Tillæg for 2021 til rammeaftale for 2017-2020 mellem Nota og
Kulturministeriet
Det er aftalt mellem Nota og Kulturministeriet, at indgå en etårig forlængelse for
2021, af den eksisterende rammeaftale for perioden 2017-2020. Dette skyldes
primært den nuværende Covid-19 situation. Ny rammeaftale forventes indgået i
2021 med virkning fra og med 2022.
Aftalen er étårig, og afrapportering af målene drøftes på virksomhedsmøde mellem
Kulturministeriet og Nota i begyndelsen af 2022. Der forventes i løbet af 2021 at
være indgået en fireårig rammeaftale med Nota for perioden 2022-2025, som
afløser denne etårige forlængelse.
Økonomisk ramme
Der forventes følgende økonomisk ramme for aftaleperioden:

Økonomisk ramme

Hovedkonto 21.31.21.Nota

Regnskab
(foreløbigt)

Budget

2020

2021

Bevilling (nettoudgiftsbevilling)

47,7

54,6

Driftsindtægter

26,5

31,2

0

0

74,2

85,8

Mio. kr., 2020-prisniveau*

Andre indtægter (tilskud mv.)
I alt til disposition

* Regnskab for 2020 er endnu ikke tilgængelige, hvorfor regnskabstal er et udtryk for budgettal er angivet i 2020
- prisniveau.

Det bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet på Finansloven for 2021.
Gældende mål for 2021
Nota har fra 2021, jf. Forslag til Finanslov for 2021 reduceret opgaverne fra 3
opgaver til følgende 2 opgaver og tilhørende resultatmål:

Jour. nr. Xx/xxxxx-xx

Opgaver
Give alle mulighed for at
læse, herunder
understøtte bedre vilkår
for udbredelsen af
tilgængelige materialer, herunder stille viden og
kompetencer til rådighed
Støtte mennesker med
læsevanskeligheder
under uddannelse og i
beskæftigelse ligesom
Nota vil arbejde for at
øge tilgængelighed til
medier, herunder
udvikling af nye digitale
medieløsninger

Mål
− Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig
tekst med det indhold og på de platforme, som tilgodeser deres behov.
− Nota skal anvende sin viden om tilgængelige materialer,
medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene
for udbredelsen af tilgængelig tekst.
− Nota vil via nationalt og internationalt samarbejde arbejde for
fastlæggelse af standarder, udveksling af materialer m.m.
− Nota vil via samarbejde med andre myndigheder og forlag tilstræbe, at
mest muligt undervisningsmateriale som standard produceres
tilgængeligt.
− Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for
uddannelser arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i
tilgængelig form for relevante grupper.
− Nota vil fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige
materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse
mv. for alle med læsevanskeligheder.

Resultatmålene er operationaliseret i operationelle mål, jf. bilag 1, som lægges til
grund for Notas resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen.
For mission og vision henvises til rammeaftalen for 2017-2020.
For øvrige vilkår, herunder rapportering af resultater og aftalens status henvises
endvidere til rammeaftalen for 2017-2020.
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