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Institutionsoplysninger  

KVINFO er et videnscenter om køn, ligestilling og mangfoldighed, hvis formål er på et vidensbaseret grundlag 

at kvalificere debat og fremme ligestilling i en aktuel kontekst gennem formidling, partnerskaber og innovative 

projekter – nationalt og internationalt.  

 

KVINFO er en selvejende institution, hvis vedtægter er godkendt af Kulturministeriet, der har det overordnede 

tilsynsansvar. KVINFOs øverste myndighed er bestyrelsen. 
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 Jeanette Knudsen udpeget af KVINFOs personale april 2018, KVINFO.  
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for KVINFO. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi anser 

den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institu-

tionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.  

 

Institutionen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af års-

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede afta-

ler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer at der tages skyldi-

ge økonomiske hensyn ved forvaltningen.  

København, den 31. maj 2018 

 

Direktion 
 

 

_______________________  

Henriette Laursen   

direktør 

 

Bestyrelse 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Camilla Hersom  Steen Baagøe Nielsen  Christina Fiig 

(bestyrelsesleder) 
 

 

_______________________ _______________________ _______________________  

 Trine Nielsen Anne Jensen  Lea Friedberg 
 

 

_______________________ _______________________ 

 Rasmus Alenius Boserup  Jeanette Knudsen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for KVINFO 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for KVINFO for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter re-

sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendt-

gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 

fra Kulturministeriet. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 

institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 

til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Institutionen har i overensstemmelse med § 11 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomi-

ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet som sammenligningstal i re-

sultatopgørelsen medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Resultatbudgettet har, som det 

også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere instituti-

onen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og admini-

strative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 

når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentli-

ge, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-

slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-

cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, fo-

retager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af institutionens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at 

fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg-

ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-

strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-

føre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

• Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 

om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der 

er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet 

af årsregnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-

sion vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved 

juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 

sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 

ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom. 

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

København, den 31. maj 2018 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

_______________________ 

Søren Jensen   

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne7901   
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Ledelsesberetning 

KVINFO 2017 

 

KVINFOs aktiviteter blev i 2017 naturligt præget af udmeldingen om udskillelsen af KVINFOs bibliotek di-

rektørskifte og ikke mindst det efterfølgende arbejde med at redefinere institutionens nye identitet som et vi-

denscenter.  

 

Årets aktiviteter blev derfor en indsats der dels sikrede målopfyldelse i forhold til KVINFOs brugere og bevil-

lingsgivere dels at håndtere de institutionelle og økonomiske anliggender i forhold til den fortsatte drift og ud-

vikling. Hvad angår de områdespecifikke resultater uddybes disse i de efterfølgende afsnit. 

 

Med henblik på den fortsatte udvikling i årene frem blev der i 2017 iværksat to væsentlige initiativer: 

 

Strategiarbejde 

Et strategiarbejde med deltagelse af såvel medarbejdere, bestyrelse samt eksterne interessenter så som politike-

re, fonde, medie mfl. Strategien, der dækker perioden 2018-2020, skal understøtte en bæredygtig og tidsvaren-

de organisation, som udnytter potentialet i samspillet mellem mange forskelligartede projekter og aktiviteter, 

nationalt og internationalt, og samlet set bidrager til udviklingen af et ligestillet samfund samt til opfyldelse af 

FN’s 5. verdensmål. 

 

Omdømmemåling 

Sideløbende med strategiarbejdet blev der for KVINFO af Epinion gennemført en omdømmemåling. Af må-

lingen fremgik blandt andet, at 

 

”KVINFO FORBINDES MEST MED ORD SOM SAMFUNDSRELEVANT, TROVÆRDIGHED OG 

VIDENSBASERET – OG MINDST MED GAMMELDAGS OG IRRELEVANT” 

 

”DET ER STADIG VIGTIGT AT ARBEJDE MED LIGESTILLING MELLEM KØNNENE I DANMARK 

(72%)” 

 

Fremover vil KVINFO fokusere på aktualitet og fremtid, rette vores indsatser mod politik, lovgivning og sam-

fund, arbejde direkte og aktivt med fx mænd og med ligestilling i etniske minoritetsmiljøer på såvel nationalt 

som internationalt plan. 
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Økonomi - årets resultat   

Årets aktiviteter var i 2017 primært finansieret af tre finanslovsbevillinger. Kulturministeriet bevilgede 6,8 

mio.kr. til drift af bibliotek og videnscenter. 2,0 mio.kr. kom fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til fi-

nansiering af KVINFOs arbejde med indvandrerkvinder i Mentornetværket og 25,0 mio.kr. relateredes til 

Udenrigsministeriet med henblik på 2017-aktiviteter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram for perioden 

2017-2021. Af årets bevilling blev 13,5 mio. kr. realiseret i 2017. De resterende 11,5 mio. kr. er overført til 

2018 med henblik på endelig afregning af de igangsatte projekter. Endelig havde KVINFO en række projekt-

bevillinger, hvor af 2,1 mio.kr. kom fra Velux-Fonden til projektet PIFT, der løber frem til 2019. 

 

Det økonomiske resultat var ved årets udgang opgøret til et underskud på knap 0,4 mio.kr., hvilket udgør en 

afvigelse på 1,3 mio.kr. set i forhold til 2016, hvor der realiseredes et overskud på 0,9 mio.kr. Den samlede 

egenkapital, der i 2016 var på 3,6 mio.kr., er ultimo 2017 på 3,2 mio.kr. 

 

Den økonomiske aktivitet i 2017 lå lidt under niveau i forhold til 2016, hvilket blandt andet skyldes, at der i 

2016 indgik et projekt vedrørende Nordisk kvindelitteraturhistorie, et pilotprojekt som forløber for mentorpro-

jektet PIFT samt MENA-projekterne, der omfattede to bevillinger fra forudgående år.  

 

De væsentligste årsager til årets merforbrug er dels et teknisk merforbrug vedrørende Mentornetværket, hvor 

der fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration blev givet tilladelse til at anvende mindreforbrug 

på 0,2 mio.kr. fra 2016. Beløbet blev i 2016 optaget i årets overskud (egenkapitalen) til senere udligning. De 

resterende 0,2 mio.kr. vedrører fællesomkostningerne og er primært initieret af en beslutning fra 2016 om at 

dække udgiften til supplerende konsulentbistand vedrørende MENA-projekterne. 

 

Idet der i forhold til årets forbrug er iagttaget god forvaltning vurderes årets resultat samlet set som værende 

tilfredsstillende. 

 

Økonomi 2018 

Med bortfald af bevillingen til biblioteksdrift mv., den efterfølgende omlægning af bevilling fra Udlændinge- 

og Integrationsministeriet vedrørende Mentornetværket og opgaven med at etablere et fremtidigt videnscenter, 

er der i 2018 mange initiativer at tage fat på – ikke mindst at konsolildere økonomien til de ændrede finansie-

ringsforhold. Økonomisk set bliver 2018 derfor et investeringsår, der resultatmæssigt kan medføre træk på 

egenkapitalen. Der er dog allerede indgået aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et mentorprojekt 

med Svendborg Kommune. Ligeledes et der modtaget tilskud fra Odense Kommune om et mindre lignende 

projekt og endelig er der fra politisk side vist interesse for, at en del af videnscentret dedikeres til kvinder med 

minoritetsbaggrund.  

  

Aktiviteter i 2017 

KVINFOs bibliotek - videnscenter 

Som opfyldelse af Kulturministeriets mål for det øremærkede driftstilskud til drift af et forskningsbibliotek og 

videnscenter i 2017 fastholdt KVINFO sine bibliotekstilbud og services til bibliotekets brugere – herunder fol-

keskole- og gymnasieelever, studerende, forskere og journalister i hele 2017.  
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Som vist i tabellen blev bibliotekets udlåns- og serviceaktiviteter, herunder opretholdelse af bibliotekets åb-

ningstider, udlån af fysisk materiale, besvarelse af henvendelser opretholdt på et nogenlunde tilsvarende niveau 

som i 2016. Det lille fald i antal henvendelser og udlån tilskrives udfasningen af biblioteksdriften og, at biblio-

tekets brugere mod slutningen af året var bevidste om, at biblioteksdriften pr. 1. januar 2018 skulle overgå til 

Det Kgl. Bibliotek.  

 

2017 blev dog også karakteriseret af arbejdet med at definere et videnscenter, der ikke direkte funderes i et 

forskningsbibliotek og med tilbud der understøtter KVINFOs nye strategi. I opgavekortlægningen og i omfang 

af servicetilbud har der således skulle vælges arbejds- og fokusområder til og fra samtidig med, at nye indsats-

områder er blevet udviklet. Bevilling til bibliotek- og kommunikation fremgår af noter. 

  
Bibliotekets service og udlån 

  2017 2016  

Udlån af fysisk materiale 5.788 5.883  
Bestillinger af fysisk materiale 1.653 1.695  
Besøgende i biblioteket 995 971  
Henvendelser i skranken 508 540  
Henvendelser pr. telefon 216 276  
Henvendelser pr. mail 715 821   

 

KVINFOs biblioteks- og videnscenter stillede i 2017 også forskning og viden til rådighed for en bredt interes-

seret offentlighed igennem afholdelse af vidensarrangementer, skoletjeneste og interviewservice rettet mod 

folkeskolens udskoling.  

 

Arrangementer 

KVINFOs forskellige arrangementer henvendte sig til mange forskellige målgrupper i 2017. Som eksempler 

kan nævnes: 

 

• En tabusalon om maskuline tabuer rettet mod mænd 

• Som en del af KVINFOs satsning på kommunalvalget 2017 udarbejdede videnscenteret grundlaget for et 

stort temasite om køn og kommunalpolitik med tal, fakta og ny viden  

• En DemokratiSalon om køn og mangfoldighed i kommunalpolitik på Christiansborg i samarbejde med 

repræsentanter fra Folketingets Ligestillingsudvalg 

• De faste arrangementer ”Vækstlaget”, som KVINFO holder fire gange årligt sammen med Foreningen 

for Kønsforskning 

• KVINFO var også repræsenteret med en række arrangementer på Folkemødet på Bornholm, på Kvind-

folkemødet og på Roskilde Festival, hvor KVINFO deltog som equality partner  

• For tredje år i træk holdt KVINFO en stor 8.marts fejring i VEGA med 1.000 deltagende gæster samt 

både politisk og royal deltagelse. 
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Kommunikation - videnscenter 

KVINFOs kommunikationsaktiviteter i 2017 afspejler dels debatten vedrørende flytningen af biblioteket, dels 

udviklingsarbejdet omkring KVINFOs nye strategi, blandt andet med mål om at fokusere mere på aktuelle de-

batter og temaer.  

 

Der er næppe tvivl om, at en del af årets aktivitet har været betinget af flytningen af biblioteket. Ikke desto 

mindre viser tallene, at der har været en markant øget interesse for KVINFOs virksomhed set i forhold til 

2016. 

 
Kommunikationsaktivitet fordelt på kanaler 

  2017 2016  

Presseomtaler (infomedia suppleret med manuel registrering) 1.995 846  

Hjemmeside, sidevisninger 939.336 876.264  

Hjemmeside, unikke brugere 347.608 311.992  

Facebook, følgere  10.738 9.629  

Twitter, følgere  3.400 3.000  

Instagram, følgere  6.800 3.170  
 

  

Pressedækning 

Antallet af omtaler i pressen i 2017 var mere end dobbelt så højt som året før. Meget af det skyldes givet de-

batten om KVINFOs fremtid, herunder også Mentornetværkets aktiviteter, og i forhold til begge har der været 

lavet en del opsøgende pressearbejde.  

 

Samtidig er der dog ikke noget, der tyder på, at den øvrige omtale af KVINFOs arbejde er blevet mindre. Til-

stedeværelsen i medierne i perioden før Kulturministerens udmelding den 20. marts er således på niveau med 

året før med ca. 2,5 omtaler dagligt.  

 

Emner, som fik en bredere pressedækning er for eksempel: 

 

• Kommunalvalget, både danske perspektiver og den studietur for arabiske partnere, som KVINFO afvik-

lede i den anledning  

• 8. marts, blandt andet med deltagelse af kronprinsesse Mary  

• Ny viden, fx flere omtaler i landsdækkende medier af rapport om maskulinitet i Mellemøsten  

 

Af særlige omtaler kan nævnes den dokumentar for børn, som DR ULTRA bragte i november 2017, med basis 

i KVINFOs arbejde mod børneægteskaber i Marokko.  

 

Dækning i udenlandsk presse er ikke opgjort, men både arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika og den politiske 

blæst om KVINFO har været omtalt i udenlandske medier og fx blev workshoppen på Roskilde Festival til et 

indslag i svensk radio.  
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Sociale medier 

I foråret 2017 forstærkede KVINFO sin indsats på sociale medier. I tidligere år er der især blevet lagt kræfter i 

at opbygge en solid følgerskare på Facebook. Den fornyede satsning har betydet en opprioritering af Twitter og 

Instagram til samme niveau. Samtidig er segmenteringen af budskaber og nyheder mellem de tre medier blevet 

skarpere.  

 

• Twitter: er blevet mere aktiv med daglige tweets, hvor KVINFO i højere grad er til stede i debatten i 

stedet for blot at bringe omtaler af egne aktiviteter og artikler. Dette kan ses tydeligt på responsen fra 

brugerne 

• Instagram: Også den yngre målgruppe på det billedbårne medie har taget godt imod den ekstra indsats, 

som KVINFO har lagt her, og i løbet af året er der foregået et udviklingsarbejde i forhold til både bud-

skaber og form, hvor opslag, der kort illustrerer slående fakta eller tal, går rigtig godt.  

• Facebook: KVINFOs facebookside fortsætter en jævn vækst i følgere, men som følge af facebooks æn-

drede logaritmer er reach pr. opslag blevet lavere 

 
Kommunikationsaktivitet fordelt på kanaler 

  
4. kvartal  

2017 

Gennemsnit  

pr. dag 

 

Link - klik 779 9  

Retweets 339 4  

Likes på tweets  920 10  

Svar  78 1  
 

  

Nyhedsbrev 

KVINFO relancerede i november sit nyhedsbrev, og satte samtidig frekvensen op fra ca. fire om året til at 

komme ca. hver tredje uge. Nyhedsbrevet havde ved årsskiftet ca. 6.000 modtagere. 

 

Hjemmesiden 

Samlet set har KVINFOs hjemmeside haft en lidt større trafik end året før.  

 

I løbet af året har KVINFO sat en forberedelse af en relancering af sin hjemmeside i gang, da den nuværende 

både teknisk og indholdsmæssigt trænger til en opdatering. Som en forberedelse til det blev både Mentornet-

værkets hjemmeside og Nordisk Kvindelitteraturhistorie teknisk og designmæssigt opgraderet i foråret 2017.  

 

Både det arbejde, situationen omkring KVINFOs bevillinger, inkl. den omfattende presseaktivitet og arbejdet 

med at udvikle den generelle kommunikation har ført til en lidt lavere prioritering af løbende nyheder og web-

magasinartikler om køn og ligestilling generelt.  
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Til gengæld blev der gennemført en større satsning op til kommunalvalget i november i samarbejde med både 

videnscenteret og MENA-teamet, blandt andet med lancering af en temaside til undervisningsbrug og omfat-

tende pressearbejde. 

 

2018 

I forlængelse af KVINFOs nye strategi forestår et arbejde med at revidere KVINFOs kommunikationsstrategi.  

 

Den nye hjemmeside forventes lanceret før sommer 2018 med en grundlæggende ny opbygning. Dele af det 

omfattende vidensstof på den nuværende hjemmeside bliver overdraget til Det Kgl. Bibliotek eller andre rele-

vante aktører i forlængelse af flytningen af biblioteket. For resten forestår et større arbejde med at få det ind-

placeret i den nye hjemmesidestruktur.  

 

Endvidere er en større formidling af Danmarks Statistiks ligestillingsindikatorer under udarbejdelse.  

 

KVINFOs arbejde med indvandrerkvinder 

Etniske minoritetskvinder i Danmark er uforholdsmæssigt højt repræsenteret i statistikker om både arbejdsløs-

hed og delbeskæftigelse.  

 

KVINFOs Mentornetværk har derfor siden 2002 faciliteret mentormetoder og -forløb, der understøtter at ny-

danske kvinder udenfor arbejdsmarkedet bliver matchet med kvinder, der er aktive i det danske samfund og ar-

bejdsmarked.  

 

Aktiviteterne, der i 2017 blev finansieret af bevilling fra Udlændinge- og integrationsministeriet, jf. noter, un-

derstøtter mentees i at realisere deres kompetencer og muligheder med henblik på et aktivt arbejdsliv i Dan-

mark. 

 

I forhold til resultatopfyldelsen bærer antallet af matchede forløb præg af den usikkerhed, der fulgte af ministe-

riets melding om, at fokus for målgruppen fra 2018 ønskedes ændret og at bevillingen ville blive udbudt til en 

bred ansøgergruppe. Det realiserede antal anses derfor for at være tilfredsstillende, idet 328 personer blevet 

matchet i 164 mentorforløb. 

 

Der har i 2017 været knap 1.000 deltagere – både mentorer og mentees- til mentornetværkets aktiviteter. Nogle 

af deltagerne er repræsenteret mere end en enkelt gang. Omfanget vurderes at være tilfredsstillende. 

 



KVINFO  15 

 

Mentoring i 2017 - Målopfølgning 

  Realiseret Måltal  

Antal matchede mentorforløb 164 200 
 

Del af arbejdssøgende, der er kommet i arbejde 46% 40% 
 

Andel af disse, der har fået arbejde svarende til deres kvalifikationer 54% - 
 

Har fået støtte til at komme uddannelse eller støtte under uddannelse 77% 70% 
 

Har fået et større professionelt netværk 66% 50% 
 

Har fået større viden om det danske samfund 87% 70% 
 

Har fået større selvtillid og tro på egne evner 88% 70% 
 

 

 

Arrangementer – kollektiv mentoring 

Arrangementerne har bestået af tre løbeintroevents med Right to Movement, oplæg og fælles deltagelse i Kul-

turnatten, en Jule-Catwalk og et besøg hos Danner sammen med IDA. 

 

Kvalitetsudvikling af netværkets-tilbuddet 

Mentornetværket har i 2017 gennemført anden runde af en service-design undersøgelse blandt brugerne som 

startede i 2016. Formålet var at identificere udfordringer i mentorforløbene, og det har ført til tre konkrete til-

tag: 

 

• Etableringen af en ekspertgruppe bestående af erfarne mentorer, som løbende, i faciliterede rammer, skal 

bidrage med inputs til Mentornetværkets services og udvikling 

• Udviklingen af en hjemmeside, med information, fortællinger og værktøjer, som både kan understøtte 

nuværende brugere og tiltrække nye (primært mentorer) 

• Udviklingen af kollektiv mentoring, som er et supplement til den traditionelle 1-til-1 mentoring. Meto-

den med kollektiv mentoring er brugt ved 4 arrangementer med over 300 deltagere.  

 

Effekten har blandt andet været: 

 

• Et stærkere samspil mellem de forskellige mentorer og mentees 

• Inddragelse af nye mentorer til Mentornetværket 

• Nye alliancer med partnere som entreprenørhuset Rainmaking Loft, Ingeniørforeningen IDA, løbefæl-

lesskabet Right to Movement, Carlsberg og det danske skofirma Barbro Shoes. 
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Internationale aktiviteter 

Som en del af et igangværende samarbejde med Danish Institute for Political Parties and Democracy (DIPD), 

har KVINFOs Mentornetværk i 2017 gennemført træningsforløb i mentoring for kvindelige politikere i 

Yangon, Myanmar.  

 

I samarbejde med Center d’Atencion a la Dona i Barcelona, Spanien, har Mentornetværket været med til at or-

ganisere et seminar og mentoring med kønsfokus for NGO’er og kvindeorganisationer, der arbejder med køns-

relateret vold. 

  
Mentoring i 2017 - Aktiviteter 

 
Aktivitet Deltagerantal I alt  

Introkurser 10 kursusgange 15 150 
 

Kollektiv mentoring – arrangement 
Right to Movement intro + 3 

løb 
35, 25, 25, 20 105 

 

Kollektiv mentoring – arrangement Kulturnatten 120 120 
 

Kollektiv mentoring – arrangement Catwalk-entreprenørskab 100 100 
 

Kollektiv mentoring – arrangement IDA hos Danner 18 18 
 

I alt   493 
 

 

 

2018 

Ministerens valg om at sætte puljen i udbud fra 2018, og ændre fokus til en anden målgruppe, har givet anled-

ning til, at Mentornetværket nu søger nye projektmidler, partnerskaber og samarbejdsprojekter og bl.a. er gået i 

partnerskab med Svendborgs boligsociale helhedsplan og Vollsmosesekretariatet.  

 

I begge partnerskabsindsatser er målgruppen kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som har svag eller ingen 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet er, at få målgruppen tættere på arbejdsmarkedet ved at supplere hel-

hedsindsatsen med en mentorindsats.  

 

På trods af usikkerheden omkring Mentornetværkets aktiviteter fremover, har resultaterne været gode. Mentor-

netværkets indsats og metode er blandt andet blevet fremhævet som best practises i AMES Australia’s rapport 

”A mentor program for skilled migrants in Australia” fra 2017, og Mentornetværket har fortsat fokus på at bi-

stå internationale organisationer i udvikling af mentormetoder. 
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KVINFOs Mentornetværk - PIFT 

KVINFO og Foreningen Nydansker samarbejder om projektet PIFT, der er en frivillig mentorindsats for psy-

kisk sårbare unge kvinder i alderen 15-30 år.  

 

2017 bød på positive resultater og store fremskridt for PIFT’s mentorindsats. PIFT blev etableret som et pilot-

projekt i september 2015 som et konsortium bestående af KVINFO og Foreningen Nydansker med støtte fra 

VELUX FONDEN.  

 

Ultimo 2016 blev pilotfasen eksternt evalueret af analyseinstituttet ’LG-Insight’. Evalueringen viste så positive 

resultater, at VELUX FONDEN bevilligede 2 millioner kr. pr. 1. august 2017 til at fortsætte, styrke og udbrede 

PIFT’s mentorindsats til hele landet. Efter tildeling af denne bevilling blev mentorindsatsen etableret som PIFT 

2.0 og udbredt og udviklet inden for mange områder.  

 

De overordnede mål for 2017 

• 40 mentorforløb igangsættes 

• Rekruttering af 40 frivillige mentorer  

• Etablering af 2 nye samarbejdskommuner 

• 3 kommuner fra PIFT 1.0 fortsætter med delvis egenfinansiering 

 

De overordnede resultater for 2017 

• 38 unge kvinder henvist til PIFT 2.0  

• 47 nye mentorer rekrutteret til PIFT’s mentorkorps, der nu omfatter 107 mentorer i alt  

• Etablering af et nyt kommunalt samarbejde med Odder Kommune 

• Forlængelse med 2-årige rammeaftaler med delvis egenfinansiering af 4 kommuner fra PIFT 1.0  

 Lejre Kommune 

 Høje Taastrup Kommune  

 Furesø Kommune og  

 Roskilde Kommune  

• PIFT’s tilknyttede ekspertpanel, der står til rådighed for sparring med mentorer, blev udvidet med en ek-

spert i kulturelle minoritetsproblematikker og æresrelaterede konflikter; antropolog og rådgiver Ida Taf-

drup-Hansen. 

 

Læs mere om PIFT på www.pift.nu  
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Effekten for deltagerne 

Beskæftigelse  

32 % af de unge er efter 6 

måneders mentorforløb i 

gang med uddannelse eller 

arbejde, og flere er i gang 

med at søge uddannelse el-

ler arbejde.  

 

Trivsel  

De unge oplever en stor 

stigning i trivsel: Efter 6 

måneder er ingen af de un-

ge kvinder længere i ’stor 

risiko for depression eller 

stressbelastning’.  

 

 

 

 

 

KVINFOs internationale arbejde 

 KVINFOs internationale arbejde har som mål at støtte en udvikling hen mod mere ligestillede samfund i Mel-

lemøsten og Nordafrika inden for en række udvalgte tematikker. Aktiviteterne er finansieret af Udenrigsmini-

steriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Bevillingerne til dette arbejde fremgår af noter. 

  

Gender Equality Programme 

Gender Equality Programme, eller i daglig tale GEP-programmet, blev vundet ved et EU-udbud i december 

2016 med opstart fra 1. juli 2017. KVINFO leder programmet, og implementerer i partnerskab med 11 civil-

samfundsorganisationer i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan samt fire danske organisationer. KVINFO 

har i 2017 udstationeret en medarbejder i Jordan. Derudover er der ansat en lokal medarbejder i Tunesien og en 

lokal ekspert på køn og statistik er ansat i Jordan. 

 

Tilrettelæggelse og opstart af programmets aktiviteter i samarbejde med KVINFOs partnere har været afdelin-

gens hovedfokus gennem hele året. KVINFO har lanceret programmet og introduceret aktørbaserede resultat-

målingsmetoder for alle partnere i programmet gennem landeworkshops. 
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Ledelsesberetning 

 

 

Resultater 

Første fase af GEP juli-december 2017 blev afdækket ”inception phase report”, som KVINFO udarbejdede i 

begyndelsen af 2018, og som viser, at programmet implementeres efter planen og samtlige partnerskabsprojek-

ter er gået i gang. 

 

Programmets forskellige projekter har siden start, anden halvdel af 2017, involveret 9.437 personer i projektak-

tiviteter, kurser, kompetenceudvikling mm. Det er 40 % af det mål på 23.503 personer som er sat for perioden 

juli 2017- december 2018. Der er således gode forudsætninger for at overopfylde målene i 2018. 

 

  

Fakta om GENDER EQUALITY PROGRAM 

 

 17 projekter inden for fire tematiske områder: Juridiske reformer for kønsligestilling, seksuel og repro-

duktiv sundhed og rettigheder, lige politisk deltagelse og kønsbaseret vold 

 11 partnere i fire arabiske lande og 4 partnere i Danmark.  

 Danske partnere: Kvinderådet, Sex og Samfund, LGBT Danmark, Danner. 

 Partnere i Marokko: Féderation des Ligues des Droits des Femmes (FLDF), LDDF-Injad, Droit et Justice, 

Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) 

 Partnere i Tunesien: Ligue des Electrices Tunisiennes (LET), Association des Femmes Tunisiennes pour 

la Recherce sur le Développement (AFTURD), Association Tunisiennes des Femmes Democrates (ATFD), 

Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction (ATSR) samt en lokal LGBT-organisation. 

 Partnere i Jordan: Jordanian Women’s Union (JWU) 

 Partnere i Egypten: Tadwein Gender Research and Training Centre 

 

Bevilling 2017-2021: 125 mio.kr.  

 
 

Eksempler på aktiviteter og resultater under GEP: 

Jordanian Women's Union organiserede 71 juridiske empowerment kurser 16 forskellige steder i 

Jordan. 2.406 personer har deltaget i fire informationsmøder, hvor de får ny viden om deres juridiske 

og politiske rettigheder og bliver i stand til at kræve deres rettigheder og modstå diskrimination.  

Kommunalvalg 2017 – Kønsligestilling og lokaldemokrati i Danmark - en studietur for 20 politisk 

aktive kvinder og enkelte mænd i KVINFOs programlande. Deltagerne fik forskellige vinkler på dansk 

demokrati og ligestilling gennem møder med politikere på tværs af partierne og følge valgkampen, 

valghandlingen og stemmeoptællingen tæt.  

I Tunesien har Ligue des Électrices Tunisiennes (LET) gennemført oplysningskampagner og trænet 

300 kvindelige kandidater op til lokalvalgene i 1. halvår 2018 for at øge kvindernes repræsentation i 

politik, både i antal og i reel indflydelse.  

I Marokko og Tunesien arbejder de danske partnere sammen med lokale civilsamfundspartnere på at 

bekæmpe kønsbaseret vold og fremme seksuel og reproduktiv sundhed. De har bl.a. trænet en lokal 

LGBT + organisation, en række krisecentre for voldsramte kvinder og arbejdet med religiøse ledere, 

lærere og myndigheder for at få accepteret et curriculum for seksualundervisning i skolen.  
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Øvrige projekter 

På opdrag af Udenrigsministeriet har KVINFO gennemført en undersøgelse af, hvordan køn og ligestilling er 

mainstreamet ind i de øvrige strategiske partneres programmer i DAPP, som har andre hovedfokusområder end 

ligestilling.  

 

Forward looking Gender Harvesting-rapporten konkluderer, at de fleste partnere under DAPP fokuserer mest 

på kvinders kvantitative deltagelse, og i mindre grad på transformerende kønsligestillingsindsatser.  

 

Der er således potentiale for mere synergi på tværs af DAPP, hvor KVINFO og partnerne i GEP kan spille en 

faciliterende rolle.  

 

Rapporten følges op med en workshop arrangeret af Udenrigsministeriet, hvor studiet samlet vil blive præsen-

teret og muligheder for at øge kønsperspektivet i hele DAPP diskuteret.  

  

  

 
 

Eksempler på projekter afsluttet i 2017: 

Netværk for kvindelige fagforeningsledere i Marokko: Der er dannet en selvstændig, levedygtig 

organisation på tværs af tre fagforbund, som med moderforbundenes opbakning arbejder videre med 

at styrke kvindernes indflydelse i fagbevægelsen.  

Empowerment Through Design: To kollektiver af kunsthåndværkerkvinder i Marokko og Tunesien 

arbejder ikke alene videre, men indgår i samarbejder, hvor de aktivt deler deres erfaringer med andre 

lignende organisationer. Samarbejdet med Kunstakademiets Designskole i Danmark videreføres 

også.  

Netværk for HR-ledere om diversitet på arbejdsmarkedet i Jordan: Business Development Centre 

har som afslutning på arbejdet lanceret en Business Case for at sprede projektets erfaringer mest muligt.  

Mægling for dommere i familieretssager i Marokko: Som afslutning på projektet er der udgivet en 

mæglingsguide, ligesom flere deltagere indgår i efteruddannelse af andre dommere.  
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Afsluttede projekter 

Udløbet af det hidtidige program har betydet, at en del partnerskaber er blevet afsluttet i 2017, især inden for 

kvinders økonomiske empowerment, som ikke er et selvstændigt temaområde i det nye program.  

 

Gennem brobevillingen fra Udenrigsministeriet er det blevet muligt at afslutte projekterne med fokus på at sik-

re de opnåede resultater. Desuden har en del projekter fået overført uforbrugte midler fra 2016, som er brugt til 

aktiviteter i 2017, herunder de resterende projekter under KVINFOs Minipulje, der nu er nedlagt.  

 

2018 

KVINFOs Gender Equality Programme i Mellemøsten og Nordafrika er i fuld gang og fremadrettet vil der væ-

re mere fokus på synergi og læring på tværs af partnere, temaer og lande.  

 

KVINFO arbejder i 2018 på en international fundingstrategi, der skal sikre endnu bedre muligheder for at støt-

te det internationale ligestillingsarbejde i tråd med Verdensmålene.  

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-

ber 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, herun-

der følgende hovedprincipper: 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

Resultatopgørelsen 

Indtægtskriterium 

Modtagne formålsbestemte midler bogføres som gæld. Formålsbestemte midler indtægtsføres i takt med, at der 

afholdes tilskudsberettigede omkostninger til de konkrete aktiviteter.  

 

Ikke formålsbestemte midler indtægtsføres, når indbetalingerne modtages. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.  

 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.  

 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Likvide be-

holdninger er omregnet til statusdagens kurs. Realiserede kursgevinster og kurstab medtages i resultatopgørel-

sen. 
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Resultatopgørelse for 2017 

   Budget 

   (ej 

   revideret) 

  2017 2017 2016 

 Note kr. t.kr. t.kr.  _____ ___________ _______ _______ 

Bibliotek, formidling og fællesfunktioner 1 6.800.000 6.800 6.801 

Projekter, bibliotek, formidling og fællesfunktioner 2 481.146 411 1.189 

Mentornetværk, integration af flygtninge- og indvandrer- 

kvinder 3 3.059.297 3.018 3.503 

Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 4 20.212.213 32.535 22.492  ___________ _______ _______ 

Indtægter i alt  30.552.656 42.764 33.985  ___________ _______ _______ 

 

Bibliotek, formidling og fællesfunktioner 5 7.406.356 8.186 6.385 

Projekter, bibliotek, formidling og fællesfunktioner 6 83.248 83 908 

Mentornetværk, integration af flygtninge- og indvandrer- 

kvinder 7 3.214.339 3.018 3.348 

Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 8 20.237.531 32.535 22.467  ___________ _______ _______ 

Omkostninger i alt  30.941.474 43.822 33.108  ___________ _______ _______ 

 

Resultat før finansielle poster   (388.818) (1.058) 877 

 

Renter  (2.453) 0 0  ___________ _______ _______ 

Årets resultat  (391.271) (1.058) 877  ___________ _______ _______  ___________ _______ _______ 

 



KVINFO  25 

 

Balance pr. 31.12.2017 

  2017 2016 

 Note kr. t.kr.  _____ ___________ _______ 

Mellemregning med samarbejdspartnere  9 6.661.818 7.814 

Tilgodehavende tilskud  1.294.200 227 

Andre tilgodehavender  46.432 291 

Periodeafgrænsningsposter  248.920 0  ___________ _______ 

Tilgodehavender  8.251.370 8.332  ___________ _______ 

 

Likvide beholdninger  10 14.504.462 14.828  ___________ _______ 

 

Omsætningsaktiver  22.755.832 23.160  ___________ _______ 

 

Aktiver  22.755.832 23.160  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2017 

  2017 2016 

 Note kr. t.kr.  _____ ___________ _______ 

Egenkapital 11    ___________ _______ 

Egenkapital  3.251.290 3.643  ___________ _______ 

 

Bankgæld  83.878 116 

Formålsbestemte tilskud, overført til anvendelse i kommende år 12 16.247.730 16.066 

Feriepengeforpligtelse  1.515.701 1.519 

Danske Kvinders Fotoarkiv  0 281 

Gæld til samarbejdspartner  64.283 64 

Skyldige omkostninger  1.158.422 1.174 

Skyldig lønafregning, feriepenge og ATP  434.528 297  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  19.504.542 19.517  ___________ _______ 

 

Passiver  22.755.832 23.160  ___________ _______  ___________ _______ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Indtægter vedr. bibliotek, formidling og fælles- 

funktioner 

Kulturministeriet § 21.31.03 6.800.000 6.801  ___________ _______ 

 6.800.000 6.801  ___________ _______ 

 

2. Indtægter vedr. projekter, bibliotek, vidensformidling og  

fællesfunktioner  

Nordisk Kulturfond, SDU/A. P. Møllers Fond, Nordisk kvindelitteraturhistorie 0 908 

Hulda Petersens Legat. Stemmeretsjubilæet i 2015 83.248 0 

Andre indtægter 397.898 281  ___________ _______ 

 481.146 1.189  ___________ _______ 

 

3. Indtægter vedr. Mentornetværk, integration af flygtninge-  

og indvandrerkvinder 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet  

§ 14.69.10: Mentornetværk 2.000.000 2.000 

VELUX FONDEN, De usynlige piger, PIFT 901.797 1.503 

Kommuneaftaler, PIFT 2.0 157.500 0  ___________ _______ 

 3.059.297 3.503  ___________ _______ 

 

4. Indtægter vedr. Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

Partnerskabsaftale om udvikling af demokratiske fagforeninger og social dialog 803.806 2.245 

Women's Societal Participation - A path towards gender equality 0 3.281 

RUC. Aftale om Development of Master Programme, Yemen, fase II 0 389 

Women’s Societal Participation - A path towards gender equality 4.282.161 7.638 

Women’s Societal Empowerment - A path towards gender equality 8.314.458 7.919 

Globalt Fokus 0 75 

Support to KVINFO, DAPP 3.063.923 0 

Support to KVINFO, GEPP 3.747.865 0 

Ikke projektspecifikke aktiviteter 0 945  ___________ _______ 

 20.212.213 22.492  ___________ _______ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Udgifter vedr. bibliotek, formidling og fællesfunktioner 

Driftsudgifter, viden og udvikling samt fællesudgifter 5.086.190   4.044   

Lønomkostninger, viden og udvikling samt fællesudgifter 5.763.046 5.757 

- Heraf finansieret med overhead fra MENA aktiviteter (1.913.661) (1.669) 

- Heraf finansieret med administrationsbidrag fra MENA aktiviteter (1.190.679) (1.443) 

- Heraf finansieret med administrationsbidrag fra mentor aktiviteter (300.000) (264) 

- Heraf finansieret med administrationsbidrag fra øvrige aktiviteter (38.540) (68) 

Afskrivninger 0 28  ___________ _______ 

 7.406.356 6.385  ___________ _______ 

 

6. Udgifter vedr. projekter, bibliotek, formidling og  

fællesfunktioner 

Driftsudgifter, Nordisk Kulturfond, SDU/A. P. Møllers Fond,  

Nordisk kvindelitteraturhistorie 0 762 

Lønomkostninger, Nordisk Kulturfond, SDU/A. P. Møllers Fond,  

Nordisk kvindelitteraturhistorie 0 146 

Driftsudgifter, Hulda Petersens Legat. Stemmeretsjubilæet i 2015 43.338 0 

Lønomkostninger, Hulda Petersens Legat. Stemmeretsjubilæet i 2015 39.910 0  ___________ _______ 

 83.248 908  ___________ _______ 

 

7. Udgifter vedr. Mentornetværk, integration af flygtninge-  

og indvandrerkvinder 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet §14.69.10: Mentornetværk 2.155.042 1.845 

VELUX FONDEN, De usynlige piger, PIFT 901.797 1.503 

Kommuneaftaler, PIFT 2.0 157.500 0  ___________ _______ 

 3.214.339 3.348  ___________ _______ 



KVINFO  29 

 

Noter 

 2017 2016 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

8. Udgifter vedr. Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

Partnerskabsaftale om udvikling af demokratiske fagforeninger og social dialog 803.806 2.245 

Women's Societal Participation - A path towards gender equality 0 3.281 

RUC. aftale om Development of Master Programme, Yemen, fase II 4.282.161 389 

Women's Societal Participation - A path towards gender equality 8.314.458 7.638 

Women’s Societal Empowerment - A path towards gender equality 25.318 7.919 

Globalt Fokus 0 50 

Support to KVINFO, DAPP 3.063.923 0 

Support to KVINFO, GEPP 3.747.865 0 

Ikke projektspecifikke aktiviteter 0 945  ___________ _______ 

 20.237.531 22.467  ___________ _______ 

 

 2017 

 kr.  ___________ 

9. Mellemregning med samarbejdspartnere 

17-WDC 600.000   

47-Danner 919.960 

100-Business Development Center (BDC) 85.451 

103-LET 640.000 

110-KADK 672.006 

113-ASAD 160.162 

136-ADFM -Association Démocratique des Femmes du Maroc  265.776 

137-Droit et Justice 380.160 

150-RFA - Reseau Femmes Artisanes 264.614 

151-FLDDF - Fédération de la Ligue Démocratique des Dr 1.125.020 

152-LGBT - LGBT Denmark 340.000 

154-DFPA 920.000 

156-RFSE - Réseau des Femmes Solidaires pour l'Egalité 302.284 

158-Menneskebiblioteket - Foreningen 79.200 

162-DKKF 77.492 

Hensættelse til tab  (170.307)  ___________ 

 6.661.818  ___________ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

10. Likvider 

Kassebeholdning 2.127 6 

Indestående i banker 7.462.572 6.091 

Indestående i bank, Mellemøst-afdelingen 7.039.763 8.731  ___________ _______ 

 14.504.462 14.828  ___________ _______ 

 

11. Egenkapital 

Primosaldo 3.642.561 2.766 

Årets resultat   (391.271) 877  ___________ _______ 

Egenkapital ultimo   3.251.290 3.643  ___________ _______ 

 

 2017 

 kr.  ___________ 

12. Ikke anvendte formålsbestemte tilskud 

Women's Societal Participation - A path towards gender equality (420) 817.545 

Women's Societal Participation - A path towards gender equality (440)  572.513 

Women’s Societal Empowerment – A path towards gender equality (470) 1.466.257 

Folketingets Præsidium, Kulturstyrelsen. Kvinders grundlov i 100 år, ph.d.  500.000 

Support to KVINFO, DAPP (485) 1.736.077 

Support to KVINFO, GEPP (701) 9.752.135 

VELUXFONDEN, PIFT 2.0 (375) 1.166.953 

Kommuneaftaler, PIFT 2.0 (375) 236.250  ___________ 

 16.247.730  ___________ 
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Bilag 1: Mentornetværk, integration af flygtninge- og indvandrerkvinder 

 

 Bevilling 

kr.  

Bevilget 

pr. 31.12.2017 

kr. 

Rest bevilling 

kr. 

Anvendt før  

2017 

Anvendt 2017 

lønsum 

kr. 

Anvendt 2017 

projektomk. 

kr. 

Anvendt 2017 

adm. bidrag, 

frikøb  

kr. 

Anvendt 2017 

i alt 

kr. 

Rest af udbe-

talt 31.12.2017 

kr. 

Mentornetværk 

   

 

     335. Udlændinge-, Integrations- og Bolig-

ministeriet § 14.69.10 2.000.000  2.000.000  0 0  1.424.833 275.167 300.000  2.000.000   0  

          

335. Overført rest bevilling 2016 155.042 155.042 0 0 155.042 0 0 155.042 0 

          

375 

De usynlige piger -PIFT, Velux Fonden 2.068.750 774.550 1.294.200 0 818.801 44.456 38.540 901.797 1.166.953 

          

375          

Kommuneaftaler 393.750 393.750 0 0 0 157.500 0 157.500 236.250 

I alt 4.617.542 3.323.342 1.294.200  0  2.398.676 477.123 338.540   3.214.339 1.403.203 
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Bilag 2: Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

      
Bevillingsgiver: Udenrigsministeriet, Det Arabiske Initiativ 

        

 

Bevilling 

kr. 

Udbetalt 

31.12.2017 

kr. 

Rest bevilling 

kr. 

Anvendt før 

2017 

Anvendt 2017 

lønsum  

kr. 

Anvendt 2017 

projektomk. 

kr. 

Anvendt 2017 

adm. bidrag, 

frikøb 

kr. 

Anvendt 2017 

i alt  

kr. 

Rest af udbe-

talt 31.12.2017 

kr. 

Igangværende projekter:                   

440. KHALIHA Women's Societal Participa-

tion A path towards gender equality" 

104.ArabiskeLande.7-8. Bevillingsperiode 2015 23.000.000  23.000.000  0  18.145.326 0 4.087.051 195.110 4.282.161 572.513 

420. Women's Societal Participation A path 

towards gender equality" 104. Arabiske 

Lande.7-8. Bevillingsperiode 2014-2015 23.000.000   23.000.000   0  22.182.455 0 0 0 0 817.545  

Genåbnet 29/03-2017 og partner endelig afregnet 0 803.806 0 0 0 803.806 0 803.806 0 

470. ALSABEEL Women’s Societal Empow-

erment A peth towards gender equality 17.700.000 17.700.000 0 7.919.285 1.083.020 6.686.392 545.046 8.314.458 1.466.257 

485. Support to KVINFO, DAPP bridging 

grant "Journal 2016.6549" Bevillingsperiode 

2017 4.800.000 4.800.000 0 0 1.125.360 1.738.119 200.444 3.063.923 1.736.077 

701. Support to KVINFO, GEPP grant "Jour-

nal 2027-22274" Bevillingsperiode 2017-2018 13.500.000 13.500.000 0 0 1.985.688 1.516.990 245.187 3.747.865 9.752.135 

Total 82.000.000 82.803.806 0 48.247.066 4.194.068 14.832.358 1.185.787 20.212.213 14.344.527 
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Bilag 3: Bibliotek, vidensformidling og fællesfunktioner 

 

Bevilling 

kr. 

Udbetalt pr. 

31.12.2017 

kr. 

Rest bevil-

ling 

kr. 
Anvendt før 

2017 

Anvendt 

2017 

lønsum 

kr. 

Anvendt 

2017 

projektom-

kostn. 

kr. 

Anvendt 

2017 

adm. bidrag, 

frikøb 

kr. 

Anvendt i alt 

2017 

kr. 

Rest af udbe-

talt 

31.12.2017 

kr. 

Kulturstyrelsen 

         Kvindernes Grundlov i 100 år. Køn demo-

krati og velfærd 1915-2015 1.600.000    1.600.000 0 1.100.000  0 0   0    0   500.000  

 

Hulda Petersen 500.000 500.000 0 416.152 39.910 43.338 0 83.248 0 

Total  2.100.000 2.100.000 0  1.516.152 39.910 43.338 0 83.248 500.000 

 
 

 

 


