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1. Påtegning 

Årsrapporten omfatter 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Sprognævn, CVR 59190628, er an-
svarlig for: § 21.32.07. Dansk Sprognævn, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 
Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020. 

Påtegning 

Der tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgø-
rende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af 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. 

 

Bogense, den 26.2.2021 København, den 2.3 2021 

Underskrift 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 

 

_____________________________________ 

Direktør Thomas Hestbæk Andersen                         Departementschef Dorte Nøhr Andersen 
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden 
 

Dansk Sprognævn har domicil i Bogense og er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet. 
Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955 og består af et forsknings- og informationsinstitut, en bestyrelse 
og et repræsentantskab. Sprognævnet er desuden sekretariat for Dansk Tegnsprogsråd. Nævnets opga-
ver er fastsat ved lov om Dansk Sprognævn, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 13.2.2015. 
 
Grundet udflytning i forbindelse med Bedre Balance II og direktørskifte er Dansk Sprognævns rammeaf-
tale for 2015-2018 blevet forlænget med to år så den også dækker 2019-2020. Årsrapporten for 2020 re-
degør for nævnets aktiviteter i det sjette og sidste år af gældende rammeaftale. 
 
2.1.1 Mission 
Dansk Sprognævn har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det 
danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning. 

2.1.2 Vision 
Dansk Sprognævn er en udadvendt forsknings- og informationsinstitution som styrker sprog og kommu-
nikation i det danske samfund og hjælper alle til at udtrykke sig på et klart og formålstjenligt sprog. I 
alle sine aktiviteter holder nævnet en passende balance mellem sprogets funktioner som bærer af tradi-
tion og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold. 

2.1.3 Hovedopgaver 
Dansk Sprognævn har følgende hovedopgaver: 

• Rådgivning og oplysning om dansk 
• Normering af retskrivning 
• Forskning 
• Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogsråd. 

 

2.2 Ledelsesberetning 
 

2.2.1 Årets økonomiske resultat 
 

Årets økonomiske resultat 
Årets økonomiske resultat for 2020 udgør et overskud på 218,1 t.kr.. 

Vurdering af det økonomiske resultat 
Årets økonomiske resultat, der fremgår af tabel 1, vurderes som tilfredsstillende. 
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Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
Hovedtotal 
1000 kr., løbende priser 2019 2020 2021 
Resultatopgørelse 
Ordinære driftsindtægter -24.084,7 -13.739,7 -13.180,0 
- Heraf indtægtsført bevilling -23.500,0 -12.600,0 -12.500,0 
Ordinære driftsomkostninger 23.626,1 13.501,2 13.135,4 
Resultat af ordinær drift -458,6 -238,5 -44,6 
Resultat før finansielle poster -458,6 -251,3 -44,6 
Årets resultat -35,3 -218,1 0,0 
Balance 
Anlægsaktiver 577,9 511,8 800,0 
Omsætningsaktiver 2.941,4 4.770,7 4.000,0 
Egenkapital 228,5 446,6 446,6 
Langfristet gæld 327,5 370,3 660,0 
Kortfristet gæld 2.735,2 4.213,5 3.373,4 
Lånerammen 12.600,0 2.600,0 2.600,0 
Træk på lånerammen 419,9 353,8 650,0 
Finansielle nøgletal 
Udnyttelsesgrad af lånerammen 3,3% 13,6% 25,0% 
Negativ udsvingsrate 44,6% 182,6% 182,6% 
Bevillingsandel 97,6% 91,7% 94,8% 
Overskudsgrad 0,1% 1,6% 0,0% 
Personaleoplysninger 
Antal årsværk 14,8 15,6 15,8 
Årsværkspris 660,2 613,3 621,4 

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.32.07. 
Note: Omsætningsaktiver og kortfristet gæld er primo 2020 reguleret af Økonomistyrelse i forbindelse med ændret  
værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen. 
Kilde: Navision Stat, LDV og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
 
Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad 
Lånerammen blev ved udgangen af 2019 reduceret med 10,0 mio. kr. efter aftale med departementet. 
Endvidere er der i 2020 ikke foretaget investeringer i anlægsaktiver, hvilket bevirker at trækket på lå-
nerammen falder. Samlet bevirker det, at udnyttelsesgraden stiger fra 3,3% til 13,6%. 

Bevillingsandelen falder i 2020 til 91,7%, hvilket skyldes et højere niveau for tilskudsfinansieret virk-
somhed. 

Årets overskud på 218,1 t.kr. giver en overskudsgrad på 1,6%. Årets overskud tillagt overført overskud 
fra tidligere år bevirker, at den negative udsvingsrate bliver 182,6%. 

Udvikling i årsværk 
Antallet af årsværk er steget med 4,8% fra 2019 til 2020. Der har været et fald i årsværksprisen på 
7,0%, hvilket skyldes der i prisen for 2019 indgår beløb til fratrædelsesgodtgørelse til personalet der fra-
trådte i forbindelse med udflytningen af Dansk Sprognævn til Bogense (Bedre Balance II). 

 

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger 
Institutions driftskonti 

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti   



 

7 
 

  (Mio. kr.)  
Bevilling 
(FL+TB) 

Regnskab 
2020 

Overført 
overskud 

ultimo 

Drift 

Udgifter  13,1 13,5 

0,3 
Indtægter -0,5 -1,2 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 

Forskellen mellem bevillingen og regnskabet er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvorefter det 
samlede overførte overskud udgør 0,3 mio. kr. ultimo 2020. 
 
2.2.3 Overført overskud 
Med disponering er årets overskud på 218,1 t.kr. til overført overskud udgør dette herefter ultimo 2020 
288,6 t.kr. 

Tabel 2A. Overskud, hovedkonto § 21.32.07. 
1000 kr., løbende priser   Reserveret 

bevilling 
Overført 
overskud 

Beholdning primo 2020   0,0 70,5 
Årets øvrige bevægelser 2020 0,0 218,1 
Beholdning ultimo 2020   0,0 288,6 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
 
 
2.2.4 Årets faglige resultater 
 

Dansk Sprognævn har i 2020 i stort og småt samvittighedsfult varetaget sine kerneopgaver. De mest 
markante resultater i relation til Dansk Sprognævns kerneopgaver er: 

- At 2020 har set et meget flot niveau for forskningspublicering, og parallelt med forskningsbidragene 
på højeste niveau en lang række ikke-fagfællebedømte publikationer, både forskningsartikler og 
forskningsformidlende artikler, bl.a. via nævnets sprogfaglige tidsskrift Nyt fra Sprognævnet. Hvad 
angår emnerne for nævnets forskningsvirke, har nævnet i 2020 videreført forskningen i Sprognæv-
nets kernefaglighed (ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling) og hertil øget 
sit fokus på sproghistorie, sprogteknologi og på sociolingvistiske perspektiver ift. sprogets udvik-
ling. 

- At Sprognævnet har evnet at tiltrække betydelig ekstern (forsknings)finansiering med et projekt 
om dansk sproghistorie, et projekt om udbredelsen af tegnsprog blandt unge i Norden og et projekt 
om moderation af online brugerkommentarer (i alt mere end 1,2 mio.).  

- At nævnet ift. sin forpligtelse om at yde rådgivning og oplysning om dansk har oplevet en markant 
større søgning end forventet i svartjenesten, at nævnet har bidraget omfattende til samtalen om 
sprog i samfundet gennem et meget stort antal mediebidrag, og at et nyt og langt mere brugerven-
ligt hjemmesideunivers på dsn.dk er ganske tæt på at kunne tages i brug.  

- At den digitale udgave af Retskrivningsordbogen (som kan tilgås via appen RO+, via dsn.dk, via spro-
get.dk og via Ordbogen.com) er blevet driftet stabilt og fortsat er den ordbog over dansk med langt de 
fleste daglige opslag: I 2020 har der været mere end 183 mio. opslag i Retskrivningsordbogen, hvilket 
svarer til godt ½ mio. opslag per dag. 
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- At oplysningen om dansk tegnsprog har oplevet en stigende efterspørgsel hvilket har udmøntet sig i 
en markant stigning i antallet af afgivne svar, og at sekretariatsbetjeningen af Dansk Tegnsprogsråd 
i 2020 har ligget på et respektabelt niveau, samtidig med at afdelingen har været udfordret af et 
behov for at reorganisere opgavevaretagelsen for Tegnsprogsrådet. 

Pandemien har ikke efterladt Dansk Sprognævn uberørt. De myndighedsfastlagte restriktioner og den 
såvel generelle som den Sprognævnsspecifikke udmøntning heraf har haft indvirkning på opnåelsen af 
de faglige mål for udadvendte aktiviteter samt på den økonomiske situation, herunder prognosesikker-
hed. Hele året har ledelsen haft det taktiske pejlemærke vedholdende at fokusere på at nå rammeaftalens 
mål, herunder på at leve op til budgettet – med andre ord, et fokus på ikke at drosle mere ned eller justere 
mere end nødvendigt. Især fra midten af fjerde kvartal har det stået klart at nogle af årets operationelle 
mål ikke kunne nås.  

Under de særlige forhold for året 2020 har nævnet præsteret bedst på de faglige indsatser der skabes ’bag 
skærmen’, fx individuel forskning og publicering og mediebidrag, mens det har været vanskeligt at nå de 
mere udadvendte mål, fx foredrag og besøg, udvikling af ny hjemmeside og bidrag til konferencer.  

I løbet af fjerde kvartal er det også blevet tydeligt at regnskabet i nogle sammenhænge ikke kommer til 
at matche budgettet. Dette er især tilfældet for driften hvor resurseforbruget som følge af begrænsninger 
og aflysninger er mindre end budgetteret. Dette mindre træk på driften bevirker at Sprognævnet kommer 
ud af 2020 med et overskud. 

Dansk Sprognævn har været en organisation i forandring de seneste tre år, og helt overordnet var det 
som bemærket i årsrapporten for 2019 målet for 2020 at Dansk Sprognævn ved årsskiftet 2020-2021 ”kan 
bevæge sig ud af den aktuelle forandrings- og tilpasningsfase og igen blive en driftsorganisation med fuldt 
fokus på at løse dets kerneopgaver”. Dette helt overordnede mål er nået: Der er lagt en ny, klar og ambi-
tiøs strategi som er udmøntet i en ny fireårig rammeaftale; nævnet udgøres nu af en medarbejderstyrke 
med et optimalt miks af kompetencer, kvalifikationer og erfaring til at opfylde målene i den nye ramme-
aftale; og en lang række interne procedurer, politikker, systemer og organisatoriske snitflader er i perio-
den blevet justeret og opdateret. Således kan Dansk Sprognævn i dag betragtes som en både (fagligt som 
forvaltningsmæssigt) konsolideret og agil organisation. 
  

2.3 Kerneopgaver og resurser 
 

2.3.1 Opgaver og resurser: skematisk oversigt 
 

Nedenstående tabel viser hovedkonto § 21.32.07. Dansk Sprognævns opgaver og dertilhørende resurse-
forbrug.  

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
1000 kr., løbende priser 

Bevilling 
(FL+TB) 

Øvrige 
indtægter 

Omkost- 
ninger 

Andel af 
årets 

overskud 
Generelle fællesomkostninger:         
   Generel ledelse -645,4 0,0 634,2 -11,2 
   Økonomi, HR og strategi -1.118,4 -250,0 1.349,1 -19,4 
   IT -1.422,7 -12,8 1.410,9 -24,6 
   Bygning og intern service -1.692,4 0,0 1.663,1 -29,3 
Rådgivning og oplysning om dansk -3.468,2 -97,5 3.505,6 -60,0 
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Normering af retskrivning -1.511,1 -206,4 1.691,4 -26,2 
Forskning -1.773,4 -477,0 2.219,8 -30,7 
Sekretariatsbetjening af Dansk  
Tegnsprogsråd -968,4 -108,7 1.060,3 -16,8 

I alt -12.600,0 -1.152,5 13.534,4 -218,1 
Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.32.07. Dansk Sprognævn.  
Kilde: Navision Stat. 

Metode for opgørelse af udgifter per opgave 

Opgørelsen af omkostninger og øvrige indtægter fordelt på opgaver sker på basis af Dansk Sprognævns 
registreringer på FL-formål svarende til finanslovens tabel 6. 
Indtægtsført bevilling er fordelt proportionalt med omkostningerne fratrukket øvrige indtægter. 
Omkostningerne til generelle fællesomkostninger er i henhold til Kulturministeriets retningslinjer op-
delt i områderne generel ledelse, økonomi HR og strategi, IT samt bygninger og intern service. 
 

Kommentarer til tabel 3. 

Generelle fællesomkostninger dækker omkostningerne til generel ledelse, økonomi HR og strategi, 
IT samt bygninger og intern service. 
Rådgivning og oplysning om dansk dækker udgifterne til nævnets svartjeneste, artikelskrivning, 
Nyt fra Sprognævnet, mediestrategi og nyheder, sprogportalen Sproget.dk og øvrige webportaler samt 
hjemmesidefornyelse.   
Normering af retskrivning omfatter nyordsregistrering, og –excerpering, opdatering og vedligehol-
delse af Retskrivningsordbogen og vedligeholdelse af digitale it-systemer til registrering og opbevaring 
af sproglige spørgsmål og ordbogsdata. 
Forskning omfatter udgifterne til nævnets grundforskning samt eksterne forskningsmidler. 
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogsråd viser udgiften til sekretariatsbetjeningen af Dansk 
Tegnsprogsråd. Tegnsprogsrådet har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet 
med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysning om dansk tegnsprog. 
 

2.3.2 Opgaver og resurser: Uddybende oplysninger 
 

Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger 

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
 

2.4 Målrapportering 
 

2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse 
 
Dansk Sprognævn har for 2020 haft i alt 8 resultatmål, hvoraf 4 er opfyldt, og 4 er delvist opfyldt. 
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Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

Kerneopgave  Resultatmål Målopfyldelse i 2020 

Forskning Forskning på internationalt ni-
veau inden for nævnets kerne-
områder: ordforråd, grammatik, 
retskrivning og skriftsprogets 
udvikling. 

Opfyldt. 

Nye forskningsresultater om 
den skriftlige sprogbrug i ud-
dannelsessektoren. 

Delvist opfyldt. 

Rådgivning og oplysning om 
dansk 

Flere brugere af nævnets forsk-
ningsresultater og rådgivnings-
tilbud. 

Delvist opfyldt. 

Rådgivningstilbud til bruger-
grupper i uddannelsessektoren 
og i den offentlige forvaltning. 

Opfyldt. 

Normering af retskrivning Årlige opdateringer af Retskriv-
ningsordbogen. 

Opfyldt. 

Udbygning af det empiriske 
grundlag for at følge udviklin-
gen i skriftsproget. 

Delvist opfyldt. 

Ny viden om hvordan retskriv-
ningsnormen forvaltes i sprog-
teknologiske applikationer. 

Opfyldt. 

Sekretariatsbetjening af Dansk 
Tegnsprogsråd 

Nævnet skaber hensigtsmæs-
sige fysiske og administrative 
rammer for Tegnsprogsrådet. 

Delvist opfyldt. 

 
 

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger 
 
Resultatmål: Forskning på internationalt niveau indenfor nævnets kerneområder: ordfor-
råd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling.  
 
Dette resultatmål fokuserer på at kvalitetssikre Dansk Sprognævns centrale forskningsaktiviteter og 
de nødvendige forskningsresurser, fx tekstsamlinger og orddatabaser. Dansk Sprognævn bedriver empi-
risk forskning med udgangspunkt i sine samlinger og samarbejder med forskere på danske og uden-
landske universiteter for at øge produktiviteten, for at holde sig ajour med den sprogforskning der udfø-
res og for at kompetenceudvikle sine medarbejdere og dermed være en attraktiv samarbejdspartner i 
nationale og internationale forskningsprojekter.  
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Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Styrkelse af det em-
piriske grundlag 
gennem opbygning 
af store tekstsam-
linger. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
114 mio. 
ord. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
113 mio. 
ord. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
131 mio. 
ord. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
ca. 50 
mio. ord. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
325 mio. 
ord. 

Tekstsam-
lingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
mindst 
250 mio. 
ord. 

 (Tekst-
samlingen 
(aviser 
mm.) for-
øget med 
mindst 
350 mio. 
ord.) 

Fastholdelse og 
styrkelse af samar-
bejdsrelationerne 
til universite-
terne inden for nye 
ord i dansk. 

Netværk 
dannet. 

--- Seminar 
afholdt. 
(Selskab 
for Nor-
disk Filo-
logi). 

1 Semi-
nar/ kon-
ference. 1 
internati-
onal pub-
likation. 

Rapport 
publice-
ret. 

--- --- 

Nævnets forskere 
fastholder forsk-
ning i de nye me-
dier som et særligt 
fokusområde med 
publikationer på 
internationalt ni-
veau. 

2 fagfælle-
bedømte 
publikati-
oner, 1 in-
ternatio-
nal arti-
kel og 1 
nordisk 
konfe-
rence-
publika-
tion. 

1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion. 

1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion. 

 

1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion. 

1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion publi-
ceret. 
Dertil en 
ikke-fag-
fællebe-
dømt arti-
kel. 

Sympo-
sium af-
holdt. 1  
publika-
tion. 

 (Sympo-
sium af-
holdt.4 
publikati-
oner.) 

Forskerne leverer 
mindst 50 % fagfæl-
lebedømte publika-
tioner hvert år. 

70 % fag-
fællebe-
dømte 
publikati-
oner. 

85 % fag-
fællebe-
dømte 
publikati-
oner. 

56 % fag-
fællebe-
dømte 
publikati-
oner. 

56 % fag-
fællebe-
dømte 
publikati-
oner. 

54 % fag-
fællebe-
dømte 
publikati-
oner. 

1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion per 
forsker 
per år. 

 (1,7 fag-
fællebe-
dømt pub-
likation 
per for-
sker.) 

Databasen Nye ord 
i dansk øges med 
mindst 200 nye ord 
om året. 

274 ord 
publice-
ret. 

219 ord 
publiceret 
+ bogudgi-
velse. 

213 ord 
publice-
ret. 

241 ord 
publice-
ret. 

88 ord 
publice-
ret. 

Mindst 
120 ord 
publice-
ret. 

 (123 
nye op-
slagsord 
publice-
ret.) 

Udvikling af nye 
samarbejdsrelatio-
ner med forsk-
ningsmiljøer på 
Syddansk Universi-
tet. 

--- --- --- --- Seminar 
afholdt. 
2 samar-
bejdspro-
jekter 
etableret. 

1 ansøg-
ning om 
ekstern 
forsk-
ningsfi-
nansie-
ring sam-
men med 
SDU.  

 (1 an-
søgning 
sammen 
med SDU 
til DFF 
om et 
ph.d.-sti-
pendium.) 
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Fagfællebedømmel-
ser 

     6 fagfælle-
bedøm-
melser 
udført af 
DSN. 

 (17 fag-
fællebe-
dømmel-
ser udført 
af DSN.) 

 

Dansk Sprognævns korpus udbygges med stor hastighed, og nævnets korpus er nu langt det største 
lingvistisk indekserede korpus over medietekster i Danmark. Publikationsaktiviteten har ikke været 
påvirket negativt af årets pandemirelaterede restriktioner med udbredt hjemmearbejde og ligger på et 
meget flot niveau: Sprognævnet har bidraget med 12 fagfællebedømte publikationer, og hertil kommer 
19 ikke-fagfællebedømte forskningspublikationer. Det niveau for forskningspublicering der i 2019 blev 
betragtet som exceptionelt, er altså blevet overgået. 

Forskningspublikationer per 
år 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fagfællebedømte 10 11 5 5 14 12 1,7 per forsker (di-
visor: 7) 

Ikke-fagfællebedømte 4 2 4 4 12 19  
I alt 14 13 9 9 26 31 

 

Nyordsarbejdet er rettet op efter en større reorganisering og udviklingen af nye faglige principper for 
den måde Sprognævnets ordsamling udstilles på i onlineordbogen Nye ord i dansk 1955 til i dag. Arbej-
det med at udvikle Sprognævnets nyordsindsats og implementere nye faglige og organisatoriske rutiner 
er langt fra tilendebragt, så udviklingen er også et tema i den kommende rammeaftale. Sprognævnet er 
en efterspurgt partner i forskningssamarbejder, hvilket dels de 17 udførte fagfællebedømmelser (af vi-
denskabelige artikler, bogkapitler og forskningsforedrag til konferencer), dels udmøntningen af et sta-
digt stærkere samarbejde med Syddansk Universitet i en forskningsansøgning til Danmark Frie Forsk-
ningsfond (DFF) demonstrerer. Det var i starten af året forventningen at samarbejdet med Syddansk 
Universitet kunne have resulteret i yderligere ansøgninger om eksterne forskningsmidler, men her har 
pandemien spillet en negativ rolle, simpelthen fordi nævnets samarbejdspartnere har været indispo-
nible grundet universitetssektorens omlægninger af arbejdsgange, undervisning og eksamener. 

Dette resultatmål har grundlæggende haft sigte på at højne kvaliteten af Dansk Sprognævns forsk-
ningsindsats, herunder sikre omdømmet af nævnets faglighed. Med et blik på hele rammeaftaleperio-
den vurderes det at disse effekter er opnået: Således er der publiceret et stort antal fagfællebedømte 
publikationer, Sprognævnet har været markant i udforskningen af en aktuel tematik om sproget i soci-
ale medier, samarbejdsrelationerne til universiteterne er styrket, og internt er datagrundlaget for næv-
nets forskning voldsomt øget og er i dag tidssvarende. 

Resultatmålet om ’Forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområder: ordforråd, 
grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling’ anses på den baggrund for opfyldt. 

 

Resultatmål: Nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i uddannelsessektoren.  
 
Sprognævnet har i (særligt den tidlige del af) rammeaftaleperioden haft et udviklingsmål om at kort-
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lægge stavefærdigheden og andre aspekter af den skriftlige sprogfærdighed i folkeskolen og gymnasie-
skolen. Formålet er at opnå en bedre forståelse af unge sprogbrugeres sproglige adfærd og håndtering 
af skriftsproget for bedre at kunne målrette nævnets formidlingsaktiviteter så de kan styrke både ele-
ver og lærere i at skrive et klart og formålstjenligt dansk. I de seneste år har udviklingsmålet været 
drejet mod en kortlægning af den skriftlige sprogfærdighed på universitetsniveau.  

Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Styrkelse af samar-
bejdet med uddan-
nelsesinstitutio-
nerne. 

2 work-
shops af-
holdt.  
Intern 
rapport 

2 semina-
rer af-
holdt. 
Publika-
tion 

--- --- --- --- --- 

Undersøgelse af 
stavefærdighed og 
skriftlig sprogbrug 
på universitetet.  

--- --- --- ---  1 publi-
kation 
publice-
ret. 

Seminar 
afholdt.  
1 fagfælle-
bedømt 
publika-
tion.  

÷ (Semi-
nar af-
holdt.) 
  
 (1 fag-
fællebe-
dømt 
forsk-
ningsarti-
kel.) 

Undersøgelse af 
stavefærdighed og 
skriftlig sprogbrug 
på gymnasiet.  

--- 200 stile 
indsam-
let.  

 

Analyse 
af stave-
prøver af-
sluttet. 

--- --- 1 publika-
tion. 

 (2 pub-
likatio-
ner.)  

 

Resultatmålet er delvist opfyldt. Grundet den udbredte nedlukning af universitetssektoren har det ikke 
været muligt at afholde et forskningsseminar i regi af forskningssamarbejdet ’SpUni – Skriftsproglig-
hed på universitetet’ som nævnet driver sammen med forskere på Syddansk Universitet. De mål der 
har kunnet opfyldes med arbejde ’bag skærmen’, er nået.  

For hele rammeaftaleperioden gælder det at resultatmålet er nået. Den nye rammeaftale for 2021-2024 
fokuserer mere på at iværksætte egentlige rådgivningsaktiviteter rettet mod uddannelsessystemet end 
på at afdække grundlaget herfor, og på den måde kan den nye rammeaftale siges at bygge videre på den 
forskningsindsats som er gennemført i nærværende rammeaftale, dog med det skifte i fokus at de kom-
mende års indsats bliver direkte orienteret mod brugerne og deres behov. 

Resultatmålet om ’Nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i uddannelsessektoren’ anses 
på den baggrund for delvist opfyldt. 

 

Resultatmål: Flere brugere af nævnets forskningsresultater og rådgivningstilbud.  
 
Det overordnede formål for Dansk Sprognævns rådgivningsvirksomhed er at styrke dansk og dansk-
sproget kommunikation i det danske samfund og hjælpe alle til at udtrykke sig på et klart og formåls-
tjenligt dansk. Heraf følger at nævnet dels udvikler relevante informations- og rådgivningstilbud som 
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kan nå så bredt ud som overhovedet muligt, dels søger at ramme bestemte brugergrupper mere målret-
tet. I de tidlige år af rammeaftalen har der endvidere været operationelle mål for at synliggøre Dansk 
Sprognævn. 

  Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Søgeoptimering og 
forbedret synlighed 
i søgemaskiner og 
portaler af Ret-
skrivningsordbo-
gen, Nye ord i 
Dansk og Sprog-
hjælp på nævnets 
hjemmeside.  

Forøgelse 
med 45 %  

--- Antallet 
af besø-
gende er 
øget med 
6,4 %. 

 

---  Antallet 
af søgnin-
ger er for-
øget: 203 
mio. søg-
ninger. 

Evalue-
ring af ny 
multisøg-
ning.  
Fasthol-
delse af 
niveauet 
på 73 mio. 
søgninger.  

 (Multi-
søgning 
evalue-
ret.) 

 (Samlet 
trafiktal 
for 2020: 
218 mio. 
søgnin-
ger.) 

Forbedret formid-
ling af forsknings-
resultater via 
dsn.dk. 

--- --- --- ---  Bruger-
undersø-
gelse har 
givet til-
fredsstil-
lende re-
sultat. 

Mobilopti-
meret 
hjemme-
side og 
brugerun-
dersøgelse 
med til-
fredsstil-
lende re-
sultat.  

÷ (Sprog-
nævnets 
nye mobil-
optime-
rede 
hjemme-
side på 
dsn.dk 
lanceres i 
februar 
2021.) 

Forøgelse af antal-
let af brugere af 
nævnets svartjene-
ste og øvrige infor-
mationskanaler, 
bl.a. Facebook, 
Twitter og publika-
tionsplatformen. 

Forøgelse 
med 14 %. 

Antallet 
af hen-
vendelser 
til den te-
lefoniske 
svartjene-
ste er fal-
det med 7 
% fra 
6170 til 
5775 . 

Antallet 
af brugere 
forøget 
med mere 
end 5 %. 

Antallet 
af brugere 
forøget 
med mere 
end 5 %. 

÷ Antallet 
af svar i 
svartjene-
sten er 
4.428. 

  Det 
samlede 
antal bru-
gere af 
nævnets 
Sociale 
Medieka-
naler er 
forøget 
med 29 % 
i forhold 
til ni-
veauet i 
2018. 

Forøgelse 
af antallet 
af afgivne 
svar i 
svartjene-
sten med 
20% sam-
menlignet 
med tal-
lene for 
2019 (ca. 
3500 
svar). 
Fasthol-
delse af 
niveauet 
af brugere 
og inter-
aktioner 
på næv-
nets Soci-
ale Medie-
kanaler.  

 (Antal-
let af svar 
i svartje-
nesten er 
6.042 (+ 
36 % ift. 
2019).)  

 (Antal-
let af bru-
gere på de 
sociale 
medier er 
vokset 
med 43 
%.) 
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Forøget medieind-
sats. 

     Medie-
strategi 
med kon-
krete mål 
er udar-
bejdet. 

--- --- 

 

Generelt har Sprognævnet præsteret godt indenfor dette resultatmål: 

Trafiktallene viser at antallet af søgninger i Dansk Sprognævns netbaserede resurser via dsn.dk, ro-
hist.dk, sproget.dk (som drives i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) og via sam-
arbejdet med Ordbogen.com er på godt 218 mio. Især Retskrivningsordbogen trækker søgninger med 
mere end 500.000 opslag per dag året rundt. Trafiktallene viser også at nævnets udstilling af ordsam-
lingen og nyordsarbejde efterspørges i stigende grad, idet besøg i Nye ord i dansk på nævnets hjemme-
side dsn.dk hvor ordbogen publiceres, er steget med 58 % fra 96.472 i 2019 til 152.740 i 2020. Dertil 
kommer næsten 23 mio. indirekte søgninger i nyordsordbogen via sproget.dk. Stigningen kan hænge 
sammen med at der i 2020 har været en markant interesse for alle de nye orddannelser som er foranle-
diget af coronapandemien. 

Multisøgningen på dsn.dk er evalueret. Værktøjet bruges især til ordbogsopslag. Trafikken på dsn.dk og 
belastningen af serverne tyder på en øget brug af dsn.dk efter at multisøgningsværktøjet blev lanceret i 
september 2019. Dertil kan lægges at en kvalitativ vurdering (kommentarer i en spørgeskemaundersø-
gelse blandt brugerne) viser at der er en høj grad af tilfredshed med søgemulighederne på dsn.dk: Bru-
gerne finder hvad de søger efter. Den kvalitative vurdering viser imidlertid også at en del brugere ikke 
har kendskab til at multisøgningen giver adgang til flere resurser end Retskrivningsordbogen. På 
Sprognævnets kommende hjemmesideunivers på dsn.dk vil det derfor være relevant at udstille resur-
serne bedre, bl.a. ved at introducere til alle de søgemuligheder der er. 

Dansk Sprognævns spørgetelefon har i 2020 genvundet sin plads i bevidstheden hos (især professio-
nelle) sprogbrugere i Danmark, og der er afgivet 36 % flere svar om dansk i 2020 end i 2019. Oversigten 
her viser de seneste års udvikling: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Telefoniske og skriftlige svar 6.170 5.775 5.819 5.110 4.428 6.042 

 

Dansk Sprognævns væsentligste sociale medie-kanal er Facebook hvor Sprognævnet bidrager med gen-
nemsnitligt to sprogfaglige opslag om ugen, og antallet af egentlige følgere er vokset fra 4.578 til 5.892. 
Det opslag der nåede bredest ud, var nævnets aprilsnar om ordet ’selvskab’ som nåede mere end 
120.000 danskere alene på Facebook. På LinkedIn er nævnets skare af følgere vokset fra 972 til 2.017. I 
alt er antallet af følgere på de sociale medier således vokset med 43 %. 

I 2020 har der ikke været et operationelt mål for medieindsatsen, men det kan positivt fremhæves at 
nævnet kan tælle 175 mediebidrag i 2020. Disse dækker over interviews, klummer og øvrig ekspertop-
træden i radio, tv, dagspressen, og onlinemedier. Især har der været tydelig interesse for nævnets leksi-
kografiske arbejde, altså opdateringen af Retskrivningsordbogen, optagelsen af nye ord i Nye ord i 
dansk og registreringen af coronarelaterede ord (i ordsamlingen), og hertil har der været interesse for 
nævnets arbejde med den upolerede sprogbrug som findes i fx realityprogrammer, og som tager form af 
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fx bandeord. Tallene nedenfor angiver Dansk Sprognævns mediebidrag, og der er fra rammeaftaleperio-
dens begyndelse til nu sket en stigning på 330 %. Opgørelsen angiver alene mediebidrag om nævnets 
faglighed – ikke om organisatoriske forhold, fx udflytning eller personaleændringer. Derudover er bi-
drag til Ritzau kun medregnet én gang, og der måles ikke på medieomtale som følge af nyheder på 
dsn.dk eller når nævnets omtales i læserbreve og debatindlæg, hvorfor det faktiske medietryk er bety-
deligt større end indikeret af tallene.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Mediebidrag 53 32 59 52 85 175 

 

Trods de ovenfor nævnte gode resultater, er resultatmålet i sin helhed kun delvist opfyldt, for Sprog-
nævnets nye mobiloptimerede hjemmeside på dsn.dk er ikke lanceret. Den har overstået alfatesten og 
er på vej i betatest. Den lanceres inden 1.3.2021. Forsinkelsen skyldes nedlukningen af samfundet i for-
året; nedlukningen bevirkede at webbureauets arbejde med hjemmesiden først igangsattes i slutningen 
af årets andet kvartal og ikke – som oprindeligt planlagt – i slutningen af første kvartal.  

For den samlede rammeaftaleperiode kan det konkluderes at Sprognævnet som målsat har øget antal-
let af brugere af sine rådgivningstilbud. Svartjenesten ligger generelt på et stabilt, tilfredsstillende ni-
veau og har vundet momentum igen efter udflytningen, og der er samtidig sket en kvalitativ udvikling, 
idet der i spørgetelefonen i dag afgives svar på mere komplekse sprogspørgsmål end tidligere – på de 
spørgsmål der ikke (let) kan findes svar på online, men som kræver en mere dybdegående analyse og 
forklaring fra en af Sprognævnets forskere. Dertil har der været markant vækst i brugen af Sprognæv-
nets onlineresurser, herunder sociale medie-kanaler. Den forøgede medieindsats bidrager endvidere til 
at rammeaftalens mål om at synliggøre Dansk Sprognævns virke kan betragtes som opfyldt. 

Resultatmålet om ’Flere brugere af nævnets forskningsresultater og rådgivningstilbud’ anses på den 
baggrund for delvist opfyldt. 

 

Resultatmål: Rådgivningstilbud til brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige 
forvaltning.  
 
Formålet med udvikling af særlige rådgivningstilbud i dialog med udvalgte brugergrupper er at Sprog-
nævnets oplysnings- og rådgivningstilbud får maksimal udbredelse og dermed maksimal effekt. Opbyg-
ningen af samarbejdsrelationer med private og offentlige aktører og med interesseorganisationer inden-
for uddannelse og offentlig kommunikation mv. giver nævnet en større aktionsradius. 

Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Forbedring og ef-
fektivisering af 
nævnets foredrags- 
og besøgsaktivite-
ter. 

13 ud af 
20 fore-
drag/ be-
søg gen-
nemført.  

10 fore-
drag/be-
søg gen-
nemført 
og evalue-
ret posi-
tivt. 

12 fore-
drag/be-
søg gen-
nemført. 
11 evalue-
ret posi-
tivt 1 ne-
gativt. 

10 fore-
drag/be-
søg gen-
nemført 
og evalue-
ret posi-
tivt. 

 19 fore-
drag/be-
søg gen-
nemført 
(og evalu-
eret posi-
tivt). 

10 fore-
drag/be-
søg gen-
nemført 
og evalue-
ret posi-
tivt. 

 (16 fo-
redrag/be-
søg gen-
nemført 
(og evalu-
eret posi-
tivt).) 
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Større udbredelse 
af viden om spro-
gets udvikling og 
om retskrivnings-
reglerne. 

Elevbog 
om kor-
rekt stav-
ning un-
der udgi-
velse. Un-
dervis-
ningsma-
teriale om 
retskriv-
ning ud-
viklet. 

Undervis-
ningsma-
teriale om 
retskriv-
ning pub-
liceret og 
lanceret 
bl.a. på 
EMU. On-
linekom-
makursus 
udviklet. 

Stor for-
øgelse af 
antallet af 
opgaver i 
Educas 
Komma-
kursus 
publiceret 
og lance-
ret.  

Publika-
tion (blog 
med un-
dervis-
ningsma-
teriale). 

 

÷ Publika-
tionen er 
under ud-
arbej-
delse. 

1 publika-
tion publi-
ceret (den 
mang-
lende fra 
2019). 

 (1 pub-
likation.) 

Nævnets medarbej-
dere sætter fokus 
på særlige ydelser 
på nævnets hjem-
mesider som kan 
være relevante for 
de udvalgte bruger-
grupper. 

--- Webshop 
etableret. 
Nye hjem-
mesider 
om skole-
tjenesten 
og om den 
borgerret-
tede kom-
munika-
tion i det 
offentlige. 

--- ---  Bruger-
undersø-
gelse har 
givet til-
fredsstil-
lende re-
sultat. 

--- --- 

 

Sprognævnets mulighed for at formidle sin faglighed til dets kernemålgrupper gennem foredrag og be-
søg har som andre udadvendte aktiviteter været udfordret pga. de coronarestriktioner der har præget 
Danmark i 2020. Alligevel er det lykkedes at gennemføre i alt 16 formidlingsforedrag og besøg; de fleste 
af disse har været arrangeret ude af huset (uden systematisk evaluering). Dertil kommer en udgivelse 
af bogen Grammatiske termer. Grammatiske termer er en opslagsbog om grammatik med korte forkla-
ringer på alle centrale grammatiske fænomener i dansk. Bogen henvender sig primært til studerende 
ved sprogfagene på universitetet og læreruddannelsen, men alle grammatikinteresserede vil kunne 
have gavn af bogen. 

Resultatmålet er i løbet af rammeaftaleperioden blevet nået. Kommakurset på danskkomma.dk som 
Sprognævnet har udviklet og driver med Edutasia nyder stor udbredelse. Det er mod slutningen af peri-
oden blevet tydeligt at det imidlertid kræver for mange resurser med et for beskedent udbytte ift. antal-
let af brugere at vedblive med at invitere til besøg i Sprognævnets domicil i Bogense. Endvidere gør pla-
ceringen af Sprognævnet i netop Bogense det vanskeligere og derfor mindre attraktivt for brugerne at 
besøge nævnet end da det lå på Frederiksberg. Strategien bag Sprognævnets rammeaftale for de kom-
mende fire år sigter derfor på at udvikle andre og nye tilbud til nævnets mest centrale brugergrupper i 
alle dele af uddannelsessystemet fra grundskole til videregående uddannelse og i alle dele af den offent-
lige forvaltning.  

Resultatmålet om ’Rådgivningstilbud til brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige for-
valtning’ anses på den baggrund for opfyldt. 
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Resultatmål: Årlige opdateringer af Retskrivningsordbogen.  
 
Normeringen af dansk retskrivning er nævnets særlige og mest centrale opgave. Det normeringsarbejde 
som mest prægnant manifesteres i Retskrivningsordbogen, er Dansk Sprognævns væsentligste redskab 
til at fastholde et stabilt skriftbillede i alle dele af samfundet. Uden en fælles norm for retskrivningen 
vil både analoge og digitale skriftsproglige kommunikationsprocesser blive vanskeliggjort og mindre 
effektive. Nye opslagsord udvælges nøje efter forskellige kriterier: Dels afspejler ordene særlige aspek-
ter ved den danske retskrivning, dvs. det drejer sig typisk om ord der kan være vanskelige at stave eller 
bøje, dels udgør ordbogen samlet set et billede af det aktuelle ordforråd. Inden ordenes stavemåde og 
bøjning lægges endeligt fast i ordbogen, undersøges den faktiske sprogbrug ved hjælp af nævnets gene-
relle korpus, og ordbogsartiklerne drøftes i nævnets fagråd for retskrivning.   

Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Årlige opdaterin-
ger af Retskriv-
ningsordbogen. 

288 nye 
opslags-
ord. 

246 nye 
opslags-
ord. 

187 nye 
opslags-
ord. 

182 nye 
opslags-
ord. 

205 nye 
opslags-
ord. 
Dertil er 
25 ord ju-
steret. 

Mindst 
200 nye 
opslags-
ord. 

 (200 
nye op-
slagsord. 
Dertil er 
52 ord ju-
steret.) 

 

Retskrivningsordbogen er i 2020 opdateret med 200 nye opslagsord, og der er foretaget tilføjelser til 52 
eksisterende opslagsord. 

Det skal bemærkes at Sprognævnet har evnet at tiltrække betydelig ekstern finansiering (0,7 mio.) til 
forskning i nyere dansk sproghistorie (dansk i 1800-tallet), en periode som er relevant, idet mange af de 
aktuelle normeringsproblemer stammer fra hidtil ubelyste forhold fra den tid. 

Retskrivningsordbogen er løbende blevet opdateret gennem rammeaftaleperioden, og dette har sikret 
dens relevans og brugbarhed. En mere fundamental revision bl.a. med en opdatering af retskrivnings-
reglerne har imidlertid ikke fundet sted siden udgivelsen af 4. udgave af ordbogen i 2012, og da der i 
løbet af årene er observeret en række ændringer i dansk sprogbrug, ligesom der er potentiale for en hø-
jere grad af udbredelse ved en yderligere digitalisering af Retskrivningsordbogens resurser, skal der i 
den kommende rammeaftaleperiode udarbejdes en 5. udgave af Retskrivningsordbogen. 

Konklusion  
Resultatmålet om ’Årlige opdateringer af Retskrivningsordbogen’ anses på den baggrund for opfyldt. 

 

Resultatmål: Udbygning af det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget.  
 
For at Sprognævnet kan fastlægge retskrivningen og følge det danske sprogs udvikling er der brug for 
et solidt empirisk grundlag – dvs. viden om den faktiske sprogbrug – (ideelt set) i alle dele af det danske 
sprogsamfund. Dansk Sprognævns korpusser udgør dette datagrundlag.  
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 Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Retskrivningsre-
daktionen og næv-
nets forskere styr-
ker sprogbrugs-
princippets empiri-
ske basis med ud-
gangspunkt i næv-
nets omfattende 
tekstsamlinger. Der 
indsamles og kate-
goriseres løbende 
tekster som doku-
menterer sprog-
brug og retskriv-
ningspraksis, og de 
analyseres med 
henblik på hvordan 
de belyser fortolk-
ningen af den offi-
cielle norm.  

Pilotpro-
jekt gen-
nemført 
 

Publika-
tion 
 

Publika-
tion fag-
fællebe-
dømt og 
indsendt 
til publi-
cering. 

---  Nyt 
korpus om 
unges 
sprogbrug 
er opbyg-
get 
(130.000 
ord). 
 

Forøgelse 
af korpus 
om unges 
sprogbrug 
med 
300.000 
ord. 
  
Publika-
tion af 
oversigt 
over nye 
danske 
kerneord.  

 (Nyt 
korpus om 
unges 
sprogbrug 
er forøget 
med ca. 
395.000 
ord.) 
  
÷ (Over-
sigten 
over nye 
danske 
kerneord 
forventes 
publiceret 
i 2021.) 

 

Det primære empiriske grundlag for at følge sprogets udvikling er den vedholdende udbygning af nævnets 
korpusresurser. Disse resurser består især af medietekster, væsentligst fordi disse kan siges at afspejle 
den gode og sikre sprogbrug som skriftsproget skal normeres efter. Det er også en faktor at der er en lang 
række udfordringer forbundet med at indsamle og systematisere andre teksttyper, fx tekster fra sociale 
medier og dagligdags sprogbrug. Udfordringerne til trods er det et mål at styrke det empiriske grundlag 
for at følge det danske sprogs udvikling ved at indsamle nye typer af sprogdata og dermed udvikle nye 
specialkorpusser. I det lys er det stærkt tilfredsstillende at det korpus over unges sprogbrug som DSN 
har satset på at opbygge, i 2020 er forøget med næsten 300 % til i alt ca. 530.000 ord. 

Resultatmålet er imidlertid ikke fuldt opfyldt, for en publikation om nye danske kerneord mangler de 
sidste indspil fra ekstern samarbejdspartner, og den er derfor ikke som forventet blevet klar til publice-
ring. Den forventes publiceret i første halvdel af 2021. 

Den vedholdende opbygning af Sprognævnets korpusser gennem hele rammeaftaleperioden har den ef-
fekt at nævnet har et langt stærkere empirisk grundlag end tidligere for at normere dansk retskrivning 
og følge sprogets udvikling. Derved kan nævnet udtale sig med langt større autoritet end tidligere, lige-
som nævnet kan udtale sig ikke alene om ’pænt’ og redaktionelt poleret dansk, men også om dansk i for-
skellige andre varianter. 

Resultatmålet om ’Udbygning af det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget’ anses 
på den baggrund for delvist opfyldt. 

 

Resultatmål: Ny viden om hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske appli-
kationer.  
 
Målet sigter på at følge hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikationer, altså 
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at overvåge om produkter der bygger på sprogteknologi, respekterer normen og leverer et output på et 
klart og formålstjenligt dansk, især hvis de bruges i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning, 
samt at registrere hvilke forandringer i sprogbrugen disse produkter giver anledning til.  

Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Opbygning af et 
sprogteknologisk 
netværk og kort-
lægning af det 
sprogteknologiske 
landskab. 

Seminar 
planlagt i 
2015. Fin-
der sted 
7.3.2016. 

Rapport 
på dansk 
og engelsk 
om den 
flersprog-
lige udfor-
dring i 
den of-
fentlige 
sektor og 
behovet 
for sprog-
teknologi. 
Kronik i 
Politiken.  

Seminar 
udsat til 
2018. Må-
let er ikke 
opnået. 

Seminar 
og rap-
port. 6 
work-
shops. 
Spørge-
skemaun-
dersø-
gelse. 

--- Seminar i 
nordisk 
regi 
(ASTIN 
og NSN). 
Deltagelse 
i Danish 
Giga-word 
(indsam-
ling af 
1.000+ 
mio. ord).  

 (To 
webinarer 
afholdt i 
nordisk 
regi 
(ASTIN 
og NSN).) 

 (Danish 
Giga-word 
har ind-
samlet og 
publiceret 
over 1 
mia. ord.) 

Mere information 
på sproget.dk og 
dsn.dk om sprog-
teknologi.  

4 artikler 
i Nyt fra 
Sprog-
nævnet 
lagt på 
hjemmesi-
den. 

Hjemme-
sider op-
dateret. 

--- Hjemme-
sider op-
dateret. 
Selvstæn-
dig hjem-
meside 
om sprog-
teknolo-
giarbedet: 
sprog-
tek2018.d
k. 

  Både 
dsn.dk og 
sprog-
tek2018.d
k er opda-
teret med 
informa-
tion om 
sprogtek-
nologi. 

--- --- 

Undersøgelse af 
stavekontrollers og 
dikteringsværktø-
jers sproghåndte-
ring.  

Projekt 
del 1 gen-
nemført. 
Resulta-
ter præ-
senteret 
på inter-
national 
konfe-
rence. 

Projekt 
del 2 gen-
nemført. 
Samar-
bejde med 
Microsoft 
om for-
bedring af 
stavekon-
trollen. 

--- Målet om 
udgivelse 
af rapport 
blev ikke 
nået. 

--- --- --- 

Retskrivningsord-
bogen omlægges på 
forsøgsbasis i sin 
helhed til et data-
format der kan til-
gås af talesyntese 
og talegenkendelse.  

--- --- --- ---   En de-
moappli-
kation af 
Det Cen-
trale Ord-
register 
(COR) 
svarende 

Hele Ret-
skriv-
ningsord-
bogens 
leksikal-
ske ind-
gange   

  (Demo-
applika-
tion af 
COR med 
provisori-
ske id-
numre til 
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til ca. 90 
% af Ret-
skriv-
ningsord-
bogen er 
tilgænge-
lig på 
dsn.dk. 

forsynes 
med pro-
visoriske 
id-numre 
og offent-
liggøres 
til aftest-
ningsfor-
mål på 
dsn.dk. 

Retskriv-
ningsord-
bogen er 
tilgænge-
lig på 
dsn.dk.) 

 

Ved rammeaftalens indgåelse blev der planlagt en undersøgelse af stavekontrollernes sproghåndtering 
da der her sker en påvirkning af stavevanerne hos mange danskere. I mellemtiden er udviklingen gået 
hurtigt i retning af brug af kunstig intelligens og robotteknologi, og opmærksomheden er nu primært 
rettet mod hvordan disse systemer kan kommunikere på dansk, fx via talegenkendelse og talesyntese. I 
den forbindelse arbejder Sprognævnet med at sikre at normeringen af dansk retskrivning kommer til at 
fungere som referenceramme for alt arbejde med sprogteknologi. Dette arbejde er i 2020 udmøntet i en 
betaversion af et standardiseret ordregister kaldet COR (Det Centrale Ordregister). Alle ord og bøj-
ningsformer i Retskrivningsordbogen har fået tildelt COR-numre, og fremover vil COR-registeret anvise 
nummerområder til det øvrige danske ordstof (fx navne og fagtermer). Det Centrale Ordregister vil 
være frit tilgængeligt for alle (sprogteknologiske formål). 

Sideløbende med udviklingen af COR har Sprognævnet sprogteknologisk især bidraget i nationalt regi i 
Giga-word-projektet og i nordisk regi til ASTIN (Arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden). 
 

Resultatmålet om ’Ny viden om hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikatio-
ner’ anses på den baggrund for opfyldt. 

 

Resultatmål: Nævnet skaber hensigtsmæssige fysiske og administrative rammer for Tegn-
sprogsrådet.  
 
Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge 
og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysning om dansk tegnsprog. Der er oprettet 
en Afdeling for Dansk Tegnsprog i Sprognævnet som sekretariatsbetjener Dansk Tegnsprogsråd, besva-
rer henvendelser om dansk tegnsprog og vejleder om tegnsprogsbrug og samarbejder med relevante in-
teressegrupper og institutioner indenfor tegnsprogsområdet.  

Der er kun fastsat ét operationelt mål for Sprognævnets arbejde med tegnsprog, nemlig at sekretariats-
betjeningen skal opleves som tilfredsstillende i en årlig tilfredshedsmåling.  

Operationelt mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 R2020 

Tegnsprogsrådet er 
tilfreds med næv-
nets sekretariats-
betjening. 

Betjenin-
gen af 
tegn-
sprogsrå-

96 % til-
fredshed 
med se-
kretari-

96 % til-
fredshed 
med se-

96 % til-
fredshed 
med se-

 93 % 
tilfreds-
hed med 

Tilfreds-
hedsun-
dersøgelse 
viser 
mindst 90 

÷ 84 % til-
fredshed 
med se-
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det indar-
bejdet i 
nævnets 
admini-
stration. 

atsbetje-
ningen. 

 

kretari-
atsbetje-
ningen. 

kretari-
atsbetje-
ningen. 

sekretari-
atsbetje-
ningen. 

% tilfreds-
hed. 

kretari-
atsbetje-
ningen. 

 

Tilfredshedsundersøgelsen viser et mindre fald i tilfredshed, men dog stadig en høj grad af tilfredshed. 
Faldet skyldes især at der i år er spurgt til afviklingen af digitale møder, og disse har været en udfor-
dring for tegnsprogsbrugerne og tolkene, simpelthen fordi videostreamingen har været af for ringe kva-
litet. Dette bevirker videre at rådet har følt sig mindre godt informeret end normalt. Som tidligere viser 
målingen at der er enighed om at afdelingen er hurtig til at reagere på rådsmedlemmernes henvendel-
ser, og at afdelingens daglige drift varetages tilfredsstillende, herunder udtrykkes der stor tilfredshed 
(96 %) med afdelingens oplysning om dansk tegnsprog. 

Der har været en voldsomt stigende efterspørgsel på oplysning om dansk tegnsprog, og det har konkret 
udmøntet sig i en stigning i antallet af afgivne svar på 71 %. 

Det skal bemærkes at nævnets virke med tegnsprog er blevet tilført anselige projektmidler (0,5 mio.) fra 
Nordisk Ministerråd til et oplysningsprojekt om unges brug af tegnsprog i Norden. 

Kort før jul trådte Dansk Tegnsprogsråds formand siden rådets etablering tilbage i midten af sin be-
skikkelsesperiode, og processen med at udpege en ny formand pågår i øjeblikket. Sideløbende er der 
kort før årsskiftet igangsat en proces der skal definere snitfladerne mellem Rådet og Sprognævnets af-
deling for Dansk Tegnsprog med henblik på at konsolidere begge organer.  

Set over hele rammeaftaleperioden har Sprognævnet levet op til den fundmentale målsætning om at 
organisere Dansk Tegnsprogsråds virke og bidrage til oplysningen om dansk tegnsprog. 

Resultatmålet om ’Nævnet skaber hensigtsmæssige fysiske og administrative rammer for Tegnsprogs-
rådet’ anses på den baggrund for delvist opfyldt. 
 

2.5 Forventninger til det kommende år 
 

Dansk Sprognævn har lagt en ny strategi som vil udgøre fundamentet for dets virke fra nu og til udgan-
gen af 2024. Sprognævnets bestyrelse og repræsentantskab har medvirket i strategiarbejdet. Strategien 
er samtidig grundlaget for Sprognævnets rammeaftale med Kulturministeriet for 2021-2024. 

Den nye strategi ændrer ikke fundamentalt ved Sprognævnets virkefelt, for det er givet i lovgivningen, 
som i øvrigt afspejles i missionen: ”Dansk Sprognævn er den statslige forsknings- og informationsinsti-
tution som følger det danske sprogs udvikling, giver råd og oplysninger om det danske sprog og dansk 
tegnsprog og fastlægger den danske retskrivning”. Men strategien sætter nogle nye og ambitiøse mål, 
og her skal særligt fremhæves følgende som gør sig gældende for 2021: 

- Arbejdet henimod en 5. udgave af Retskrivningsordbogen igangsættes. Denne 5. udgave skal plan-
lægges og publiceres som et digitalt produkt der sætter retskrivningens resurser i spil på en langt 
mere brugervenlig måde end hidtil, således at ordbogen vil fungere som et tilgængeligt reference-
punkt for alt arbejde med skriftsprog og digitalt sprog i hele det danske sprogsamfund. Herved vil 
Sprognævnet i øvrigt bidrage til at sikre at dansk kan bruges i alle it-sammenhænge. 
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- Det er en ny og gennemgribende målsætning at bringe Dansk Sprognævns ordsamling, som er klas-
sificeret som kulturarv, i spil som ’sprogets hukommelse’. I 2021 vil denne målsætning især udmøntes 
i øgede muligheder for at alle danskere kan byde ind med nye og ukendte ord som de støder på i deres 
hverdag. 

- Det er et strategisk sigte at Sprognævnet yderligere synliggør sin indsats og bidrager væsentligt til 
den demokratiske samtale om det danske sprog og hermed til kulturforståelsen. I 2021 vil Sprognæv-
net for første gang indbyde til en sprogfestival (som udvikles og afholdes i tæt samarbejde med Nord-
fyns Kommune).  

- De fleste danskere kommer i kontakt med Dansk Sprognævn via nævnets to primære hjemmesider: 
dsn.dk og sproget.dk (sproget.dk drives i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), 
og disse (efterhånden lidt forældede webuniverser) skal lanceres i nye og mere brugervenlige udgaver. 

Dansk Sprognævn er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. hvor det gælder 
at ”forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave”. Sprognæv-
nets forskning har det strategiske sigte at tilvejebringe, vedligeholde og forny det videnskabelige grund-
lag for løsningen af nævnets opgaver, og forskningsindsatsen indgår i formuleringen og operationalise-
ringen af resultatmålene. Det er således forventningen til 2021 at nævnet fortsat vil være leveringsdyg-
tigt i et højt antal forskningspublikationer indenfor nævnets kernefaglighed: ordforråd, grammatik, ret-
skrivning og sprogets udvikling. 

På det organisationspolitiske plan er der i slutningen af 2020 blevet beskikket et nyt repræsentantskab, 
og herfra skal der i starten af 2021 vælges en ny formand og bestyrelse for Dansk Sprognævn. En ny 
sammensætning af Dansk Tegnsprogsråd skal i funktion, herunder skal der beskikkes en ny formand. 

Dansk Sprognævn forventer i 2021 en tilfredsstillende målopfyldelse i henhold til den nye rammeaftale 
og strategi samt et regnskab i balance, som det fremgår af nedenstående tabel 5. 
 
Tabel 5. Forventninger til det kommende år 
1000 kr., løbende priser 

Regnskab  
2020 

Grundbudget  
2021  

Bevilling og øvrige indtægter -13.752,5 -13.180,0 
Udgifter 13.534,4 13.180,0 
Resultat -218,1 0,0 

Note: Det økonomiske resultat for 2020 og forventninger til det kommende  
år omfatter hovedkonto § 21.32.07. Dansk Sprognævn. 
Kilde: Navision Stat, Grundbudget 2021 og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
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3. Regnskab 

Dansk Sprognævns indtægter og udgifter er i balance således at nævnet går ud med et mindre overskud 
på 218,1 t.kr. i 2020. Overskuddet konsoliderer nævnets økonomi. Der vil blive søgt om adgang til for-
brug af de opsparede midler i 2023 og 2024, hvor der forventes at være et behov for ekstraordinære pro-
jektresurser i forbindelse med en kommende 5. udgave af Retskrivningsordbogen. 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har 
opstillet for omkostningsregnskaber og – bevillinger. 
 
Årsrapporten 2020 er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport samt 
øvrige regler på området. 
 
Dansk Sprognævn har med henvisning til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 ingen ændringer 
til værdiansættelsen af skattemæssige tilgodehavender og er ikke indehavende af værdipapirer og har 
ej heller modtag kapitalindskud. 
 
I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det ar-
bejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medta-
ges i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af akt-
stykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er regi-
streret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret 
med 0,1 mio. kr. 
 
Regnskabet er opstillet med udgangspunk i udtræk fra Navision Stat, LDV og Statens Koncernsystem 
(SKS rapportpakke). 
 
Regnskabsmæssig håndtering af tilskudsfinansieret virksomhed bestående af konto 95 Tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed og konto 97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter sker på separate del-
regnskaber, hvor der sker registrering af modtagne tilsagn samt indbetalinger på de enkelte projekter, 
der holde adskilt på særskilte projektnumre. 
Der foretages løbende registrering af forbruget og laves månedlige afbalanceringer og opfølgninger, der 
sikrer at der ikke sker merforbrug i forhold til det tildelte tilskud. 
Almindeligvis skal der aflægges regnskab over for tilskudsgiver med eventuel tilbagebetaling af ikke-
forbrugte midler.  
 
Dansk Sprognævn har i 2020 ikke overført midler fra tilskudsfinansieret virksomhed til almindelig 
drift til dækning af overhead og lignende. 
 

3.2 Resultatopgørelse mv. 
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Resultatopgørelsen fremgår af nedenstående tabel 6. Resultatet for 2020 på 218,1 t.kr. disponeres til 
overført overskud jf. tabel 7. 

Tabel 6. Resultatopgørelse 
1000 kr., løbende priser 2019 2020 2021 
Ordinære driftsindtægter       
Indtægtsført bevilling       
Bevilling -23.500,0 -12.600,0 -12.500,0 
Indtægtsført bevilling i alt -23.500,0 -12.600,0 -12.500,0 
Salg af varer og tjenesteydelser -333,4 -279,8 -280,0 

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -316,6 -279,8 -280,0 
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -16,8 0,0 0,0 

Tilskud til egen drift -251,3 -859,9 -400,0 
Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
Ordinære driftsindtægter i alt -24.084,7 -13.739,7 -13.180,0 
Ordinære driftsomkostninger       

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
Forbrugsomkostninger       
Husleje 1.956,5 934,6 546,3 

Forbrugsomkostninger i alt 1.956,5 934,6 546,3 
Personaleomkostninger       

Lønninger 9.026,9 8.330,8 8.582,6 
Andre personaleomkostninger -187,2 63,8 65,5 
Pension 1.206,7 1.256,5 1.223,8 
Lønrefusion -256,2 -114,1 -71,9 

Personaleomkostninger i alt 9.790,1 9.536,9 9.800,0 
Af- og nedskrivninger 9.177,7 66,1 140,0 
Internt køb af varer og tjenesteydelser 1.429,3 1.277,1 1.291,6 
Andre ordinære driftsomkostninger 1.272,5 1.686,4 1.357,5 

Ordinære driftsomkostninger i alt 23.626,1 13.501,2 13.135,4 
Resultat af ordinær drift -458,6 -238,5 -44,6 
Andre driftsposter       

Andre driftsindtægter 0,0 -12,8 0,0 
Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

Resultat før finansielle poster -458,6 -251,3 -44,6 
Finansielle poster       

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
Finansielle omkostninger 423,3 33,2 44,6 

Resultat før ekstraordinære poster -35,3 -218,1 0,0 
Ekstraordinære poster       

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -35,3 -218,1 0,0 
Kilde: Navision Stat, Grundbudget 2021 og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).  

Tilskud til egen drift er ca. 0,6 mio. kr. højere, hvilket skyldes det højere niveau for tilskudsfinansieret 
virksomhed. 
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De meget store afvigelser der ses mellem regnskaberne for 2019 og 2020 på posterne indtægtsført bevil-
ling, husleje, personaleomkostninger, afskrivninger og finansieller omkostninger, skyldes udflytningen 
af Dansk Sprognævn til Bogense (Bedre Balance II) i 2019 der gjorde at året blev meget atypisk med 
dobbelt husleje, istandsættelse af fraflyttet lejemål, ekstra personaleomkostninger til dobbelt beman-
ding og fratrædelsesgodtgørelse samt en betydelig restafskrivning af indretning af lejede lokaler i det 
fraflyttede lejemål. 

Regnskabet for 2020 er udtryk for et mere typisk år for Dansk Sprognævn. 

Budgettet, der svarer til grundbudgettet for 2021, er i balance. 

3.2.1 Resultatdisponering 
 
Tabel 7. Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser 2020 
Note: Disponeret til bortfald 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 
  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 
  Disponeret til overført overskud 218,1 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 

Årets resultat på 218,1 t.kr. er disponeret til overført overskud. 

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
 
Der er i 2020 sket tilbageførsel af hensættelser vedrørende Afdeling for Tegnsprog (digitalisering/hjem-
mesideprojekt) på 80,4 t.kr. og af husleje variabel del 2019 på 85,0 t.kr. 
 

3.3 Balancen 
 

Af nedenstående tabel 8 fremgår balancen pr. 31. december for årene 2019 og 2020 for Dansk Sprog-
nævn. 
 
Balancen viser en egenkapital pr. 31. december 2020 på 446,6 t.kr. og den samlede balance udgør 
5.282,5 t.kr. mod 3.519,3 t.kr. året før, hvilket er et stigning på 1.763,2 t.kr., der er udtryk for en stig-
ning i skyldig feriepenge samt et højere niveau for tilsagn og midler til tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter i 2020. 
 

Tabel 8. Balancen 
 

 Aktiver 1000 kr. 
2019 2020 

Passiver 
2019 2020 

  
Ultimo Ultimo 

Note: 
Ultimo Ultimo 

Anlægsaktiver:       Egenkapital     
Immaterielle anlægsaktiver 

    

Reguleret egenkapital (startkapi-
tal) 158,0 158,0 
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Færdiggjorte udviklingsprojekter 12,3 0,0 
  

Opskrivninger 0,0 0,0 

Erhvervede koncessioner, patenter, li-
censer m.v. 0,0 0,0 

  
Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 
  

Bortfald og kontoændringer 0,0 0,0 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 12,3 0,0   Udbytte til staten 0,0 0,0 

Materielle anlægsaktiver 

      
Overført overskud 70,5 288,6 

Grunde, arealer og bygninger 325,4 290,2   Egenkapital i alt 228,5 446,6 

Infrastruktur 0,0 0,0 3 Hensatte forpligtelser 228,1 252,1 

Transportmateriel 0,0 0,0         
Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0   Langfristede gældsposter 

   
Inventar og IT-udstyr 82,2 63,6   FF4 Langfristet gæld 327,5 370,3 

Igangværende arbejder for egen reg-
ning 0,0 0,0 

  
Donationer 0,0 0,0 

Materielle anlægsaktiver i alt 407,6 353,8   Prioritets gæld  0,0 0,0 

Statsforskrivning 158,0 158,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 
  

Langfristet gæld i alt 327,5 370,3 

Finansielle anlægsaktiver i alt 158,0 158,0   

  
  

Anlægsaktiver i alt 577,9 511,8   
  

  
Omsætningsaktiver       

  
  

Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter 
 

  

Tilgodehavender 179,4 796,7 
  

Leverandører af vare og tjeneste-
ydelser 541,9 610,7 

Periodeafgrænsningsposter 300,0 0,0       
Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 196,8 254,6 

Likvide beholdninger:     
  

Skyldige feriepenge 953,3 1.337,3 

FF5 Uforrentet konto 4.142,6 2.554,4       

FF7 Finansieringskonto -1.680,6 1.419,6 
  

Igangværende arbejder for frem-
med regning, forpligtelser 959,9 1.804,8 

Andre likvider 0,0 0,0 
  

Periodeafgrænsningsposter, forplig-
telser 83,3 206,1 

Likvide beholdninger i alt 2.462,0 3.974,0   Kortfristet gæld i alt 2.735,2 4.213,5 
Omsætningsaktiver i alt 2.941,4 4.770,7   Gældsforpligtelser i alt 3.062,7 4.583,8 
Aktiver i alt 3.519,3 5.282,5   Passiver i alt 3.519,3 5.282,5 

Note: Opgørelsen af tilgodehavender og feriepengeforpligtelsen er primo 2020 reguleret af Økonomistyrelsen. 
Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
 
3.3.1 Aktiver 
 
Der har i 2020 ikke været foretaget investeringer i anlægsaktiver, som derfor er faldet med ca. 0,1 mio. 
kr. svarende til årets afskrivninger. 
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Tilgodehavende stiger fra 2019 til 2020 med ca. 0,6 mio. kr. primært på grund af en stor stigning i til-
sagn. 

Reglerne omkring selvstændig likviditet bevirkede i 2020 en regulering af FF5 Uforrentet konto med ca. 
1,6 mio. kr. 

3.3.2 Passiver 
 
Hensatte forpligtelser udgør forpligtelser vedrørende ansattes åremålsaftaler samt hensættelse til digi-
talisering/hjemmesideprojekt i Dansk Tegnsprog. 
 
FF4 Langfristet gældskonto er i januar 2021 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2020 på 16,5 t.kr., 
så der er overensstemmelse med træk på låneramme. 

 
Skyldige feriepenge stiger med ca. 0,4 mio. kr. som følge af et større antal skyldige feriedag og at den 
endelige beregning af indefrosne feriemidler viste sig at være større end det hensættelse, der var bereg-
net af den hidtidige anvendte model til beregning af hensættelse til feriepengeforpligtelsen. 

Endvidere stiger niveauet for tilsagn og midler til tilskudsfinansieret virksomhed med ca. 0,8 mio. kr. 
 
 
 
3.4 Egenkapitalforklaring 
 
Tabel 9. Egenkapitalforklaring 
note: 1000 kr., løbende priser 2019 2020 
  Egenkapital primo R-året 35,2 228,5 

  Startkapital primo 0,0 158,0 
  +Ændring i startkapital 158,0 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 35,2 70,5 
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 
  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 
  +Overført fra årets resultat 35,3 218,1 
  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Overført overskud ultimo 70,5 288,6 
  Egenkapital ultimo 228,5 446,6 
  *Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)  228,5 446,6 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).  
 
Egenkapitalen ultimo 2020 udgør 446,6 t.kr., hvor 288,6 t.kr. er overført overskud hvis bestanddele be-
står af overført overskud fra 2020 på 218,1 t.kr. og et akkumuleret overført overskud fra tidligere år på 
70,5 t.kr.  



 

29 
 

3.5 Likviditet og låneramme 
 

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme  
1000 kr., løbende priser 2020 
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2020 353,8 
Låneramme pr. 31. december 2020 2.600,0 
Udnyttelsesgrad i procent 13,6% 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
 
Som det fremgår af tabel 10 er lånerammen ikke overskredet. Der har i løbet af 2020 ikke været over-
skridelser. 

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Dansk Sprognævn har 
ingen donerede anlægsaktiver.  

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 
 
Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft § 21.32.07. 
1000 kr., løbende priser 2020 
Lønsumsloft FL 9.200,0 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 9.200,0 
Lønforbrug under lønsumsloft 8.899,0 
Difference (mindre forbrug) 301,0 
Lønsum ifm. salg af Retskrivningsordbogen 206,4 
Øvrig difference 206,4 
Samlet difference (mindre forbrug) 507,4 
Akkumuleret opsparing ultimo 2019 1.129,4 
Akkumuleret opsparing ultimo 2020 1.636,8 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
 
Dansk Sprognævn har jf. finanslovens særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.6.5) adgang til at forøge 
lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salget af Retskrivningsordbogen. 

Der har i 2020 samlet været et mindreforbrug i forhold til lønsumsloftet på 507,4 t.kr., der overføres til 
akkumuleret opsparet lønsum, der herefter udgør 1.636,8 t.kr. 

Dansk Sprognævn har afholdt lønudgifter for 637,9 t.kr. uden for lønsumsloftet i forbindelse med til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. 

3.7 Bevillingsregnskabet 
 
Tabel 12. Bevillingsregnskab    

  

Hoved- 
konto Navn Bevillings- 

type 

Mio kr. 
Bevil-
ling 

Regn- 
skab 

Afvi- 
gelse 

Videre- 
førelse  
Ultimo 

Drift 

21.32.07 Dansk  
Sprognævn 

Drifts- 
bevilling 

Udgifter 13,1 13,5 -0,4 
0,2 Indtægter -0,5 -1,2 0,7 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 
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Dansk Sprognævn har i 2020 haft et samlet aktivitetsniveau, der ligger inden for de bevillingsmæssige 
rammer. 

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 
 

Tabel 12A: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti (§ XX.XX.XX.) 

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
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4. Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver   
1000 kr., løbende priser 

Færdiggjorte  
udviklings- 
projekter 

Erhvervede  
konces- 
sioner,  

patenter,  
licenser mv. 

I alt 

  
Primobeholdning 2.257,9 0,0 2.257,9 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.) 2.257,9 0,0 2.257,9 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 
Afgang 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.) 2.257,9 0,0 2.257,9 

Akk. afskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Akk. nedskrivninger 2.257,9 0,0 2.257,9 
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020 2.257,9 0,0 2.257,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger 12,3 0,0 12,3 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 12,3 0,0 12,3 

Afskrivningsperiode/år 5 år -   
Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 

  Udviklings-
projekter 

under opfø-
relse   

Primosaldo pr. 1.1 2020 0,0 

Tilgang 0,0 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2020 0,0 

Kilde: Navision Stat 

Der er ingen udviklingsprojekter under opgørelse. 
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Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver    
1000 kr. 

G
runde, arealer og 

bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsanlæ
g 

og m
askiner 

Transportm
ateriel 

Inventar og IT-ud-
styr 

I alt 

Primobeholdning 12.763,1 0,0 0,0 0,0 1.124,8 13.888,0 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.) 12.763,1 0,0 0,0 0,0 1.124,8 13.888,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afgang 902,0 0,0 0,0 0,0 383,9 1.285,9 
Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.) 11.861,2 0,0 0,0 0,0 740,9 12.602,0 

Akk. afskrivninger 11.570,9 0,0 0,0 0,0 677,3 12.248,3 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020 11.570,9 0,0 0,0 0,0 677,3 12.248,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 290,2 0,0 0,0 0,0 63,6 353,8 

Årets afskrivninger 35,2 0,0 0,0 0,0 18,6 53,8 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 35,2 0,0 0,0 0,0 18,6 53,8 

Afskrivningsperiode/år 10 år - - - 6 år   
Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 

  I gang- 
værende  
arbejder  
for egen  
regning   

Primosaldo pr. 01.01.2020 0,0 
Tilgang 0,0 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2020 0,0 

Kilde: Navision Stat. 

Der er ingen igangværende arbejder for egen regning. 

Tabel 14A Note 3. Hensatte forpligtelser  
1000 kr.       
Hensat i 2020 til     Beløb 
Åremålshensættelse foretaget i 2020   63,8 
Åremålshensættelser tidligere år   62,8 
Hensættelse digitalisering/hjemmesideprojekt, Dansk Tegnsprog 125,5 
Hensættelser i alt     252,1 

Kilde: Navision Stat. 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse   
          
Løbende priser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 
Institutionens direkte omkostninger i alt 41,9 7,5 44,9 0,0 
Institutionens indirekte omkostninger i alt 18,4 3,3 19,8 0,0 
Øvrige indregnede omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum 60,3 10,8 64,7 0,0 
Indtægter i alt 67,3 13,7 80,5 0,0 

Kilde: Navision Stat. 

Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat af indtægtsdækket virksomhed 
  Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 
Løbende priser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 
Kursus- og foredragsvirksomhed 215,5 229,2 278,5 278,5 

Kilde: Navision Stat. 

Der har i 2020 ikke været indtægtsdækket virksomhed. Der er overført 278,5 t.kr. fra tidligere år. 
 
  
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Tabel 17 – Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst  

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
 
Tabel 18.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst 

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
 

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed 

Der er i 2020 modtaget nye tilsagn for ca. 1,8 mio. kr. dels til nye forskningsprojekter og dels på grund 
af at Dansk Sprognævn har administrerede tilskuddene fra Nordisk Ministerråd til Nordisk Sprognet-
værk og Nordisk Tegnsprognetværk. 

Tabel 19. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)    
Løbende priser, 1000 kr. 

  

Overført 
overskud 
fra tid- 

ligere år 

Årets til-
skud 

Årets ud-
gifter 

Årets re-
sultat 

Over- 
skud til  
videre- 
førsel 

4012, EFNIL, projekt 2019  20,3 -20,3 0,0 -20,3 0,0 
4101, Nordisk Sprognetværk  0,0 255,0 24,2 230,8 230,8 
4102, Nordisk Tegnsprognetværk  0,0 255,0 192,9 62,1 62,1 
4301, Digitaliseringsmidler  373,0 0,0 73,4 -73,4 299,6 
4302, Nordic TegnTube   0,0 505,2 92,5 412,7 412,7 
I alt   393,3 994,9 382,9 612,0 1.005,3 

Kilde: Navision Stat. 
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Med Akt 127 af 25. april 2019 modtog Dansk Sprognævn en bevilling til digitalisering af dele af Dansk 
Sprognævns fysiske samlinger, med henblik på at lette nævnets udflytning til Bogense i forbindelse 
med udmøntningen af Bedre Balance II. Projektet figurerer i tabel 19 som  ”4301, Digitaliseringsmid-
ler”.  Bevillingen udgjorde 0,5 mio. kr. og i 2020 har forbruget af bevillingen udgjort 73,4 t. kr.  

Tabel 19a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95) 
Løbende priser, 1000 kr. 

  

Overført 
overskud  
fra tid- 

ligere år 

Årets  
tilskud 

Årets  
udgifter 

Årets re-
sultat 

Over- 
skud til  
videre- 
førsel 

4201, Skriftlig dansk til studentereksa-
men 566,7 0,0 477,0 -477,0 89,7 
4202, Mange grublende dage   0,0 709,8 0,0 709,8 709,8 
I alt   566,7 709,8 477,0 232,8 799,5 

Kilde: Navision Stat  

 

4.5 Forelagte investeringer 

Tabel 20.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. 

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 

 
Tabel 21.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.  

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
 
 
4.6 It-omkostninger 
 
Tabel 22. It-omkostninger, 1000 kr.   
Sammensætning 1000 kr. 
It-systemdrift 362,8 
It-vedligehold 1,3 
It-udviklingsomkostninger 0,0 
Udgifter til it-varer til forbrug 59,9 
i alt 424,0 

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke). 

 
4.7 Supplerende bilag 
 

Tabel 23.: Tilskudsregnskab  

Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
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Tabel 24. Udestående tilsagn 
Hovedkonto   Primo 

behold- 
ning 

Tilgang  
i året 

Afgang  
i året 

Ultimo be-
hold- 
ning 1000 kr.   

§ 21.32.07.95  0,0 709,8 354,9 354,9 
§ 21.32.07.97   0,0 1.015,2 939,5 75,7 

Kilde: Navision Stat. 
 
 
Tabel 25: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver  
 
Er ikke aktuel for Dansk Sprognævn. 
 

 

Note - Personaleomkostninger      
årsværk/antal Regnskab 

2017 
Regnskab 

2018 
Regnskab 

2019 
Regnskab 

2020 
Budget 
2021   

Antal årsværk 14,9 15,1 14,8 15,6 15,8 
Tilgang af medarbejdere 1,0 6,0 13,0 6,0 0,0 
Afgang af medarbejdere 3,0 6,0 13,0 6,0 0,0 

Kilde: LDV og egne opgørelser. 
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