
 
  
 
    
 
   
 
 
  
 
 

 

 
  
  
  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
   
 
 
  
  
 
   
 
 
    
 
  

GEOLOGI FOR

ET SAMFUND

I FORANDRING 
VISION 

GEUS skal være en internationalt anerkendt, og på udvalgte  
områder førende, forsknings- og rådgivningsinstitution inden   
for miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer. 

GEUS skal være den centrale institution i rådgivningen af  
danske og grønlandske myndigheder i alle spørgsmål, hvor  
geologiske forhold er af betydning. 

GEUS skal være det nationale geologiske datacenter, der er i  
front internationalt og sikrer troværdig og uafhængig informa- 
tion til gavn for offentlighed og erhvervsliv. 

GEUS skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor etiske normer  
og sociale værdier er bærende i virksomhedskulturen. 

GEUS skal være aktiv i udvikling af geologien i fagets  
grænseområder. 

GEUS skal være toneangivende i at udvikle partnerskab med  
andre forskningsinstitutioner, erhvervsliv og internationale  
organisationer. 

GEUS skal sammen med parterne i Geocentret være et  
internationalt kendt forskningscenter, som tiltrækker gæste- 
forskere og ph.d.-studerende. 

GEUS skal være en synlig aktør i den internationale udviklings- 
bistand vedrørende udnyttelse og beskyttelse af geologiske  
naturressourcer. 

GEUS skal være synlig i samfundet og formidle geologisk viden  
til offentligheden på en lettilgængelig måde. 

ÉT GEUS
ET KULTUR- OG 
VÆRDIBASERET 

LEDELSESGRUNDLAG 
FOR GEUS 

UDARBEJDET 
AF GEUS’ 

CHEFGRUPPE 

MISSION

VÆRDIER

GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af 
de geologiske forhold i Danmark og Grønland med  
tilhørende sokkelområder. 

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale 
niveau om forhold som er af betydning for udnyttelsen og 
beskyttelsen af geologiske naturværdier og foretage  
kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning  
og formidling herom. 

GEUS skal yde rådgivning til myndigheder og udføre  
myndighedsopgaver inden for sine kerneområder. 

GEUS er nationalt geologisk datacenter. 

Fagligt engagement og kreativitet. 

Frihed under ansvar. 

Åbenhed og samarbejde på tværs. 

Fællesskab og respekt for hinanden. 



GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af 
de geologiske forhold i Danmark og Grønland med  
tilhørende sokkelområder.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale  
niveau om forhold som er af betydning for udnyttelsen og
beskyttelsen af geologiske naturværdier og foretage  
kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning  
og formidling herom.

GEUS skal yde rådgivning til myndigheder og udføre  
myndighedsopgaver inden for sine kerneområder.

GEUS er nationalt geologisk datacenter.

Fagligt engagement og kreativitet.

Frihed under ansvar.

Åbenhed og samarbejde på tværs.

Fællesskab og respekt for hinanden.

ET KULTUR- OG 
VÆRDIBASERET

LEDELSESGRUNDLAG
FOR GEUS

ÉT GEUS

UDARBEJDET
AF GEUS’

CHEFGRUPPE

GEUS skal være en internationalt anerkendt, og på udvalgte  
områder førende, forsknings- og rådgivningsinstitution inden   
for miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer.

GEUS skal være den centrale institution i rådgivningen af  
danske og grønlandske myndigheder i alle spørgsmål, hvor  
geologiske forhold er af betydning.

GEUS skal være det nationale geologiske datacenter, der er i  
front internationalt og sikrer troværdig og uafhængig informa- 
tion til gavn for offentlighed og erhvervsliv.

GEUS skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor etiske normer  
og sociale værdier er bærende i virksomhedskulturen.

GEUS skal være aktiv i udvikling af geologien i fagets  
grænseområder.

GEUS skal være toneangivende i at udvikle partnerskab med  
andre forskningsinstitutioner, erhvervsliv og internationale  
organisationer.

GEUS skal sammen med parterne i Geocentret være et  
internationalt kendt forskningscenter, som tiltrækker gæste- 
forskere og ph.d.-studerende.

GEUS skal være en synlig aktør i den internationale udviklings- 
bistand vedrørende udnyttelse og beskyttelse af geologiske  
naturressourcer.

GEUS skal være synlig i samfundet og formidle geologisk viden  
til offentligheden på en lettilgængelig måde.

 
  
 
    
 
   
 
 
  
 
 

 

 
  
  
  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
   
 
 
  
  
 
   
 
 
    
 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

GEUS’ LEDELSESGRUNDLAG 4 6 

31 7 
5 

2 

GEUS ledelsesgrundlag er ledelsens grundlag for at 
udøve ledelse på GEUS. Det fremstiller den tilgang til 
ledelse, som vi ønsker medarbejdere og omverden 
skal opleve at GEUS bliver ledet på, og som vi vil stå 
inde for, kendes på og agere samlet på. Ligesom 
medarbejderne har berettigede forventninger til 
ledelsen, så har vi forventninger til medarbejderne, 
deres ageren og adfærd. Sådan kan vi aktivt og i 
fællesskab forme det sammenhængende, enestående 
og holistiske GEUS – Ét GEUS. 

VI FREMMER OPGAVER MED 
VÆRDI FOR SAMFUNDET 
DET BETYDER 
At vi sikrer, at GEUS’ valg af opgaver har nytteværdi.
At vi stræber efter anerkendelse og faglig respekt af GEUS i 
omverdenen.

DET GØR VI 
Vi stiller spørgsmål til opgavernes relevans og anvendelighed.
Vi løser opgaverne med respekt for de ressourcer, GEUS betros.
Vi opsøger brugere af GEUS’ viden og formidler denne.
Vi synliggør GEUS over for brugere og befolkningen.

DET FORVENTER VI 
At medarbejderne har blik for at søge de rigtige opgaver.
At medarbejderne har ejerskab til GEUS’ strategier.
At medarbejderne udviser ressourcebevidsthed.

PROFESSIONALISME OG 
DYGTIGHED ER VORT LEDELSES
MÆSSIGE FUNDAMENT 
DET BETYDER 
At vi har fokus på dygtighed, ambitioner, professionalisme og 
kreativitet.
At vi står for og lever op til effektivitet, leveringsdygtighed og 
ressourceudnyttelse.
At vi tager ansvaret på os.

DET GØR VI 
Vi fremmer og belønner dygtighed.
Vi tilskynder og muliggør karriereudvikling.
Vi skaber sammenhæng mellem rammer, mål og resultater.
Vi stimulerer synlighed og evne til at profilere sig selv og GEUS.

DET FORVENTER VI 
At medarbejderne tager ansvar for opgaver, kvalitet og ressourcer. 
At medarbejderne anerkender kollegers dygtighed og indsats. 

VI ARBEJDER PÅ ET LEVENDE 
STRATEGISK GRUNDLAG 
DET BETYDER 
At vi systematisk lader os inspirere af udviklingen i den omverden,
der er relevant for GEUS som organisation, og vi forholder os til den.
At vi fastlægger faglige strategier, som vi forpligtiger os på.
At vi justerer strategier, når der er åbenlyst behov herfor.
At vi har en taktisk og strategisk tilgang til at udnytte nye 
muligheder (der kan realisere GEUS’ mål).

DET GØR VI 
Vi inddrager inspiration fra omverdenen gennem analyser, møder 
og egne forsøgs- og udviklingsprojekter som en fast del af 
organisationsudviklingen. 
Vi fastlægger GEUS’ strategier i GEUS’ bestyrelse i dialog med 
brugere. 
Vi drøfter på det taktiske niveau GEUS’ muligheder i ledelsen og 
med medarbejderne. 
Vi realiserer GEUS’ strategier gennem konkrete projekter og 
indsatsområder. 

DET FORVENTER VI 
At medarbejderne tager del i formuleringen af GEUS’ strategiske. 
grundlag og agerer taktisk og operationelt for at realisere de 
vedtagne mål. 

SAMMEN KAN VI MERE 
DET BETYDER 
At vi har helhedssyn på organisationen, på opgaveløsningen, på 
ressourcerne og på kompetencerne.
At vi fremmer adfærd, der sikrer videndeling og solidaritet over for 
fællesskabet.
At vi vurderer succeser ud fra en helhedsvurdering.
At vi værdsætter medarbejdernes udvikling både personligt og 
fagligt.

DET GØR VI 
Vi anerkender alles bidrag i opgaveløsningen.
Vi løser opgaverne på tværs, når det er hensigtsmæssigt.
Vi anvender kompetencerne, hvor de er i institutionen.
Vi fejrer hinandens succeser.
Vi giver rum til medarbejdernes udvikling.

DET FORVENTER VI 
At hver enkelt medarbejder bidrager til den fælles opgaveløsning. 
At hver enkelt medarbejder føler sig forpligtet af de fælles mål. 
At hver enkelt medarbejder tager medansvar for egen udvikling. 

PÅ GEUS UDVIKLER, DELER OG 
BEVARER VI VIDEN 
DET BETYDER 
At vi betragter viden som det grundlæggende råstof for løsning af 
GEUS’ opgaver.
At vi stiller den viden, vi opnår gennem opgaverne, til rådighed for 
organisationen.

DET GØR VI 
Vi tilrettelægger vores processer, så de understøtter videndeling.
Vi deler vores netværk med chefer og medarbejdere.
Vi betragter tidligere GEUS-medarbejdere som en del af GEUS’ 
netværk.

DET FORVENTER VI 
At medarbejderne aktivt deler den relevante viden og information i 
organisationen. 

DER ER HANDLING BAG ORDENE 
DET BETYDER 
At vi tager beslutninger på et velovervejet grundlag.
At vi står ved det, vi beslutter, og arbejder målrettet på at 
gennemføre det, der er besluttet.

DET GØR VI 
Vi udmønter vores beslutninger inden for klare tidsrammer.
Vi overvejer løbende, om vores beslutninger stadig er rigtige – eller 
om der skal ske ændringer.
Vi kommunikerer de trufne beslutninger - også når de ændres.

DET FORVENTER VI 
At medarbejderne bidrager til at belyse beslutningsgrundlaget. 
At medarbejderne agerer loyalt på beslutningen. 

DIREKTE KOMMUNIKATION 
DET BETYDER 
At vi anvender dialogen i skrift og tale for at takle udfordringer. 
At vores kommunikation er kendetegnet af opsøgende dialog i 
ledelsen og med medarbejdere. 

DET GØR VI 
Vi udviser respekt for hinanden.
Vi viser tillid og udtrykker klare forventninger.
Vi giver feedback på en konstruktiv måde.

DET FORVENTER VI 
At alle på GEUS kommunikerer med hinanden med respekt for 
hinanden. 


