
1000 kr., løbende priser 2012 
Lønsumsloft FL 6000,0 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 6000,0 
Lønforbrug under lønsumsloft 6359,2 
Difference -359,2 
Akkumuleret opsparing ultimo 2011 2500,1 
Akkumuleret opsparing ultimo 
2012 

2140,9 

Note: Dansk Sprognævn fik i 2011 tilsagn til at måtte bruge overført overskud fra 2010 på 416.600 kr. til det 
videre arbejde med Nye ord i dansk og Retskrivningsordbogen. Nævnet flyttede derfor fejlagtigt beløbet fra 
reguleret overført overskud til løn. Fejlen er blevet korrigeret med en primopostering i oktober i år, hvilket 
giver nævnet et merforbrug til løn på 400.000 kr. Årets reelle lønforbrug ligger lige under lønsumsrammen 
med et forbrug på 5.957.174 kr. Se note 1 under egenkapital.  

 
3.7. Bevillingsregnskabet 
Tabel 12: Bevillingsregnskab 
(§ 21.32.07.)  

   

1000 kr., løbende priser Regnskab 

2011 Budget 2012 

Regnskab 

2012 Difference 

Budget 

2013 

Nettoudgiftsbevilling -9200,0 -9300,0 -9300,0 0,0 -9700,0 
Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter -6257,3 -2463,6 -5258,2 2794,6 -3202,4 
Indtægter i alt -15457,3 -11763,6 -14558,2 2794,6 -12902,4 
Udgifter 15356,1 11763,6 15065,5 -3301,9 12902,4 
Årets resultat -101,2 0,0 507,3 -507,3 0,0 
      
Note 1: Dansk Sprognævns bevilling i 2013 er steget idet nævnet skal flytte til nye lokaler i det tidligere 
radiohus Rosenørns Allé. Flytningen forventes at påbegynde i august 2013.  

 
4. Påtegning af det samlede regnskab 
Årsrapporten omfatter 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Sprognævn, CVR nr. 

59190628, er ansvarlig for: § 21.32.07 Dansk Sprognævn, herunder de regnskabsmæssige 

forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012. 

 

Påtegning 

Der tilkendegives hermed: 

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i års-

rapporten er fyldestgørende. 

2. At de dispositioner som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og 

sædvanlig praksis. 





5.1 Obligatoriske noter 
 
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver    
1000 kr. 

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, 

licenser mv. 

I alt 

  

Primobeholdning 86,3 0,0 86,3 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.) 86,3 0,0 86,3 
Tilgang 0,0 0,0 0,0 
Afgang 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.) 86,3 0,0 86,3 
Akk. afskrivninger 28,8 0,0 28,8 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012 28,8 0,0 28,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 57,5 0,0 57,5 
Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Afskrivningsperiode/år 5 antal år   
 

  
Udviklings-
projekter 
under 

opførelse 
  
Primosaldo pr. 1.1 2012 0,0 
Tilgang 412,4 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2012 412,4 

 
Udviklingsprojekter til brug for sproget i nye kommunikationsmedier. 
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Note 2: Materielle 

anlægsaktiver       
1000 kr. 

G
ru
n
de, arealer og 
bygn

in
ger 

In
frastru

k
tu
r 

P
rodu

k
tion

san
læ
g 

og m
ask

in
er 

T
ran

sportm
ateriel 

In
ven

tar og IT
-

u
dstyr 

I alt 

Primobeholdning 766,7 0,0 0,0 0,0 509,1 1275,8 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 1.1.2012  
(før afskrivninger) 766,7 0,0 0,0 0,0 509,1 1275,8 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2012  
(før afskrivninger) 766,7 0,0 0,0 0,0 509,1 1275,8 
Akk. afskrivninger 90,2 0,0 0,0 0,0 163,6 253,8 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2012 90,2 0,0 0,0 0,0 163,6 253,8 

Regnskabsmæssig værdi  
pr. 31.12.2012 676,5 0,0 0,0 0,0 345,5 1022,0 
Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afskrivningsperiode/år 10 antal år antal år antal år 3/5   

 
5.2 Obligatoriske bilag 
Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket 

virksomhed   
  Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 
Løbende priser, 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 
Kursus- og foredragsvirksomhed 151,8 9,0 16,0 5,0 

 
Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 

95) 

Løbende priser, 1000 kr. 
Modtagne 
tilskud Udgift 

Forstår borgerne hvad myndighederne 
skriver? 320,0 320,0 
I alt 320,0 320,0 

 
Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) 

Løbende priser, 1000 kr. 
Modtagne 
tilskud Udgift 

Nordisk Sprogkoordination 3.152,4 3.152,4 
   
Ordskanning  294,5 294,5 
I alt 4.074,6 4.074,6 

 
 


