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Indledning 

Arsrapporten aflcegges i henhold til 0konomistyrelsens "Vejlednlng om arsrapport for statslige 
institutioner" (November 2020) og Regnskabsbekendtg0relsen § 2 inkl. stk. 2 og 3. 

Efter dispensation fra 0konomistyrelsen aflcegger Havarikommlssionen for Civil Luftfart og Jern- 
bane en mindre omfattende arsrapport jf. afsnit 1.5 i ''Vejledning om arsrapport for statslige 
lnstitutloner" af november 2020. 

Alie regnskabsmcessige tal, der fremgar af rapporten, er udtreek fra Statens Koncern System 
(SKS) samt baseret pa intern data. 

1. PAtegning af det samlede regnskab 

Arsrapporten er aflagt i hen hold til Bekendtqerelse nr. 116 om statens regnskabsvcesen af 27. 
februar 2018. 

Arsrapporten omfatter hovedkonto §28.12.03 pa finansloven som Havarikommissionen for Civil 
Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmcessige for- 
klaringer, som skal tilga Rigsrevisionen I forbindelse med bevillingskontrollen for 2020. 

Det tilkendegives hermed 

1. at arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vcesentlige fejlinformatio- 
ner eller udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er 
fyldestg0rende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflceggelsen, er i overensstemmelse 
med rneddelte bevillinger, love og andre forskrifter sarnt med indgaede aftaler og seed- 
vanlig praksls, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en ekonornlsk hensigtsrncessig forvaltning 
af de midler og ved driften af den Institution, der er omfattet af arsrapporten. 

xebenhavn, den f fo ( <:J Z,O 7_ f 

Transportministeriet 

Ringsted, den 23. februar 2021 

Chef Martin Puggaard 
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 
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2. Beretnin·g 

2.1. Pr;esentation af virksomheden 

Virksomhedens omfang 

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en selvstaendig og 
uafhaengig slkkerhedsunderseqelsesrnvndtqhed under Transportministeriet. 

Havarikommisslonen bestar af otte arsvaerk, og er fordelt pa otte medarbejdere, der er orqanl- 
seret I to faglige enheder Luftfartsenheden og Jembaneenheden, og i en stettefunknon Sekre- 
tariatet. Ud over de otte arsvaerk, har Havarikommissionen en fleksjobmedarbejder ansat pa 12 
timer ugentligt. 

Ledelsen bestar af cheferne for de to faglige enheder: 

Martin Puggaard, chef for Havarikommissionen og faglig chef for Luftfartsenheden 
Bo Haaning, souschef for Havarikommlsslonen og faglig chef for Jernbaneenheden 

Organlsationsdiagram: 

Transportminlsteriet 

I 
Havarikommissionen 

for Civil Luftfart og Jernbane 

I 
Luftfartsenheden 

1 faghg Ehef 

1 senicrundersoger 

3 underscgere 

Jernbaneenheden 
1 faglig chef 

1 senio-undersoger 

Sekretariatet 
1 sekretanatsansvarhg 

1 !leksiobansat 
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Mission og vision 

Gennem vores mission og vision ansker Havarikommissionen at forteelle omverdenen, hvad vi 
90r, hvordan vi arbejder, og hvad vi vii sikre og udvikle I Havarikommlssionens fremtld. 

Missionen udtrykker det fundamentale i Havarikommissionens virke. Vislonen vlser elementer, 
som er vigtige for Havarikommlssionens grundlceggende eksistens, og hvor vi ensker at sta i 
forhold til bade eksterne og interne lnteressenter i vores underseqelser. 

Missionen 
Havarikommissionen skal gennem uvildige slkkerhedsundersoqelser forebygge havarier, ulykker 
og heendelser inden for civil luftfart og jernbane. 

Visionen 
Ud fra den kontekst som gar sig gceldende, har Havarikommlssionen formuleret sin vision som 
f0lger: 

• Vi vii levere et underseqetsesresultat af h0j faglig karakter inden for en tidshorisont, som 
gar, at resultatet far afgarende betydning for forebyggelse af Jignende tilfcelde. 

• Vi vii sikre, at vores rolle er objektiv og uvildig, samt at der aldrlg er tvivl om vores 
integritet. 

• Havarikommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en storre sammenhceng og som 
arbejdsplads. 

Vcerdierne 
Et godt samarbejde handler blandt andet om kommunikatfon med og forventninger til hinanden. 
Det gcelder bade for en arbejdsplads, men i stor grad ogsa for den omverden vi kommunikerer 
med. Derfor har vi tydeliggjort de vcerdikendetegn, som tegner Havarikommissionen bade in- 
ternt og eksternt. 

Vares arbejdsplads skal veere god og attraktiv samt veere et sted, hvor faglighed udfordres og 
mellemmenneskelig relationer udvikles samtidig med, at alle yder deres bedste og dermed g0r 
en forskel. 

Kerneopgaver 
Havarikommissionens opgaver er knyttet til undersagelser af havarier/ulykker/hcendelser inden 
for civil luftfart og jernbane, hvilket udmontes i rapporter og redeqorelser samt eventuelle slk- 
kerhedsanbefalinger primeert til sikkerhedsmyndigheder. Inden for begge transportformer Ind- 
gar Havarikommissionens arbejde i et forpligtende internationalt samarbejde, der omfatter rap- 
portering, gensidig stette og metodeudvikling til hojnelse af sikkerheden pa internationalt plan. 

Havarikommissionen varetager ogsa de opgaver, der relaterer sig til styring, rapportering, for- 
mldllng, samarbejde mv. for sadanne statslige institutioner. 
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2.2 Ledelsesberetning 
Underretninger til Havarikommissionen 

Ved modtagelse af underretninger pa enten luftfarts- eller pa jernbeneomrddet foretager Hava- 
rikommissionen en indledende undersaqelse, som har to formal: at afdeekke, hvorvidt det Ind- 
berettede herer under kommissionens underseqelsesforpllqttqetse samt at afdeekke, hvilke slk- 
kerhedsmcessige erfaringer en underseqelse ma forventes at lede til. 

Luftfartsenheden modtog 65 underretninger i 2020. 

21 af underretningerne til luftfartsenheden vurderedes I forbindelse med den indledende under- 
saqelse at hare under luftfartsenhedens undersaqelsesforpllqtlqelser og blev genstand for yder- 
llgere underseqelse. 

Oerudover var Luftfartsenheden tilknyttet som akkrediteret repreesentant til en undersaqelse, 
hvor anden stat var ansvarlig for undersaqelsen. Luftfartsenhedens rolle som akkrediteret re- 
preesentant var jeevnter de Internationale standarder i !CAO Anneks 13, hvor anden stat kan 
anmode om deltagelse safremt der er danske statsborgere eller danske registrerede luttfartejer 
involveret eller hvor oplysninger indhentes i Danmark. 

Jernbaneenheden modtog 94 underretninger i 2020. 

34 af underretningerne vedrerte selvmord eller selvrnordsforseq, hvor Havarikommissionen lkke 
er forpligtiget til at lveerkseette en underseqelse. 

Efter lndledende underseqelser blev 10 af de resterende 60 underretninger genstand for yderll- 
gere undersaqelse. 

Luftfart 

Der lndtraf ingen sterre havarier i 2020 lnden for luftfartsornradet. 

Effekten af Corona-virussen pavirkede den civile luftfart, bade den kommercielle og ikke-kom- 
mercielle luftfart. 

Havarikommissionen modtog 30 underretninger fcerre end i ar 2019. 

Antallet af flyvehavarier var 13, det samme antal som aret far, og antallet af alvorlige heendelser 
var 9, mod 6 aret fer, 

Der var et fald i antallet af kommercielle havarier og alvorlige heendelser grundet den lavere 
aktivltet pa omradet. I modscetnlng hertil var der en 100 pct. stigning i antallet af havarier og 
alvorlige heendelser med sveeveflv. 

Inden for den kommercielle luftfart optog specielt en undersaqelsessaq med en akutlcegeheli- 
kopter en del af luftfartsenhedens ressourcer. 

Inden for privatflyvning (General Aviation) optog havariet pa Fur Flyveplads en del af enhedens 
ressourcer. 

I forbindelse med stigningen i antallet af svceveflysager har der lebende veeret en dialog med 
mellem Dansk Svceveflyver Unions sikkerhedsudvalg og Havarikommlssionen med det fokus at 
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forebygge lignende havarier og alvorlig heendelser ud fra den lrering som kunne uddrages. Dette 
arbejde fortseettes ind i 2021, og lrerlngen bruges af Dansk sveevenvver Unions sikkerhedsud- 
valg til forberedelse af den kommende sveevetlvverseeson. 

I 2020 var der ogsa en dialog med Dansk Ballonunion. Dialogen tog udgangspunkt i meddelel- 
sespligten til Havarikommlssionen, eendrinqer inden for ballonflyvning i Danmark og det gene- 
relle samarbejde, hvilket ledte tll en revidering af den ekslsterende samarbejdsaftale mellem 
unlonen og Havarikommissionen. 

Jernbane 

Der lndtraf ingen alvorlige ulykker1 inden for jembeneornradet i 2020. 

Effekten af corona-virussen pavirkede ogsa jernbanecrnrsdet, og Havarikommlssionen rnodtog 
28 frerre underretninger i 2020 end i 2019. 

Der var srerligt tre heendelser i 2020, der under lidt anderledes forhold kunne veere endt ud i 
alvorllge ulykker. Der var ikke lighedstrrek mellern hrendelserne, sa der kan ikke udeledes en 
tendens heraf. 

Der var tale om f0lgende tre hrendelser; et lejenedbrud pa et ER toqseet, et IC tog sorn pakarte 
et band fra en trolje og en neerved-kollision mellem to passagertog pa en et-sporet streeknlnq 
uden ATC. 

HCU har i 2020 endvidere haft fokus pa sager vedrorende arbejde i sporet, da der pa tveers i 
Europa opleves en stigende tendens til heendelser I forbindelse med sporarbejder, hvor der an- 
vendes op til flere underleverandarer i entreprisen. 

1 Alvorlige ulykker er defineret i Jernbanesikkerhedsdirektivet artikel 3 I). 
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Hovedkonti 

Havarikommissionen har en hovedkonto, der aflregges arsrapport for: §28.12.03 Havarikom- 
missionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbevilling). 

De ekonornlske hovedtal for Havarikommissionen fremgar af nedenstaende tabeller. 

Havarikommissionen havde en finanslovsbevilling for 2020 pa 11,8 mio. kr. samt en tillregsbe- 
villing pa 0,3 mio. kr. 

Havarikommissionen havde i 2020 et nettoforbrug (far finansielle poster) pa 12,1 mio. kr. 

Tabel1 

Virksomhedens fltkonomiske hoved- og n,agletal 

(mio. kr.) 2019 2020 2021 
R�ultatopg,arelse 
ordtneere driftsindtcegter -15,S -12,l -11,6 
Ordincere driftsomkostninger 18,9 10,3 14,1 
Resultat af ordlneere drift 3,4 -1,8 2,5 
Resultat for finansielle poster 3,2 -1,9 
..8.rets resultat 3,3 -1,9 

Bala gee 

Anlcegsaktiver i alt 0,1 1,0 0,0 
ornseetn ing sa ktiver 0,9 0,7 
Egenkapital -0,6 -2,5 0,0 
Langfristet gceld -0,1 -0,5 
Kortfristet gceld -3,3 -2,0 

Finansielle n,agletal 

Udnyttelsesgrad af lanerammen 3,6 57,7 44,6 
Bevillingsandel 100 100 100 

Udvalgte KPI'er 
Overholdelse af betalingsfrister 82,0 89,0 - - 
Personaleoplysninger 

Antal arsvcerk (ultimo) 8,4 8,4 9,4 
.8.rsvcerkspris 1,0 0,72 0,9 

2 Arsvrerksprisen for 2020 er lavere end 2019 og vores forventninger til 2021. Det skyldes at 
der I 2020 er blevet indtregtsfart 1,7 mio. kr. vedr. hensat radighedsl0n som blev udbetalt i 2018 
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Tabel2 
Havarikommissionens hovedkonto: §28.12.03 

- - - -- Bevilling 11 

- - 
: FinansArets Overf•rt over- 

(Mio. kr.) FL TB bevllling i alt Regnskab skud ultimo 
·- - Udgifter 11,8 0,3 12,1 10,3 o,o 

I alt Indt�gter - - - -0,13 o,o 
Balance 0,0 o,o o,o o,o 2,2 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
Havarikommissionen er en uafhcenglg statslig organisation under Transportministeriet. 

Havarikommissionens opgaver er knyttet til underseqelse af havarier/ulykker/hcendelser inden 
for civil luftfart og jernbane, hvilket udrnentes I rapporter og redeqeretser samt om nedvendlqt 
i sikkerhedsanbefalinger prlmeert til sikkerhedsmyndigheder. Inden for begge transportformer 
indgar Havarlkommisslonens arbejde I et forpligtende internationalt samarbejde, der omfatter 
rapportering, gensidig stette og metodeudvikling til hejnetse af sikkerheden pa internationalt 
plan. 

Havarikommissionen varetager ogsa de opgaver, der relaterer sig tll styring, rapportering, for- 
midling, samarbejde mv. for sadanne statslige lnstitutloner. 

Havarikommissionen er EU-konform, hvilket betyder, at Havarikommlssionen efterlever de un- 
derseqelsesforpltqtlqelser, der er palagt kommissionen gennem jernbanesikkerhedsdirektivet 
(2004/49/EF) og EU-forordning 996/2010 (luftfartsomradet). Pa luftfartsomradet f0lges samtidig 
de internationale standarder og anbefalet praksls for undersaqelser af flyvehavarier og alvorlige 
flyvehcendelser. 

Havarikommissionen er med til at sikre, at dansk transport inden for luftfart og jernbane samt 
transport med luftfart og jernbane lnden for rigsfcellesskabet foregar pa en sikker og tryg made, 
som alle kan have tillid til. 

Havarikommisslonens opgaver er fastlagt i henholdsvis lov om luftfart (lovbekendtgsrelse nr. 
1149 af 13/10/2017) og Jernbaneloven (lov nr. 686 27/05/2015 og nr. 510 01/05/2019). 

Havarikommisslonen skal gennem uvildige underseqelser inden for luftfart og jernbane fore- 
bygge lignende havarier, ulykker og heendelser for derigennem at hejne sikkerheden, og om 
nedvendiqt fremscetter kommissionen sikkerhedsanbefalinger. 

Havarikommissionens underseqelsesforpllqtiqelse omfatter rigsfcellesskabet Oanmark, Gr0nland 
og Fcer0erne. Hvis dansk transportmateriel eller danske statsborgere er involveret i havarier, 

3 Indtcegten er fra betaling af udestaende fra tidligere ansatte. 
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ulykker og heendelser i udlandet, eller andre seerllqe forhold g0r sig gceldende, kan Havarikom- 
missionen deltage i underseqelser, der gennemf0res af anden stats underseqelsesmvndlqhed, 
jcevnf0r ICAO Anneks 13 og EU's jernbanesikkerhedsdirektiv. 

undersaqelser kreever et samspil mellem alle involverede myndigheder, men det er samtidig 
vigtlgt, at der ikke rejses tvivl om Havarikommissionens uvildighed og integritet. Abenhed om 
Havarikommissionens arbejde, metodikker og resultater kan medvirke til et godt samspil. Sam- 
spillet er i stigende grad internationalt, hvor Europa-Kommlssionen, den europeelske luftfarts- 
myndighed EASA og FN's organisation for civil luftfart, ICAO, spiller en voksende rolle pa luft- 
fartsornradet, og Europa-Kommissionen samt det europzeiske jernbaneagentur ERA pa jernba- 
neornrsdet. 

Havarikommissionens underseqelser tager ikke sigte pa placering af skyld eller ansvar. Under- 
saqelserne og resultaterne har udelukkende et forebyggende sigte med henblik pa at undga 
lignende havarier, ulykker og hcendelser i fremtiden og at forbedre slkkerheden inden for trans- 
port med luftfart og jernbane. 

Havarikommissionens otte arsvcerk er fordelt saledes, at jernbaneenheden har to underseqel- 
sesarsvcerk, luftfartsenheden fem underseqetsesarsveerk og sekretariatet et arsvcerk. Ud over 
de otte arsvcerk har Havarikommissionen en fleksjobmedarbejder ansat pa 12 timer ugentligt. 

Som del af Havarikommissionens beredskab er der en vagtordning uden for normal arbejdstid, 
hvor underretninger vedr. luftfart og jernbane bliver handteret af en fcelles vagthavende under- 
seqer fra enten luftfarts- eller jernbaneenheden. 

Havarikommissionen kan ved behov supplere sine faste underssgelsesressourcer med brug af 
eksterne konsulenter eller ressourcer, hvilke benzevnes szerllqe sagkyndige. 

Havarikommissionen har kontorfaciliteter I Ringsted og undersaqelsesfaclltteter i Roskilde. Der 
er et igangvcerende projekt med at samle faciliteterne i Ringsted. L0sningsmuligheder holdes 
labende op imod nuvcerende faclliteter og afledte akonornlske konsekvenser. Det forventes at 
projektet afsluttes i f0rste eller andet kvartal 2024. 

Skematisk oversigt 

Ved opdeling af bevilling I nedenstaenoe skema er omkostningerne fordelt pa de to fagllge en- 
heder hhv. luftfart og jernbane, mens evrlqe omkostninger til ejendom, IT, ledelse, administra- 
tion, hjcelpefunktioner mv. er samlet i en post. 
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Tabel3 

Sammenfatning af "konomi for virksomhedens opgaver 

- 
Opgave (mio. kr.) Indtaegtsf,i,rt Svrige Omkostninger Andel af irets 

bevilling indtiegter overskud 

Hjrelpefunktioner samt gene- -6,0 -0,1 2,3 -3,8 rel ledelse og administration 

Undersoqelser m.v. -3,8 0,0 5,7 1,9 luftfart 

underseqelser m.v. -2,3 0,0 2,3 0,0 jernbane 

I alt -12,1 -0,1 10,3 -1,9 

2.4 Mllrapportering 

I 2020 var Havarikommissionen omfattet af "Mal- og resultatplan 2019-2022" mellem Havarl- 
kommissionen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, og Havarikommissi- 
onens malrapportering foretages i henhold til denne mal· og resultatplan. 

Effektiv gennemforelse af unders..,gelser 

I mal- og resultatplanen er det beskrevet, at der i malet ligger der to bestrcebelser; at veere 
effektiv i gennemf0relsen af underseqelserne og at qennemfere dem inden for 12 maneder, sa 
underseqelsesresultatet er aktuelt og far sa afg0rende betydning for forebyggelsen af lignende 
havarier, ulykker og hcendelser som muligt. 

MAI2.1.1 Levere luftfartsundersogelscsrcsultater indcn for 12 mlneder 

Mdlemetode Mating af den andcl af de uudersogelscr, som er afsluttet indcn for 12 mancder, cftcr de er 
indtruffct. Rcsultatct opgores i proccnt af den andel af offcntliggjorte undcrsogelscsresultater, der 
opfvlder kriteriet. 

Fuld opflllde/se I Deluis ovfuldelse I Inaen ovfu/de/se 

2020 Over Bs % I 7!i - 8;; % I undcr zs % 

MAI 2,1,2 Levere jcrnbancundcrsogclsesresultatcr inden for 12 mlneder 

Malcmetodc Mating af den andel af de undersogelser, som er afsluttet inden for 12 maneder, eftcr de er 
indtruffct. Resultatet opgorcs i proccnt af den andel af offentliggjortc undersogelsesresultater, 
dcr opfvlder kriteriet. 

Fuld ovfuldelse I Deluis onfuldelse I lnaen onfuldelse 

2020 Over Bg % I 75-85% I Under zs % 
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Evaluering af anvendelse af eksterne konsulenter og ressourcer 

I perioden fra 2019 til og med 2020 skulle Havarikommissionen evaluere pa anvendelse af 
eksterne konsulenter og ressourcer i forhold til lesnlng af delopgaver samt afdeekke forholdet 
mellem det akonornlske og ledelsesrneesstqe forbrug ved l0sning af delopgaverne. 

MA12.2 Evaluering af anvendelse af eksterne konsulenter og rcssourcer scnest ultimo 
2020 

Malemetode Udarbejde en rapport som indeholder en oversigt over de dclopgaver, der har v eerct los ved brug 
af eksterne konsulenter og ressourcer, og en evaluering af forholdcl mellem dct okonomiske 
rcssou rceforbrug holdl op mod det intcrnc ressou rccforbrug til ledelse og koordinering af 
losninaen af delooaavernc. 

Fuld avfuldelse tnaen otfuldelse 
2020 Udarbcidet evalueringsrapport Inaen ev aluerinasraneort 

Opfalgning pA ICAO audit 

Af mal- og resultatplanen fremgar det, at der ved ICAO audit i 2018 blev afdeekket 18 lkke- 
kritiske punkter. I den efterfolqende Corrective Action Plan (CAP) var den forventede tidshorisont 
for behandling af punkterne sat til tre ar. 

MA12.3 Opfolgning pA ICAO audit 

l\la lemetode Antal af r�rdigbchandlcdc punkier fra !CAO audit. Resultatet opgorcs i proccnt af den andcl af 
der er fa:rdiRbehandlet. 

Fuld ootuldeise I Deluis oofuldelse I Inaen avfuldelse 
2020 66% I :l4 - 65 % I Under ga % 

Opfalgning pA ERA Peer Review 

Af mal- og resultatplanen fremgar det, at der ved ERA Peer Review i 2018 blev atdeekket fire 
ikke-kritiske hovedpunkter. Da ingen af punkterne var kritiske, sa blev den forventede tldshort- 
sont for gennemfarelse sat til tre ar. 

MAl2.4 Opfolgning pA ERA peer-review 

Malcmctode Antal af fasrdigbchandlcdc punkier fra ERA peer-review. Resultatet opgores i procent af den andel 
af der er fairdiabehandlet. 

Fuld oofuldelse I . Deluis ootuldelse I lnaen oofuldelse 
2020 66% I 14-65% I Under ga % 
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MAlrapportering 1. del: Oversigt over Arets resultatopfyldelse 

Tabel4 

Arets resultatopfyldelse for effektiv gennemfJlfrelse af undersJ11gelser 

Opgave Resultatkrav Opniede resultat Grad af 
milopfyldelse 

Andelen af rapporter og redegorelser, der 
Luftfart er offentliggjorte lnden for 12 mdr. efter 92,9 % Fuld opfyldelse 

data for havarlet/ulykken/hcendelsen. 

Andelen af rapporter og redegorelser, der 
Jernbane er offentliggjorte inden for 12 mdr. efter 100 % Fuld opfyldelse 

data for havariet/ulykken/hcendelsen. 

Uddybende analyser og vurderinger 

1,-- -- Offentllggjorte redeg0relser I rapporter Procentdel af rapporter der 
opfylder mil om rapportering in· lndenfor 12 mdr. 

denfor 12 mAneder. Afstuttede sager I 2020 

Luftfart 13 92,9 % 14 
Jernbane 6 100 % 6 

For luftfartsenhedens vedkommende blev resultatet af offentliggjorte redegarelser/rapporter pa 
under 12 maneder pa 92,9 procent, hvorved luftfartsenheden opnaede fuld opfyldelse af resul- 
tatkravet. 

For Jernbaneenheden blev resultatkravet, med ligeledes 100 procent af rapporterne udsendt 
inden for 12 maneder efter hcendelsestidspunktet, fuldt opfyldt. 

Side 14 af 26 



Havarikommissionen 
Accident lnvestigatJon Board Denmark 

Arets resultatopfyldelse for evaluering af anvendelse af eksterne konsulenter og res- 
sourcer 

MAI2.2 Evaluering af anvendelse af eksterne konsulenter og ressourcer senest ultimo 
2020 

Millcmctode Udarbejdc en rapport som indcholder en oversigt over de delopgaver, der har vreret los ved brug 
af eksterne konsulenter og ressourcer, og en cvaluering af forholdcl mcllcm <let okonomiske 
ressourceforbrug holdt op mod <let interne rcssourccforbrug til ledclse og koordincring af 
losnlnzcn af delonzavernc. 

Fuld ovfuldelse I Inaen onfoldelse 
2020 Udarbeidet cvaluerinasrauoort I lnaen evaluerinasrannort 

Ved arets udgave forela der lkke en evalueringsrapport, hvilket hovedsagllgt var grundet fokus 
pa handtering af underseqelsesopqaver og det forhold, at assistere med l0sning af sekretari- 
atsopgaver under barselsvikariat. 

Arets resultatopfyldelse for opfolgning pA ICAO audit 

Tre ud af 18 punkter blev fcerdigbehandlet I 2019, hvilket gav 16,7 procent fcerdiggjorte punkter 
i forhold til de samlede 18 punkter. I 2020 er der blevet arbejdet med opf0lgnlngen, men der 
blev ikke fcerdiggjort yderligere punkter. Dermed blev resuttatmalet ikke opfyldt. 

MAI 2.3 Opfolgning pi ICAO audit 

l\'lalcmctodc Antal af fairdigbcbandlcdc punkier fra !CAO audit. Resultatet opgores i proccnl af den andcl af 
dcr er f.crdi�bchandlct. 

Fuld ovfuldelse Deluis anfoldelse I Inaen onfuldelse 
2020 66% 'l,I - 65 % I Under:M% 

Uddybende analyser og vurderinger 

Gennem 2019 blev der flyttet ressourcer fra luftfartsenheden til jernbaneenheden i forbindelse 
med gennemf0relsen af underseqelsen af den alvorlige togulykke pa storebeeltsbroen 2. januar 
2019. 

I andet kvartal af 2020 blev opf0lgning pa !CAO auditten sat i gang igen. Nogle af de igang- 
satte punkter har en l�ngere arbejdstidshorisont end 12 maneder, hvorfor de ikke var fcerdig- 
behandlede ved udgangen af aret. 

Ressourceprioriteringen i 2019 vii have indflydelse pa resultatmelet i den resterende malperi- 
ode, og forsinkelsen skennes ikke at kunne indhentes. Idet ingen af auditfunkterne var kriti- 
ske, sa vii forsinkelsen ikke veere kritisk for luftfartsenheden og dennes handtering af sine for- 
pligtigelser i forhold til de internationale standarder og rekommanderede praksisser. 
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Arets resultatopfyldelse for opf�lgning pA ERA Peer Review 

To ud af fire hovedpunkter blev fcerdigbehandlet i 2019. De resterende to punkter er handteret 
af jernbaneenheden. Dermed er de fire punkter fcerdlgbehandlet og resultatrnalet fuldt opfyldt. 

Mal 2.4 Opfolgning pa ERA peer-review 

Miilcmctodc Antal af frerdigbchandlcdc punkter fra ERA peer-re, icw. Resultatet opgorcs i proccnt af den andcl 
a f der er f.crdi1d>ehandlct. 

F11/d oofvldelse I De/vis opfj ldelse I lneen opfy/delse 

2020 66% I ':id - 6<; % I Undcr•u% 

Uddybende analyser og vurderinger 

De to udestaende hovedpunkter vedrerer dansk jernbanelovgivning og ressourcerne i jernbane- 
enheden. 

Det punkt, der vedrerer jernbanelovgivningen, er forberedt og medtages i Transportministeriets 
ncestkommende revidering af jernbaneloven. 

Omkring ressourcerne i jernbaneenheden sa vurderede ERA, at jernbaneenhedens ressourcer 
burde opnormeres. Begrundelserne for en opnormering var flere og blandt de vcesentligste be- 
grundelser var, at slkre og bibeholde viden i enheden, at skabe mulighed for opfelqende uddan- 
nelse, deltagelse i internationalt arbejde og mlnimere risikoen for tab eller manglende nedvendlq 
faglig viden I en lcengere periode. Havarikommissionen kan tilslutte slg ERA vurdering, og deter 
ledelsens vurdering, at opnormering med et jembaneunderseqelsesarsveerk vii kunne lase den 
faglig fremtidige udfordring. Jernbaneenhedens ressourcer opnormeres I andet kvartal af 2021 
med et undersaqelsesarsveerk. 
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2.5 Forventninger ti/ det kommende jr 

Ved udgangen af 2020 indeholdte Havarikommissionens underssgelsesportefolje ikke flere abne 
underseqelsessaqer end det skennedes, at disse sager kan f�rdlgg0res inden for 12 maneder 
ved et normalt antal tilkomne undersaqelsessaqer I 2021. 

Evalueringsrapporten for anvendelse af eksterne konsulenter og ressourcer forventes at fore- 
llgge I lebet af forste halvar af 2021. 

Det forventes, at malet for opfelgning pa ICAO audit kan delvis opfyldes 2021 og f�rdiggares i 
2022. 

Det forventes, at den indledende fase af det byggeprojekt, der samler Havarlkommissionens 
faciliteter I Ringsted, kommer til at belaste nogle af kommissionens ressourcer gennem aret. 

Derudover er der ikke kendte arbejdsopgaver, der vii pavirke Havarikommissionens normale 
opgavelasning i 2021. 

TabelS 

Forventninger til det kommende ir. 

Regnskab 2020 Grundbudget 2021 

Bevilling og evrlqe indteeqter -12,3 -11,6 

Udglfter 10,3 14,1 

Resultat -1,9 2,5 

Havarikommissionens sterste udgifter er faste omkostninger tll ordlneer drift og lensurn. De va- 
riable omkostninger, der opstar i forbindelse med undersaqelser, er j�vnt fordelt ud fra erfarin- 
ger om, at tidspunkt, omfang og ekonorntsk belastnlng ikke kan forudses. 

Nar Havarikommissionen lveerkseetter en underseqetse vii det pa den ene side aflede ekstra 
omkostninger til undersagelsen, og pa den anden side vii der veere andre aktiviteter, som bliver 
udskudt eller aflyst. Det vii resultere i afvigelser af sterre eller mindre omfang. 
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3. Regnskab 

.8.rsrapporten omfatter regnskab for §28.12.03 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 
( driftsbevilling). 

Regnskabet aflregges i henhold til Finansministeriets Bekendtgarelse nr. 116 om statens regn- 
skabsvresen af 27. februar 2018 (Regnskabsbekendtgarelsen). Endvidere er Moderniseringssty- 
relsens "Vejledning om arsrapport for statslige institutioner" (november 2020) lagt til grund for 
Havarlkommissionens arsrapport. 

3.1 Anvendte regnskabspraksis 

Arsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes for udarbej- 
delse af statsregnskabet. Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de seneste regnskabsprincip- 
per og procesvejledninger som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. 

Regnskabsdata for aret og tidligere ar er opgjort i lebende priser. De materielle anlregsaktiver 
anseettes - efter almindelig praksis - til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv- 
ninger, og afskrives linerert over en periode pa minimum tre ar. Havarikommissionen har for 
tiden ingen immaterielle anlregsaktlver. 

Havarikommlssionens bevilling er optaget under finanslovens rnmtsterornrsde 28, Transportmi- 
nisteriet, Aktlvltetsomrade 28.12. Tilsyn og kommissioner, Hovedkonto 28.12.03 Havarikom- 
mlsslonen for Civil Luftfart og Jernbane (driftsbevilling). 

Havarikommissionen har indgaet kundeaftale med 0konomlstyrelsens Servicecenter (0SC)/ Sta- 
tens Administration. Der er lngen afvigelser fra standard opgavesplittet. 

Havarikommissionen 

• foretager tkke regnskabsmressige registreringer for andre institutioner 
• racier ikke over aktiver eller passiver, som ikke er statsmidler 
• er lkke momsregistreret hos skat 
• udferer ikke lndtregtsdrekket virksomhed, tilskudsfinansierede aktivlteter eller andre for- 

mer for indtregtsfinansierede aktiviteter 
• opkreever ikke afgifter eller gebyrer 

Havarikommissionen er omfattet af ordningen om selvstrendlg llkviditet. 

Havarikommissionen anvender falgende af de af 0konomistyrelsen leverede og administrerede 
IT-systemer: 

• IndFak2 & RejsUd2 
• Navision 
• LDV 
• Statens tansvstem (SLS) 
• Statens Koncern System (SKS) 
• Statens Budget System (SBS) 
• Statens Koncern Betalinger (SKB) 
• Danske Business Online 
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Hvert ar udarbejdes der budget for Havarikommissionens arbejde. Budgettet skal sikre, at Ha- 
varikommissionen udferer sine opgaver og nar sine mal. 

I lebet af aret foretages der lebende opf0lgning pa budgettet og malene, sa der kan nas at 
lveerkseette korrigerende handlinger i tide. 

Alie regnskabsmcesslge opgaver i Havarikommissionen er forankret I sekretariatet. Havarikom- 
missionen har indgaet aftale med 0SC/Statens Administration med de deraf f0lgende konse- 
kvenser for reonskeosomrsdet. 

Ved ansvars- og kompetencefordellngen tages hejde for, at der ska I veere en betryggende intern 
kontrol med de enkelte opgaver. 

I det omfang statens systemer lkke understotter godkendelse, anvendes, i videst muligt omfang, 
e-matl som dokumentation for godkendelse. 

Havarikommissionen betjenes af 0SC jf. kundeaftale, og 0SC varetager dermed den regnskabs- 
mcessige registrering. 

Havarikommissionens regnskabsmcessige registreringer er tilrettelagt i overensstemmelse med 
reglerne i regnskabsbekendtgarelsens kap. 6 og foretages i overensstemmelse med bevillings- 
lovene og Statens Kontoplan. 

I 2020 er regnskabspraksis for veerdlanseettelse af feriepengeforpligtelsen eendret, saledes at 
det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspenslonsbldrag til § 36 Pensionsveese- 
net nu medtages i beregnlng af skyldig len under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er een- 
dret som f0lge af aktstykke 291 (Folketingsar 2019/2020). Jcndringen i veerdlanseettelse af fe- 
riepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion pa balancen og har medfert, at fe- 
riepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,11 mio. kr. 
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3.2 Resultatopg1,1relse mv. (§28.12.03) 

Tabel6 

Resultatopg"relse 

(mio. kr.) 2019 2020 2021 

Note Ordi mere d riftsi ndt2gter 

Bevil ling -15,5 -12,1 -11,6 
Salg af verer og tjenesteydelser 0,0 0,0 
Eksternt salg af varer og tjenester 0,0 0,0 
Internt salg af varer og tjenester 0,0 0,0 

Tilskud til egen drift 0,0 0,0 
Gebvrer 00 o.o 

Ordlnmre driftilndbeater i alt - ··-- r .. 15.5 -12.1 -1:t.6 

Ordin2re driftsomkostninger 
JEndring I lagre 0,0 0,0 
Forbrugsomkostninger 

Husleje 1,1 1,2 1,0 
Forbrugsomkostninger i alt 1,1 1,2 1,0 
Personaleomkostninger 

Lonninger 7,0 6,9 7,7 
Pension 1,1 1,2 1,0 
Lonrefusion -0,1 -0,2 
Andre personaleomkostninger 0,0 -1,7 

Personaleomkostninger i alt 8,0 6,2 8,7 
Af- og nedskrivninger 0,0 0,1 0,2 
Internt kob af varer og tjenesteydelse.r 3,4 0,6 0,6 
Andre ordtneere driftsomkostninaer i alt 6.3 22 2,8 

'Ordinaere dnftiomkostnliiiief i alt - �- � - ·18.9!. �·10.3 ,_ - "13.3 

Resultit afJorillnaer.drift � . 
�.3.4�,. � ;1.s ,,c - l.7 - - . - 

Andre driftsposter 
Andre driftsindtcegter -0,2 -0,1 0,0 
Andre drlttsomkostnlnaer 00 00 0.0 

lReiultatlfir.:flnanslellet. oster l 3!2 -1-9 1�7 
Finansielle poster 

Finansielle indtcegter 0,0 0,0 0,0 
Flnansielle omkostntnqer 0 1 0.0 00 

tResulbit fir ekstriordinmre noster - - 0.1 � -1.9'. o: 
Ekstraordin2re poster 

Ekstraordlncere indtceg ter 0,0 0,0 0,0 
Ekstraordimere omkostninaer 00 0.0 00 

.... ----.---..----.. fi• --c; .... - 
Arets result.at 3,3 l,9 1,7 

- � - . ... 1.;.._ ·-- - .. • - •K- - 

4 Difference skyldes afrunding 
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Der var ved grundbudgettet 2020 budgetteret med et merforbrug pa 1,1 mlo. kr. i forhold tll 
bevillingen pa 11,8 mio. kr. Havarikommissionen har i 2020 modtaget en tillcegsbevilling pa 0,3 
mio. kr. 

Tabel7 

Resultatdisponering 

Ved arsafslutningen for 2018 blev der ved en fejl ikke foretaget en resultatdisponering, hvilket 
der blev korrigeret for i 2019. Denne korrektion pa 3,7 mio. kr. har rnedfert en fejl i dette ars 
resultatdisponering. Samtidig er der blevet boqfart 419,99 kr. efter lukning af regnskabet for 
2019, hvllket ligeledes giver en afvigelse. Hvorfor belobet for disponeret overfert overskud ikke 
er korrekt. Tabellen viser saledes tallene som de ser ud I SKS. 

- 
2020 

tmto. kr.) 

Disponeret bortfald 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 
Disponeret til overfort overskud 1,9 

3.3 Balance 

Havarikommlsslonens balance viser Havarikommissionens aktiver og forpligtelser pr. 31. decem- 
ber 2020. 
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TabelS 

Balancen 

Note Aktlver (tusind kr.) 2019 2020 
Anlaegsaktjver 

1 Immaterlelle anlaegs-aktiver 
Fa?rdiggjorte 0 0 udviklingsprojekter 
Erhvervede koncessioner, patenter, 0 0 licenser m.v. 
Udviklingsprojekter 0 0 under opforelse 
Immaterlelle anlaegs-aktiver I 0 0 alt 

2 Materlelle anlaegsaktiver 
Grunde, arealer og 73 57 bygninger 
Infrastruktur 0 893 
Produktionsanla?g og 0 0 Maskiner 
Transportmateriel 0 0 

Jnventar og IT-udstyr 1 89 

Igangva?rende arbejder for egen 0 0 regmng 
Materlelle anlaegsaktiver 74 1.039 i alt 
Flnansielle anlaegsaktiver 
Statsforskrivllin9 264 264 
{l)vrige finansielle anla?gs-aktiver 0 0 
Flnanslelle anla!asaktiver I alt 264 264 
Anlaea!laktlver I alt 338 1,303 

Omsaetnlngsaktlver 
Va rebeholdnlnger 0 0 

Tilgodehavender 989 682 
Periodeafgra?nsningsposter 0 0 
Va?rdipapirer 0 0 

Llkvide beholdninger 

FFS Uforrentet konto 10.711 4.553 

FF7 Finansieringskonto -2.984 ·1.368 

Andre likvider 0 ·1.368 

Ukvide beholdninger i alt 7.728 3.185 

Oms.ietnlngsaktlver 8.717 3.867 T alt 

Aktlver I alt 9.055 5.170 

Note Passtver (tusfnd kr.) 2019 2020 
isu:olH!i:tll1I 
Reguleret egenkapital ·264 -264 (startkapital) 
Opskrivninger 0 0 

Reserveret egenkapital 0 0 

Bortfald 0 ·2.241 

Udbytte til staten 0 0 

Overfort overskud ·3.692 -344 

Egenkapltal I alt -3.956 -2.505 

Hensatte forpllgtelser -1.853 -150 

Langfrlstede gaeldsfor- 
pllgtelser 
FF4 Langfristet ga?ld ·83 ·545 

Donationer 0 0 

Prioritetsga?ld 0 0 
Anden langfristet ga?ld 0 0 
Langfrlstede gaeldsfor- -83 -545 pllgtelser I alt 

Kortfristede gaeldsfor- 
pllgtelser 
Leverandorer af varer og ·2.332 ·685 tjenesteydetser 
Anden kortfristet ga?ld 20 -121 
Skyldige feriepenge -851 -355 
Reserveret bevilling 0 0 
Igangva?rende arbejder for 0 0 fremmed regning 
Periodeafgra?nsnlngsposter, 0 0 forpligtetser 
Skyldige indefrosne ferie- -809 penge 

Kortfrlstede gzldsfor- -3.163 -1.970 pllgtelser i alt 

G.ieldsforpllgtelser -3.246 -2.515 
T !,It -- -- 
Passlver I alt -9.055 -5.170 

- 
Note: Der kan forekomme afrundingsdifferencer. 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Havarikommlssionens egenkapital blev ultimo 2020 formindsket med det negative resultatet for 
bade 2018 og 2019 pa i alt 7,1 mlo. kr. 

Tabel9 

Egenkapitalforklaring 

Egenkapital primo 2019 (tusind kr.) 2019 I ·2020 

Reguleret egenkapital prime -264 -264 
+IEndrlng I reguleret egenkapital 0 0 
Reguleret egenkapital ultimo -264 -264 

Opskrivninger primo 0 0 
+IEndring i opskrivninger 0 0 
Opskrivninger 0 0 

Reserveret egenkapital primo 0 0 
+IEndring I reserveret egenkapital 0 0 
Reserveret egenkapital, ultimo 0 0 

Overfort overskud primo -3.692 -344 

+Prlmoregulering/flytning mellem bogforingskredse 0 0 
+Regulering af overfort overskud 0 0 
+Overfort fra arets resultat 3.348 -1.898 
-Bortfald arets resultat 0 0 
-Udbytte til staten 0 0 
Overf�rt overskud ultimo -344 -2.241 

Egenkapital ultimo 2020 -608 -2.505 

3.5 Likviditet og llneramme 

Tabel 10 

Udnyttelse af IAneramme 

- 
Mio. kr. I 2020 

Sum af immaterialle og materialle anlcegsaktiver 0,1 
Laneramme 1,8 
Udnyttelsesgrad i pct. 57,7 

Note: Der ken forekomme afrundingsdifferencer. 
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Opfolgning pi ovrige likviditetsregler 

Havarikornmissionen har ikke overskredet dispositionsreglerne for hverken FF4, FFS eller FF7 i 
lebet af 2019. 

3.6 Opf,a/gning p;J tensumslott 

Lensurnsbevtlllnqen pa finansloven 2020 var pa 7,7 mio. kr. De samlede personaleomkostninger 
i 2020 var pa 8, 7 mio. kr. 

Tabelll 

Opfolgning pi lonsumsloft 

(mio. kr.) 2020 
Lonsumsloft FL 7,8 
Lonsumsloft lnkl. TB/aktstykker 8,1 
Lonforbrug under lonsumsloft 6,2 
Difference (mindreforbrug) 1,9 
Akk. opsparing ult. 2019 1,4 

Akk. opsparing ult. 2020 3,3 

Pa baggrund af regnskabet for 2019 er der ultimo 2019 1,1 mio. kr. pa lansumsopsparingen, 
hvilket overfores til 2020. 

3. 7 Bevillingsregnskabet 

Regnskabet for Havarikommissionens bevillinger og udglfter i 2019 er i oversigtsform vist i ne- 
denstaende tabel. 

Tabel12 

Bevillingsregnskab (§28.12.03) 

(Hovedkontl Navn ' Bevllllngs- Mio. kr. Bevllllng Regnskab Afvl- Vl(lere- 
' type gelse f121relse 

Ultimo 
28.12.03 Havari- Driftsbe- udolfter 12,1 10,2 1,9 -2,2 

kornrnls- vllling Indt�gter -0,1 0,1 0,0 sionen - 

Havarikommissionen havde • 2020 et forbrug (efter finansielle poster) pa 19,0 mio. kr. 
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4. Bilag 

4.1 Noter tit resultatopgsrelse og balance 

Hensatte forpligtigelser (Balancen) 

Havarikommissionen har i 2020 ikke foretaget hensaettelser. 

Im materiel le an laegsaktiver 

Havarikommissionen har ingen lmmaterielle anlcegsaktiver. 

Tabel14 

Materielle anlaegsaktiver 

"'O -f I G) oa cl QI 0 2 - IQ ::, IC Q. ::, ::, 
::, @' c Ill 

� - ii � er Q. 3� "C ::, QI 
'< !D UI 0 c < - IQ l"'P 

(tuslnd kr.) IQ QI - rl- (D UI 11) .... UI O Q. QI 
� 2 ::, QI .., 

QI �::, 3 UI .... ;:; � iP.: :::, @ � -UI QI � QI .... 
IC .... ::, QI .... < iii QI 11)::, .... .... 
ID c (D 11) .... iii .... .... ii 1 -, .... IQ � 

Kostpris 1.489 0 393 974 546 68 3.470 
Primokorrektioner og 
flytning ml. bogfo- 0 0 0 0 0 0 0 
rinaskredse 
Tilgang 0 0 0 1.012 90 0 1.102 

Afgang 0 0 0 -974 -166 0 -1.141 
Kostpris pr. 1.490 0 394 1.012 470 68 3.432 31.12.2020 
Akkumulerede -1.433 0 -393 -119 -381 -68 -2.393 afskrivnlnger 
Akkumulerede 0 0 0 0 0 0 0 nedskrivni nger 
Akkumulerede af- 
og nedskrivninger -1.433 0 -393 -119 -381 -68 -2.393 
31.12.2020 
Regnskabsmc!eSSig - - - - 
v.erdi pr. 57 0 0 893 89 0 1.039 
31,12.2020 I 

.8.rets afskrivninger -8 0 855 . 165 0 1.012 

.8.rets nedskrivnlnger 0 0 0 0 0 0 0 
Arets af- og -8 0 855 0 165 0 1.012 nedskrlvninger ' 
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4.2 Indtaegtsdaekket virksomhed 

Havarikommissionen har ingen tndteeqtsdeekket virksomhed. 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Havarikommissionen har ingen gebyrfinansieret virksomhed. 

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter 

Havarikommissionen har ingen tilskudsfinansierede aktiviteter. 

4.5 Forelagte investeringer 

Havarikommissionen har lngen forelagte investeringer. 

4.6 It-omkostninger 

It-omkostninger 

Sammensaetning (Mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til It (it-drift/-vedligehold/-udvikllng) 0,0 
It-systemdrift 0,0 
It-vedligehold o,s 
lt-udviklingsomkostninger 0,0 
Udgifter tll lt-varer til forbrug 0,7 
I alt 1,2 

Note: Der kan forekomme afrundingsdifferencer 

4. 7 Supplerende bi lag 

Havarikommissionen har ingen supplerende bilag. 
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