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1.  BERETNING 

1.1 Beskrivelse af GEUS’ formål og hovedopgaver 

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstituti-
on i Miljøministeriet og har status som statsvirksomhed. GEUS ledes af en bestyrelse og en 
direktion. De overordnede rammer for GEUS’ virke er fastlagt i lov nr. 326 af 5. maj 2004 
om sektorforskningsinstitutioner og i bekendtgørelse nr. 1478 af 14. december 2005 om 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Det fremgår heraf, at GEUS’ formål er 
at drive geovidenskabelig forskning indtil højeste internationale niveau med henblik på at 
opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er 
af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske naturværdier i Danmark og 
Grønland. 

Som konsekvens af udmeldingen fra Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
den 4. oktober 2006 om sektorforskningen, skal de overordnede rammer for GEUS fast-
lægges i en særlig lov for GEUS, som bliver udarbejdet af Miljøministeriet og forventes 
vedtaget i 2007. Endvidere skal der i 2007 udarbejdes en ny vedtægt for GEUS. 

GEUS er, i henhold til finanslov, sektorforskningslov og bekendtgørelse, ansvarlig for va-
retagelse af geologisk kortlægning, dataindsamling og datalagring vedrørende Danmark og 
Grønland, og skal desuden løse forsknings-, rådgivnings-, overvågnings- og formidlings-
opgaver, med særligt vægt på at sikre det bedst mulige geovidenskabelige grundlag for de 
ministerier, GEUS rådgiver, og for Grønlands Hjemmestyre. GEUS’ opgaver er endvidere 
forankret i Miljømålsloven, Vandforsyningsloven, Råstofloven, Undergrundsloven, Lov 
om offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig 
enhed til administration af fonden samt i bemærkningerne til Lov om mineralske råstoffer i 
Grønland.  

Arbejdet er organiseret i 5 programområder: (1) Databanker og formidling, (2) Vandres-
sourcer, (3) Energiråstoffer, (4) Mineralske råstoffer og (5) Natur og miljø. GEUS’ hoved-
aktiviteter er fastlagt i Resultatkontrakt 2004-2007, i hvilken også de strategiske indsats-
områder er beskrevet (resultatkontrakten kan findes på www.geus.dk – publikationer – 
institutionsrapporter). 

1.2 Beskrivelse og vurdering af finansielle resultater 

GEUS’ nettobevilling for 2006 var på 129,5 mio. kr. De samlede bogførte udgifter blev på 
272,2 mio. kr. og de bogførte indtægter på 147,8 mio. kr.. Årets resultat viser et samlet 
mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som videreføres til 2007. 
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Der er anvendt netto 30,1 mio. kr. og 64 årsværk af nettobevillingen til opgaver relateret til 
Grønland. I finanslov 2006 var der afsat 34,0 mio. kr. og 64 årsværk til disse opgaver. 
GEUS har i 2006 opfyldt de aftalte faglige forpligtelser over for Grønland, hvilket afspej-
les i årsværksforbruget svarende til de budgetterede årsværk. Nettoudgiften er lavere især 
på grund af ekstraordinært mersalg af data. Se også tabel 1.2 i bilag 1. 

Tabel 1 – GEUS’ økonomiske hovedtal for 2006 
Mio. kr. Omkostningsregnskab 2006   
Ordinære driftsindtægter (excl. bevillinger) 143,9   
Ordinære driftsomkostninger -286,3   

Heraf personaleomkostninger -153,4   
Andre driftsposter, netto -0,1   
Finansielle poster, netto 0,2   
Ekstraordinære poster, netto -   
Årets omkostningsresultat før FL-bevillinger -142,3   
 Udgiftsregnskab 2006  Anlægsbevilling 
Indtægter 147,8 Indtægter 0 
Udgifter -272,2 Udgifter 0 
Årets udgiftsresultat før FL-bevillinger -124,4   
FL-bevilling incl. TB (nettotal) 129,5 Bevilling, indtægter, 

incl. TB 
0 

  Bevilling, udgifter, 
incl. TB 

0 

Årets overskud 5,1   
Til videreførelse 18,9   

 
Mio. kr. Status pr. 31.12.2006 
Anlægsaktiver i alt 20,1 

Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,1 
Heraf materielle aktiver 20,0 

Omsætningsaktiver 74,8 
Aktiver i alt 94,9 
Egenkapital 19,6 
Hensatte forpligtelser - 
Øvrige forpligtelser 75,3 
Passiver i alt 94,9 

1.3 Beskrivelse og vurdering af faglige resultater 

Med udgangspunkt i GEUS’ vision, strategi, resultatkontrakt og arbejdsprogram har GEUS 
fokuseret på de opgaver, som har størst samfundsmæssig betydning og som kan understøtte 
arbejdet i ministerier, amter, kommuner og offentlige institutioner. En gennemgang af 
GEUS’ faglige aktiviteter kan findes i rapporten ’Faglige resultater 2006’ (kan hjemtages 
på www.geus.dk – publikationer – institutionsrapporter). 

GEUS’ aktiviteter i Danmark har bidraget til videngrundlaget for politiske beslutninger og 
forvaltningsopgaver især inden for områderne miljø og klima, grundvand, og mineralske 
råstoffer. GEUS har desuden bidraget med forskningsbaseret viden vedrørende Danmarks 
olie-gasreserver, geotermisk energipotentiale og viden om CO2-lagring, som bidrag til 
energipolitikken og diskussionen om midler til opfyldelsen af de klimapolitiske målsæt-
ninger.  
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Som led i Grønlands Hjemmestyres bestræbelser på at gøre råstofsektoren i Grønland til et 
bærende erhverv, har GEUS bidraget med at tilvejebringe geologisk viden om råstofpoten-
tialet, hvilket er en forudsætning for en sådan udvikling. I henhold til FN’s Havretskonven-
tion kan kyststater fremsætte krav om kontinentalsokkelområder ud for den nuværende 200 
sømiles grænse forudsat, at der er en sammenhæng med den kystnære kontinentalsokkel. 
GEUS bidrager til disse tekniske udredninger i de fem potentielle kravområder omkring 
Grønland og Færøerne. Yderligere information findes på www.a76.dk. 

GEUS har i det forløbne år deltaget aktivt i nationale og internationale forskningsprojekter 
og –netværk inden for alle faglige programområder. Denne fundamentale indsats for hjem-
tagning af viden er fortsat højt prioriteret.  

GEUS har med finansiering fra både danske og internationale bistandsmidler løst en række 
opgaver i Caribien, Ghana, Letland, Uganda, Kenya, Mekong–komité–landene, Sudan, 
Tanzania og Vietnam. GEUS vil fortsat forsøge at udnytte opbygget kompetence på løs-
ningen af internationale opgaver i overensstemmelse med GEUS’ strategi og den danske 
bistandspolitik. 

GEUS’ resultatkontrakt for perioden 2004-2007 indeholder 14 faglige og 4 tværgående 
strategiske indsatsområder. Af de 14 faglige indsatsområder er 12 vurderet som opfyldt og 
2 som delvis opfyldt. Årsagen hertil er dels at kommunalreformen har krævet større indsats 
end det har kunnet forudses og dels at det varmere klima nord for Grønland medførte en 
tidligere tågedannelse end normalt og dermed begrænsninger i den mulige beflyvning og 
dataindsamling. Sammenlagt betragtes resultatet som tilfredsstillende. Af de 4 tværgående 
indsatsområder er 3 vurderet som opfyldt og 1 vurderet som delvis opfyldt. Årsagen hertil 
er, at det var nødvendigt at ændre valg af bilagsflowsystem, med deraf følgende forsinkel-
se. Bemærkninger til opfyldelsen af målene i indsatsområderne indgår i beskrivelserne af 
de enkelte programområder i ”Faglige resultater 2006”. 

Der var opstillet 10 institutionsmål for aktiviteterne i 2006. Alle institutionsmål er opfyldt 
og det betragtes som tilfredsstillende.  

Der var opstillet 12 kvantitative resultatindikatorer. Heraf er 9 indikatorer opfyldt og 2 
næsten opfyldt. Antallet af ’notater, udtalelser, redegørelser m.v. (GEUS-notater)’ er en del 
under det forventede, antagelig fordi året generelt har været præget af Kommunalreformen. 
Samlet er antallet af videnskabelige publikationer opfyldt betydeligt over målsætningerne 
og samlet set betragtes opfyldelsesgraden for resultatindikatorerne at være tilfredsstillende. 

GEUS har bidraget til ministeriets 6 koncernmål i varierende grad, men GEUS’ direktør 
har ikke haft selvstændigt ansvar for nogen af målene. GEUS har specielt bidraget i bety-
deligt omfang til opfyldelsen af koncernmål 2, fortsat implementering af kommunalrefor-
men (forvaltningsgrundlag, datahåndtering og digital forvaltning, samt fælles geografisk 
infrastruktur). GEUS vurderer sine bidrag til koncernmålene som opfyldt. 

GEUS har udarbejdet en oversigt over de faglige resultater (”Faglige resultater 2006”). 
Denne oversigt er udgivet som institutionsrapport og kan desuden findes på www.geus.dk.  
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Yderligere oplysninger om aktiviteterne på de forskellige programområder findes på 
www.geus.dk under afdelinger. 

1.4 GEUS’ forventninger til fremtiden 

2006 er det tredje år i den fireårige resultatkontraktperiode (2004-07). Resultatkontraktens 
faglige aktiviteter er udarbejdet på basis af en langsigtet strategi for GEUS’ udvikling, som 
peger på de forventede nye videnbehov inden for GEUS’ programområder: databanker og 
formidling, vandressourcer, energiråstoffer, mineralske råstoffer og natur og miljø. Resul-
tatkontrakten indeholder en række strategiske indsatsområder, som skal sikre, at GEUS 
kan bidrage med forskningsbaseret viden til myndigheder og samfund på disse områder. 

Der er stort behov for geologisk rådgivning i den politiske beslutningsproces og i den lø-
bende forvaltning. Det gælder på områderne natur- og miljøforvaltning, vandressourcefor-
valtning, drikkevandsforsyning, energiråstoffer, mineralske råstoffer, samt datatilgænge-
lighed og dataopbevaring. 

En stor opgave for GEUS er at bidrage til en vellykket implementering af Kommunalre-
formen på miljøområdet. GEUS har en central rolle i Miljøcentrenes gebyrfinansierede 
kortlægning af grundvandsressourcen i statslig regi. For at løse denne opgave har GEUS 
oprettet en Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus til at koordinere og fagligt støtte 
den landsdækkende aktivitet i de syv Miljøcentre. Desuden har GEUS en vigtig opgave 
med at sikre datatilgængelighed og bidrage til opbygningen af Danmarks Miljøportal samt 
til revision og videreførelse af NOVANA overvågningsopgaver på grundvandsområdet. 

GEUS forventer, at de aktiviteter, der danner grundlag for efterforskning af mineraler, olie 
og gas i Grønland vil fortsætte i de nærmeste år, men udfaldet af Selvstyrekommissionens 
arbejde vil dog i en vis grad kunne påvirke omfang og art af disse aktiviteter. Der er en 
forventning om, at energi–relaterede aktiviteter i Danmark måske får tilført forskningsmid-
ler – efter en årrække uden offentlige midler til olie–gas–relateret forskning. Den høje olie-
pris forventes at resultere i fortsat stærk efterspørgsel efter GEUS rådgivning fra den inter-
nationale olieindustri.  

I regi af Kontinentalsokkelprojektet vil der blive gennemført dataindsamling og forskning i 
5 områder ud for Grønland og Færøerne, som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's 
Havretskonvention, og deraf følgende mulighed for at gøre territoriale krav gældende ud-
over 200 sømiles grænsen. I den kommende periode forventes en øget aktivitet med hen-
blik på forberedelse af selve den fase i projektet, hvor der skal indgives krav til FN´s "Sok-
kelkommission". 

GEUS’ finanslovsbevilling er reduceret med én procent i 2007 og yderligere med én pro-
cent i løbet af de efterfølgende BO-år. GEUS vil kompensere for denne bevillingsmæssige 
nedgang ved at øge omfanget af eksternt finansierede forsknings- og rådgivningsaktiviteter 
inden for institutionens hovedområder. Den største indtægtsstigning forventes især at ske 
gennem forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver for den internationale olieindustri. 
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Desuden satser GEUS på finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter via nye midler 
fra strategiske forskningsprogrammer, samt især fra EU’s 7. rammeprogram. 

1.5 Oversigt over hovedkonti  

GEUS rapporterer i 2006 for hovedkonto 23.61.01. 
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2. MÅLRAPPORTERING

2.1 Oversigt over resultatmål med vurdering af opfyldelsesgraden 

I henhold til resultatkontrakt 2003-2007, afrapporteres følgende:  
• 12 kvantitative resultatindikatorer, 
• 14 strategiske indsatsområder fordelt på 5 faglige programområder,  
• 4 indsatsområder af tværgående karakter, samt  
• 10 institutionsmål for 2006. 

2.1.1 Målopfyldelse – de kvantitative resultatindikatorer 

Tabel 2 – Kvantitative resultatindikatorer 

Kvantitative Resultatindikatorer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Måltal 
2006 

Afvigelse 
fra måltal

Langsigtet videnopbygning         

Antal artikler i internationale videnskabelige tidsskrif-
ter/publikationer (med peer review) (1)

124 101 79 87 107 101 76 25 

Antal videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier (1) 37 21 30 41 36 48 23 25 

Antal videnskabelige publikationer i øvrigt (1) 28 27 32 8 8 12 14 -2 

Antal konferencebidrag med abstract    172 150 139 105 34 

Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling         

Antal offentligt tilgængelige GEUS rapporter 154 125 108 95 75 85 86 -1 

Antal fortrolige GEUS rapporter 45 37 38 45 46 35 30 5 

Antal notater, udtalelser, redegørelser m.v. (GEUS-notater) 77 73 86 68 74 41 56 -15 

Generel og populærvidenskabelig formidling 83 82 81 112 94 131 57 74 

Besøg på GEUS hjemmeside (1000/år) (2) 224 282 450 610 1.097 1.801 400 Positiv (2)

Forskeruddannelse        

Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer  - - - 5 6 7 5 2 

Ph.d.-grader med GEUS-vejleder og ansat på GEUS 7 7 7 5 5 5 5 0 

Ph.d.-studerende med GEUS-vejleder 28 27 32 23 45 37 13 24 

(1): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publicering; der 
kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt. 

(2): Web-statistikken bliver fra slutningen af 2004 opgjort på en ny måde, der gør det vanskeligere at sammenligne de oprindelige mål 
med det faktiske antal besøg. Derfor er antallet af besøg på GEUS’ hjemmeside omregnet efter den nye metode for alle årene. Til gen-
gæld er det ikke muligt at opgøre afvigelsen fra måltallet konkret, men det kan konstateres, at antallet af besøg på GEUS´ hjemmeside er 
steget kraftigt. 

Målopfyldelsesgraden for GEUS’ 12 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 2. Det 
fremgår heraf, at 9 indikatorer er opfyldt.  
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Antallet af ’artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review’ er, i lighed 
med 2005, betydelig højere end måltallet antagelig fordi der i dag i højere grad fokuseres 
på ’artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review’. Også videnskabeli-
ge artikler i egne serier er betydelig højere end måltallet. De sidste år er antallet af ’viden-
skabelige publikationer i øvrigt’ og ’offentligt tilgængelige GEUS rapporter’ lidt under det 
forventede, antagelig på grund af ovennævnte fokusering på artikler med peer review. 
Samlet er antallet af faglige publikationer opfyldt, idet ”underskuddet” på offentlige rap-
porter og ’videnskabelige publikationer i øvrigt’ i høj grad modsvares af ”overskuddet” på 
artikler i videnskabelige tidsskrifter og egne serier. 

Antallet af GEUS-notater er væsentligt under det forventede, blandt andet fordi myndig-
hedsopgaverne har været koncentreret om implementeringen af kommunalreformen. Til 
gengæld er den populærvidenskabelige formidling betydelig over måltallet og et ’over-
skud’ af fortrolige rapporter. 

Antallet af ph.d. studerende med GEUS-vejleder er betydelig over måltallet. GEUS er 
medvejleder for mange ph.d. studerende, der ikke har arbejdsplads på GEUS.  

GEUS havde i 2006 3 forskningsprofessorer og 4 adjungerede professorer 

2.1.2 Målopfyldelse – de strategiske indsatsområder på de faglige programom-
råder 

De strategiske indsatsområder er defineret og beskrevet i GEUS’ resultatkontrakt 2004-
2007. I GEUS’ rapportering af de faglige aktiviteter for 2006 gives en mere uddybende 
opgørelse. 

Tabel 3 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 1 – Databan-
ker og generel formidling.  

Programområde 1 R2003 R2004 R2005 B2006 R2006 

Årsværksforbrug 61 55 62 66 60 

Samlet omsætning (mio. kr.) 36,2 36,8 44,1 50,4 48,2 

Heraf basismidler (mio. kr.) 32,2 32,0 34,6 41,2 30,2 

Ekstern finansieringsgrad (%) 11 13 22 18 37 

      

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

1.1  GEUS data og kort på Internettet 6,8 5,1 1,4 73 Delvist opfyldt (3)

1.2  Populærvidenskabelig formidling 
fra Geocentret 

3,3 2,6 2,3 12 Opfyldt 

(3): På grund af meget store opgaver med redning af amternes data har der ikke været ressourcer til at udvikle faciliteter til præsentati-
on af energirelaterede data på Internettet. Dog anses institutionsmål 1, kortlægning, modtagelse og sikring af amtslige data på grund-
vandsområdet i forbindelse med kommunalreformen, for at være opfyldt. Ligeledes har GEUS bidraget i betydeligt omfang til koncern-
mål 2, fortsat implementering af kommunalreformen (forvaltningsgrundlag, datahåndtering og digital forvaltning, samt fælles geogra-
fisk infrastruktur). 
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Tabel 4 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 2 – Vandres-
sourcer. 

Programområde 2 R2003 R2004 R2005 B2006 R2006 

Årsværksforbrug 69 58 56 53 63 

Samlet omsætning (mio. kr.) 50,0 46,7 46,2 43,8 47,5 

Heraf basismidler (mio. kr.) 36,4 26,9 24,4 23,7 24,5 

Ekstern finansieringsgrad (%) 27 42 47 46 48 

      

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

2.1  Geologisk og hydrologisk model-
lering i Vandressourceforvaltning 

12,2 8,6 2,2 75 Opfyldt 

2.2  Hydrogeologiske modeller af 
dybtliggende grundvandsmagasi-
ner baseret på integrerede metoder 

13,6 9,1 5,2 43 Opfyldt 

2.3  Naturlige og miljøfremmede 
stoffers udvaskning til og omsæt-
ning i grundvandet 

15,4 13,9 8,2 41 Opfyldt. 

 

Tabel 5 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 3 – Energi-
råstoffer. 

Programområde 3 R2003 R2004 R2005 B2006 R2006 

Årsværksforbrug 80 85 81 86 84 

Samlet omsætning (mio. kr.) 66,7 85,3 71,1 130,8 98,6 

Heraf basismidler (mio. kr.) 20,9 26,4 31,5 34,9 25,0 

Ekstern finansieringsgrad (%) 69 69 56 73 75 

      

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

3.1  Kulbrinteressourcerne i kalken i 
Nordsøen 

9,3 6,4 5,5 15 Opfyldt (4)

3.2  Kulbrinteressourcerne i Vestgrøn-
land 

11,7 14,9 0,4 97 Opfyldt 

3.3  Regional geologi vedrørende 
sokkelundersøgelsesområderne 

8,6 33,0 -1,3 104 Delvist opfyldt (5)

(4): Evaluering af olie/gas potentialet var oprindelig planlagt til at ske i Tyra-Igor området, Nordsøen. I forbindelse med dette arbejde 
viste det sig mere hensigtsmæssigt at foretage en reevaluering af kalkpakken i den danske del af Central Graven. Målene for det strate-
giske indsatsområde 3.1 betragtes som opfyldt under de reviderede forudsætninger. 

(5): Vejrforholdene under indsamlingen var præget af højere temperaturer end forventet, hvilket især bevirkede at data-indsamlingen 
blev reduceret til ca. 70% af det oprindeligt planlagte. Løbende omprioriteringer sikrede dog, at de vigtigste data blev indsamlet, og en 
vurdering baseret på tolkningen af data har konkluderet at der er indsamlet data nok til afklaring af hovedproblemstillingen.  
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Tabel 6 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 4 – Mineral-
ske råstoffer og Grønlandskortlægning.  

Programområde 4 R2003 R2004 R2005 B2006 R2006 

Årsværksforbrug 56 52 50 48 48 

Samlet omsætning (mio. kr.) 37,0 40,0 43,1 44,3 42,6 

Heraf basismidler (mio. kr.) 22,0 23,3 28,1 23,2 26,8 

Ekstern finansieringsgrad (%) 40 42 35 48 37 

      

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

4.1  Suprakrustaler og deres ressourcer 
i Grønland 

5,1 5,4 1,8 66 Opfyldt 

4.2  Magmatiske miljøer og deres 
ressourcer i Grønland 

3,4 3,1 2,1 31 Opfyldt 

4.3  Anvendt mineralogi 2,0 1,4 0,4 70 Opfyldt 

 

Tabel 7 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 5 – Natur og 
miljø.  

Programområde 5 R2003 R2004 R2005 B2006 R2006 

Årsværksforbrug 34 31 31 25 33 

Samlet omsætning (mio. kr.) 22,9 22,5 22,7 19,4  35,2 

Heraf basismidler (mio. kr.) 15,8 12,1 14,5 9,7  17,8 

Ekstern finansieringsgrad (%) 31 46 36 50 49 

      

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

5.1  Maringeologi i areal- og ressour-
ceforvaltning 

4,9 3,8 3,1 18 Opfyldt 

5.2  Klimaforandringer: Overvågning 
og effekter 

4,9 4,6 2,1 54 Opfyldt 

5.3  Kvartærgeologisk kortlægning 3,4 2,7 2,4 14 Opfyldt 

 
Budgettet for 2006 er vedtaget i slutningen af 2005. GEUS’ opgaver opstår løbende, og 
specielt eksternt finansierede opgaver er det ikke muligt at budgettere fuldstændigt inden 
årets start. Ved vedtagelse af budgettet for 2006 i december 2005 indgik der således en 
manglende indtjening på 29,5 mio. kr., som igen indgår i budgettallene for hvert program-
område. I takt med at eksterne opgaver hjemtages, ændres fordelingen af ressourcerne in-
den for programområderne og mellem programområderne, hvilket medfører betydelige 
forskelle mellem budget og regnskab. 

Samtidig indgår der opgaver i budgettet, som det ikke altid er muligt at gennemføre fuldt 
ud i løbet af året. Et eksempel er kontinentalsokkelprojektet under programområde 3, hvor 
det allerede tidligt i 2006 stod klart, at væsentlige opgaver med isbrydere måtte udskydes 
til 2007, og budgettet for projektet blev derfor ændret betydelig allerede i foråret 2006. 
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2.1.3 Målopfyldelse – Organisations- og personaleudvikling 

Tabel 8 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse for indsatsområder vedr. organi-
sations- og personaleudvikling. 

Strategiske indsatsområder i 2006 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

I.1  Videreudvikling af organisations-
formen  

0,3 0,2 0,2 0 Delvist opfyldt (6)

I.2  Forskningsevalueringer  0,1 0,2 0,2 0 Opfyldt 

I.3  Kompetenceudvikling  0,5 0,3 0,3 0 Opfyldt 

I.4  Personaleplanlægning og rekrutte-
ring  

0,3 0,2 0,2 0 Opfyldt 

(6): Indførelsen af et andet elektronisk bilagsflowsystem end oprindelig planlagt, forsinkede opgaven og det var endnu under implemen-
tering ved udgangen af 2006. 

2.1.4 Målopfyldelse – GEUS’ institutionsmål 

GEUS’ institutionsmål er supplerende et-årige mål. Målene kan være en årlig udmøntning 
af flerårige strategiske indsatsområder eller kan være enkelte mål der ikke er knyttet til de 
strategiske indsatsområder, men hvor GEUS’ ledelse ønsker, at der foretages en ekstraor-
dinær indsats. 

Der er mellem GEUS og Miljøministeriets departement aftalt 10 institutionsmål for aktivi-
teterne i 2006 (tabel 9). Alle 10 institutionsmål er opfyldt, hvilket er tilfredsstillende. 

Tabel 9 – Målopfyldelse af GEUS’ institutionsmål 

Nr. Institutionsmål Strategisk Indsatsområde Målopfyldelse 

1 Kortlægning, modtagelse og sikring af amtslige data på grundvandsområ-
det i forbindelse med kommunalreformen 

Strategisk Indsatsområde 1.1 Opfyldt 

2 Udvikling af et forsknings- og undervisningsområde i geomikrobiologi i 
samarbejde med KVL 

Strategisk Indsatsområde 2.3 Opfyldt 

3 NOVANA grundvandsmodellering for amterne: Etablering af geologiske 
modeller 

Strategisk Indsatsområde 2.1 Opfyldt 

4 Evaluering af olie/gas potentialet i Tyra-Igor området, Nordsøen – Reeva-
luering af kalkpakken 

Strategisk Indsatsområde 3.1 Opfyldt 

5 Kontinentalsokkelundersøgelser i Det Arktiske Ocean Strategisk Indsatsområde 3.3 Opfyldt 

6 Videreførelse af den geologiske kortlægning af Kapisillit kortbladet    
1:100 000, Vestgrønland 

Strategisk Indsatsområde 4.1 Opfyldt 

7 Afsluttende vurdering af diamant – potentialet i Maniitsoq/Kangerlussuaq 
regionen, Vestgrønland 

Strategisk Indsatsområde 4.2 Opfyldt 

8 Kvartærgeologisk kortlægning og udgivelse af et geologisk kort 1:50 000, 
Møn 

Strategisk Indsatsområde 5.3 Opfyldt 

9 Koncept for kortlægning af marine habitater Strategisk Indsatsområde 5.1 Opfyldt 

10 Etablering af Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus som følge af 
kommunalreformen 

Strategisk Indsatsområde I.1 Opfyldt 
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2.1.5 Målopfyldelse – GEUS’ bidrag til koncernmål 

GEUS har i varierende omfang bidraget til opfyldelse af Miljøministeriets koncernmål, 
GEUS’ direktør har ikke i 2006 haft et selvstændigt ansvar for koncernmål, men GEUS har 
været stærkt involveret i opfyldelsen af koncernmål 1 og 2 vedrørende implementering af 
Kommunalreformen. 

2.2 Analyse af målopfyldelse 

Aktiviteterne i 2006 omfatter tredje år i den 4-årige resultatkontrakt. I forhold til resultat-
kontraktens målsætning ser den faglige fremdrift tilfredsstillende ud. For yderligere ud-
dybning af de faglige resultater henvises til publikationen ”Faglige resultater 2006” på 
www.geus.dk. 

2.2.1 Faglige aktiviteter 

Af de 14 strategiske indsatsområder (se tabel 3-7), som er knyttet til de faglige program-
områder er 12 vurderet som opfyldt og 2 som delvis opfyldt.  

GEUS’ fokuserede indsats på populærvidenskabelig formidling, har resulteret i et støt sti-
gende antal besøgende på institutionens hjemmeside, og i et meget betydeligt antal bidrag 
til populærvidenskabelige artikler og foredrag. På grund af meget store opgaver med red-
ning af amternes data har der ikke været ressourcer til at udvikle faciliteter til præsentation 
af energirelaterede data på Internettet (strategisk indsatsområde 1.1).  

For det strategiske indsatsområde 3.3. – Regional geologi vedrørende sokkelundersøgel-
sesområderne – blev det første større dataindsamlingsprojekt (LORITA) i området nord for 
Grønland gennemført i foråret 2006. Vejrforholdene under data indsamlingen var præget af 
højere temperaturer end forventet, hvilket især på grund af tåge nedsatte mulighederne for 
flyoperationerne. Det bevirkede en reduktion af dataindsamlingen til ca. 70% af det oprin-
deligt planlagte. Løbende omprioriteringer sikrede dog, at de vigtigste data blev indsamlet, 
og en vurdering baseret på tolkningen af data har konkluderet at der er indsamlet data nok 
til afklaring af hovedproblemstillingen.  

2.2.2 Tværgående aktiviteter 

Af målene for de 4 tværgående indsatsområder (se tabel 8), som omfatter organisations- og 
personaleudvikling vurderes 3 som opfyldt og 1 som delvis opfyldt (I.1 Videreudvikling af 
organisationsformen). 

Aktiviteterne i det tværgående strategiske indsatsområde I.1 – Videreudvikling af organi-
sationsformen – er ikke helt afsluttet i 2006. Det er besluttet at fravælge Cap Nordic og 
indføre et andet elektronisk bilagsflowsystem, Invoice Workflow, og det var endnu under 
implementering ved udgangen af 2006. 
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3. REGNSKAB 

3.1 Driftsregnskab 

Tabel 10 – Driftsregnskab (i mio. kr.) (7)

2005  2006  2007 § 23.61.01  
Statsvirksomhed 

Regnskab Budget 
(FL+TB) 

Regnskab Afvigelse R-B Budget (FL) 

Indtægter  221,0 265,7 277,3 11,6 274,3 

Nettotal (bevilling) 126,9 129,5 129,5 - 131,7 

Driftsindtægter 94,1 136,2 147,8 11,6 142,6 

Udgifter 227,2 265,7 272,2 6,5 275,5 

Lønninger 122,2 121,9 130,5 8,6 130,1 

Øvrige driftsudgifter 105,0 143,8 141,7 -2,1 145,4 

Resultat -6,2 0,0 5,1 5,1 0,0 

(7): Tallene er i løbende priser eksklusiv moms. 

 

Der har i 2006 været et overskud i forhold til finanslovsbevillingen på 5,1 mio. kr. 

Afvigelserne på hovedtal består af merindtægter på 11,6 mio. kr. suppleret med mindre-
forbrug af øvrige driftsmidler for 2,1 mio. kr. tilsammen 13,7 mio. kr. til finansiering af 
merudgifter til lønninger på 8,6 mio. kr. og videreførsel til senere år på 5,1 mio. kr. 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende. 

3.2 Personale 

Antallet af medarbejdere er steget med 8 fra 2005 til 2006 og årsværksforbruget er steget 
med 10. 

GEUS har i efteråret 2006 vedtaget en rekrutteringsstrategi og laver over de kommende år 
en strategisk rekruttering, incl. sikring af generationsskifte på vitale fagområder. Derfor ses 
en mindre stigning i antallet af medarbejdere. 

Tabel 11 – Årsværk og antal medarbejdere 

Årsværk og antal medarbejdere 2003 2004 2005 2006 2007 

Årsværk 318 295 276 287 300 

Antal medarbejdere 324 294 282 291  
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”Årsværk” er det samlede årsværksforbrug over året, incl. lønnede studerende og adjunge-
rede medarbejdere. GEUS havde 41 lønnede studerende og adjungerede seniormedarbejde-
re i 2006.  

”Antal medarbejdere” er opgjort pr. 31/12 det pågældende år og er excl. studerende og 
adjungerede seniormedarbejdere.  

Alle tal er nu baseret på Finansministeriets ISOLA3 database. Enkelte tal varierer derfor i 
forhold til tidligere årsrapporter. 

Tabel 12 – Personaleomsætning  

Personaleomsætning 2003 2004 2005 2006 

Antal medarbejdere 324 294 282 291 

Tiltrådte medarbejdere 21 20 27 35 

Fratrådte medarbejdere 49 48 33 30 

Personaleomsætning 15,2% 16,3% 11,7% 10,3% 

3.3 Regnskab (omkostningsbaseret) 

Formålet med det omkostningsbaserede regnskabsafsnit er at vise virksomhedens omkost-
ningsbaserede driftsregnskab i finansåret udtrykt ved resultatopgørelsen og at vise virk-
somhedens omkostningsbaserede status udtrykt ved balancen. Regnskabsafsnittet omfatter 
herudover en omregningstabel mellem resultatopgørelsen (omkostninger) og årets nettoud-
gifter (udgifter) samt bevillingsregnskab (udgifter) med bevillingsafregning i forhold til 
statsregnskabet. 

Afsnittet indeholder: 
• En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
• Resultatopgørelse (omkostninger) 
• Balance (omkostninger) 
• Omregningstabel mellem resultatopgørelsen (omkostninger) og årets nettoudgifter 

(udgifter) 
• Bevillingsregnskab (udgifter) 

3.3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Der er ikke ændret i anvendt regnskabspraksis og der henvises derfor til de gældende reg-
ler og afsnittet om anvendt regnskabspraksis i åbningsbalancen. 

På GEUS er anlægsanskaffelser/anlægsaktiver defineret dels som anskaffelser, der har en 
levetid/afskrivningsperiode længere end 1 år og en kostpris større end 50.000 kr. pr. an-
skaffelse, dels som alt IT-udstyr med en levetid længere end 1 år med en kostpris op til 
50.000 kr. Den sidste gruppe afskrives som en samlet enhed.  

Alle andre anskaffelser er varekøb uden afskrivning, herunder anskaffelser til projekter 
med ekstern finansiering. 
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3.3.2 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 

• Resultatopgørelsen viser årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat.  
• Årets bevillinger indgår ikke i resultatopgørelsen. 
• Driftsindtægterne viser de faktiske indtægter forbundet med periodens aktiviteter.  
• Lønningerne omfatter udover de udbetalte lønninger også værdien af optjent ferie og 

afspadseringstimer, og udgør dermed de faktiske lønomkostninger for perioden. 
• I resultatopgørelsen indgår af- og nedskrivninger i stedet for anskaffelsesudgifter. 

Tabel 13 – Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 

Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2006 R2005 B2007 

 Ordinære driftsindtægter    

 Salg af varer og tjenesteydelser  55,2 33,3 55,0 

1 Tilskud til egen drift 88,4 56,8 85,0 

 Øvrige driftsindtægter 0,3 0 0 

 Gebyrer  0 0 0 

 Ordinære driftsindtægter i alt  143,9 90,1 140,0 

 Ordinære driftsomkostninger     

 Ændring i lagre  0 0 0 

 Forbrugsomkostninger     

 Husleje 29,5 28,8 30,2 

 Andre forbrugsomkostninger 81,5 50,7 83,5 

 Forbrugsomkostninger i alt 111,0 79,5 113,7 

 Personaleomkostninger     

2 Lønninger 138,7 132,6 139,0 

 Pension 16,9 16,2 17,0 

 Lønrefusion -3,1 -4,0 -3,1 

 Andre personaleomkostninger 0,9 0,5 0,9 

 Personaleomkostninger i alt 153,4 145,3 153,8 

 Andre ordinære driftsomkostninger  16,5 13,7 17,0 

3 Af- og nedskrivninger  5,4 5,6 4,5 

 Ordinære driftsomkostninger i alt  286,3 244,1 289,0 

 Resultat af ordinær drift  -142,4 -154,0 -149,0 

 Andre driftsposter    

 Andre driftsindtægter  0 0 0 

 Andre driftsomkostninger  0,1 0 0 

 Resultat før finansielle poster  -142,5 -154,0 -149,0 

  Finansielle poster    

 Finansielle indtægter  0,4 0,4 0,4 

 Finansielle omkostninger  0,2 0,1 0,2 

 Resultat før ekstraordinære poster  -142,3 -153,7 -148,8 

 Ekstraordinære poster    

 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 

 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 

 Årets resultat  -142,3 -153,7 -148,8 
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I omregningstabellen (tabel 18) vises forskelle mellem henholdsvis omkostningsbaseret og 
udgiftsbaseret opgørelse. I denne periode er forskellene defineret inden for kategorierne 
afskrivning, anskaffelser samt skyldig ferie og skyldig afspadsering. 

3.3.3 Noter til resultatopgørelsen 

Note 1 – Tilskud til egen drift 
Overførsler fra offentlige og internationale institutioner kr. 88.410.890,56 (konto 63, 64 og 
65). 

Note 2 – Personaleomkostninger 
Ferie- og afspadseringsforpligtelse indgår i personaleomkostninger.  
Se note 9 under 3.3.5 Noter til balancen. 

Note 3. – Af– og nedskrivninger 

Straksafskrevne anskaffelser indgår ikke i afskrivningsposten. 
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3.3.4 Balancen (omkostningsbaseret) 

Balancen viser GEUS aktiver og passiver pr. 31. december 2006.  

Tabel 14 – Balancen 
Note Aktiver (mio. kr.) R2006 R2005 Note Passiver (mio. kr.) R2006 R2005 

 Anlægsaktiver   7 Egenkapital i alt 19,6 14,3

4 Immaterielle anlægsaktiver      

 Færdiggjorte udviklingsprojekter      

 Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,1 0,4 Hensættelser 0,0 0,0

 Udviklingsprojekter under opførelse      

 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,4    

5 Materielle anlægsaktiver   Langfristede gældsposter   

 Grunde, arealer og bygninger 1,7 1,7 Prioritets gæld   

 Infrastruktur   Anden langfristet gæld   

 Produktionsanlæg og maskiner 13,5 13,4 Statsgæld   

 Transportmateriel 0,3 0,5 Langfristet gæld i alt 0,0 0,0

 Inventar og IT-udstyr 4,5 3,3    

 Igangværende arbejder for egen regning   Kortfristede gældsposter   

 Materielle anlægsaktiver i alt 20,0 18,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 17,9 14,3

 Finansielle anlægsaktiver   8 Anden kortfristet gæld 22,4 14,5

 Anlægsaktiver i alt 20,1 19,3 9 Skyldige feriepenge og afspadsering 22,8 23,2

 Omsætningsaktiver   10 Igangværende arbejder for fremmed 
regning 

12,1 11,7

 Varebeholdninger   10 Periodeafgrænsningsposter 0,1 0,4

6 Tilgodehavender 62,8 54,0 Kortfristet gæld i alt  75,3 64,1

 Værdipapirer       

 Likvide beholdninger 12,0 5,1    

 Omsætningsaktiver i alt 74,8 59,1 Gæld i alt 75,3 64,1

 Aktiver i alt 94,9 78,4  Passiver i alt 94,9 78,4

 

Anlægsaktiverne er i perioden forøget med 0,8 mio. kr., primært vedrørende IT-udstyr. 

Forpligtelser vedrørende ferie og afspadsering, jævnfør note 9, består af optjent ferie i pe-
rioden, restferie fra tidligere år og afspadsering. Forpligtelsen vedrørende afspadsering 
udgør ca. 3,9 mio. kr. og er forøget med 0,7 mio. kr. Ferieforpligtelsen er samtidig faldet 
med 1,1 mio. kr., så det samlede billede af forpligtelserne er en lille forskydning nedad 
med 0,4 mio. kr.  
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3.3.5 Noter til balancen 

Note 4 – Immaterielle anlægsaktiver 

Tabel 15 – Immaterielle anlægsaktiviteter 

Mio. kr. Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

Erhvervede koncessioner, 
patenter, licenser mv. 

I alt 

Kostpris  9,998 9,998 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse    

Tilgang     

Afgang    

Kostpris pr. 31.12.2006  9,998 9,998 

Akkumulerede afskrivninger  9,891 9,891 

Akkumulerede nedskrivninger    

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2006  9,891 9,891 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006  0,107 0,107 

Årets afskrivninger (kt. 640)  0,302 0,302 

Årets nedskrivninger    

Årets af- og nedskrivninger  0,302 0,302 

Afskrivningsperiode/år 5 3  
 

Der er ingen udviklingsprojekter under udførelse. 

Note 5 – Materielle anlægsaktiver 

Tabel 16 – Materielle anlægsaktiviteter 
 
Mio. kr. 
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Kostpris 1,800  27,488 1,254 5,352 35,894 
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse       
Tilgang    6,703 0,131 3,469 10,303 
Afgang       
Kostpris pr. 31.12.2006 1,800  34,191 1,385 8,821 46,197 
Akkumulerede afskrivninger 0,119  20,690 1,046 4,359 26,214 
Akkumulerede nedskrivninger       
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2006 0,119  20,690 1,046 4,359 26,214 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 1,681  13,501 0,339 4,462 19,983 
Årets afskrivninger (kt. 643-647) 0,036  6,634 0,248 2,260 9,178 
Årets nedskrivninger       
Årets af- og nedskrivninger 0,036  6,634 0,248 2,260 9,178 
Afskrivningsperiode/år 50  5-20 5-8 50%

 (8)  

(8): Afskrivningen er 50% af saldo 

 

Der er ingen igangværende arbejder for egen regning. 
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Note 6 – Tilgodehavender 
Salg af varer og tjenesteydelser kr. 5.425.662,18 (kt. 9510). 
Periodeafgrænsningsposter, til gode kr. 6.003.673,24 (kt. 9513). 
Debitor samlekonto kr. 50.255.172,98 (kt. 9572). 
Andre tilgodehavender kr. 1.094.105,32 (kt. 9560, 9570). 
I alt note 6: kr. 62.778.613,72. 

Note 7: Egenkapital 

Tabel 17 – Egenkapital 
Mio. kr. Egenkapital 

Primobeholdning 01.01.2006 14,283 

Startkapital  

Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse  

Bevægelser i året 16,519 
Likviditetstildeling 129,500 

Mellemregning med andre statsinstitutioner 0,565 

Afstemningsdifferencer  

Overført resultat 5,144 

Årets resultat -146,380 

Egenkapital pr. 31.12.2006 19,609 

 

Note 8 – Kortfristet gæld 
A-skat m.m. vedrørende personalet kr. 2.295.100,18 (kt. 9781-9789). 
Modkonto til anlægsaktiver kr. 20.090.000. 
I alt for note 8: kr. 22.385.100,18. 

Note 9 – Ferie- og afspadseringsforpligtelse 

Ferie optjent i 2006 kr. 12.268.506. 
Tillagt 1,5 pct. særlig feriegodtgørelse (1,5 pct. x 129.584.000) kr. 1.944.000.  
Restferie optjent i 2005 (rest 33,5 pct. x 14.165.683) kr. 4.745.503. 
Ferieforpligtelse ultimo 2006 i alt kr. 18.958.009. 
Afspadseringsforpligtelse ultimo 2006 kr. 3.888.844. 
I alt note 9: kr. 22.846.853. 

Note 10 – Periodeafgrænsningsposter, skyldige 
Modtagne betalinger vedrørende næste år kr. 12.215.531,54 (kt. 9713). 
 heraf igangværende arbejder for fremmed regning kr. 12.096.266,96. 
 heraf andre periodeafgrænsningsposter kr. 119.264,58. 
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3.3.6 Omregningstabel 

Omregningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem resultatopgørelsen (om-
kostninger) og årets nettoudgifter (udgifter). 

Tabel 18 – Omregningstabel mellem resultatopgørelsen (omkostninger) og årets nettoud-
gifter (udgifter) 

Omregningstabel Mio. kr. 

Årets resultat  (omkostninger før FL-bevilling) 142,3 

- Afskrivninger -5,4 

- Nedskrivninger/+opskrivninger  

- Ændring i hensættelser  

+ Anskaffelser 10,3 

+/- Lagerregulering  

+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse  

+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) -22,8 

+/- Periodiseringer  

- Tab på debitorer  

+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver  

Årets nettoudgifter (udgifter før FL-bevilling) 124,4 

 

Årets resultat er opgjort omkostningsbaseret og betegnes resultatopgørelsen. Årets netto-
udgifter er opgjort udgiftsbaseret og betegnes årets nettoudgifter. 

Finanslovsbevillingerne er holdt udenfor omregningstabellen, der har til formål at vise 
forskelle på de to opgørelsesmåder. 

Den væsentligste forskel mellem omkostningsopgørelsen og udgiftsopgørelsen omfatter 
forpligtelser vedrørende ferie og afspadsering, som en post der kun indgår i omkostnings-
opgørelsen. Forpligtelsen betyder i værst tænkelige situation, f.eks. nedlæggelse af institu-
tionen, at der skal udbetales 22,8 mio. kr. i skyldig ferie og afspadsering. 

Herudover vil der være forskelle på størrelserne af henholdsvis afskrivninger (omkostning) 
og anskaffelser (udgift). I perioden har anskaffelserne været 4,9 mio. kr. større end af-
skrivningerne. En væsentlig del af anskaffelserne er dog straksafskrevet (4,1 mio. kr.), idet 
de er eksternt finansieret, så reelt er der kun en forskel mellem afskrivningerne og anskaf-
felsesudgifterne på 0,8 mio. kr. Til og med 2006 har GEUS afholdt udgifterne til anskaffel-
ser i det enkelte driftsår. Fra og med 2007 låner GEUS finansiering til anskaffelser (statslig 
låneramme) og afholder i stedet afdrag (afskrivning) på lånet over årets driftsbevilling. 
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3.4 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat (udgiftsbaseret)  

Tabel 19 – Bevillingsafregning (udgiftsbaseret), mio. kr. 

Hovedkonto 
23.61.01 

Bevilling Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videre-
førelse ultimo året 

Statsvirksomhed – Netto 129,5 124,4 5,1 18,9 

Disponibelt overskud der er overført til en central pulje i Miljøministeriet til Kommunalre-
formen. 

Tabel 20 – Akkumuleret overskud (udgiftsbaseret) (9)

Hovedkonto 
23.61.01 

2002 
mio. kr. 

2003 
mio. kr. 

2004 
mio. kr. 

2005 
mio. kr. 

2006 
mio. kr. 

Årets overskud -9,7 -14,8 5,5 -6,2 5,1 

Bidrag til kommunalreformen    -1,3  

Ultimo saldo (10) 30,5 15,7 21,3 13,8 18,9 

(9): Saldoen for det akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20% af GEUS’ driftsud-
gifter eksklusiv moms, når saldoen er positiv, og 10% når saldoen er negativ. Udsvingstallene for 2006 er +53,1 mio. kr. og 
–26,5 mio. kr. 

(10): Ultimo reserven er korrigeret så den svarer til den bogførte reserve 2003 (inkl. uforbrugte midler fra 2002 på anlægsbevillingen) 

 

Det akkumulerede overskud er mindre end 10% af bruttodriftsudgiften (272,2 mio. kr.), 
hvorfor anvendelsen ikke specificeres. Det skal dog bemærkes, at ca. 97% af det akkumu-
lerede overskud er forhåndsdisponeret/kontraktlagt. 
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Bilag 1 – Supplerende driftsregnskab  

Tabel 1.1 – Driftsregnskab for hovedformål 2003-2006 (i mio. kr., eksklusiv moms).  

§ 23.61.01, Statsvirksomhed 

 R2003 R2004 R2005 R2006 

 Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Forskning og 
rådgivning  

89,2 148,5 60% 113,3 150,6 62% 83,9 126,0 55% 129,2 162,4 60%

Databanker og 
formidling 

3,3 23,8 10% 4,2 17,1 7% 9,3 19,4 9% 17,9 27,8 10%

Hjælpefunktioner   51,0 20%  47,1 19%  47,8 21%  49,9 18%

Generel ledelse og 
administration 

3,8 25,5 10% 3,4 28,8 12% 0,8 34,0 15% 0,7 32,1 12%

Total 96,3 248,7  120,9 243,7  94,1 227,1  147,8 272,2  

 

Den procentvise fordeling af udgifter til forsknings- og rådgivningsaktiviteterne i 2006 
viser en stigning i forhold til året før og ligger på niveau med 2003-2004. 

Databanker og formidling viser en relativ tilsvarende stigning i forhold til året før og ligger 
på niveau med de tidligere år, dog med en væsentlig stigning i forhold til 2004. I absolutte 
omsætningstal har implementeringen af tilførte og ændrede opgaver i forbindelse med 
kommunalreformen betydet en betydelig stigning. Endvidere har der været et ekstraordi-
nært mersalg af data vedrørende såvel Grønland som Danmark. 

Udgiftandelen til ”hjælpefunktioner” og ”generel ledelse og administration” er modsat 
procentvist faldet i forhold til året før og udgør igen ca. 30%, som også var niveauet i 
2003-2004. Heraf udgør hjælpefunktioner 18% og generel ledelse og administration 12%. 

 

Tabel 1.2 – Regnskab for Grønlandsrelaterede opgaver i 2006. 

Grønlandsrelaterede opgaver 2006 Årsværk Omsætning 
(mio. kr.) 

Indtægter 
(mio. kr.) 

Basis/FL-træk (mio. 
kr.) 

Databaser 3 2,4 4,5 -2,1 

Publikationsvirksomhed 1 1,2 0,2 1,0 

Vandressourcer 1 1,7 1,1 0,6 

Energiråstoffer 22 23,7 16,6 7,1 

Kortlægning 12 11,9 1,5 10,4 

Mineralske råstoffer 18 16,2 6,0 10,2 

Natur og miljø 7 6,7 3,8 2,9 

Total 64 63,8 33,7 30,1 
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Merindtægterne forbundet med det ekstraordinære store salg af data skal efter aftale indgå-
et med Grønlands Hjemmestyre anvendes til Grønlandsrelaterede opgaver.  

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning 

GEUS’ aktiviteter finansieres af finanslovsmidler og eksterne midler. GEUS’ resultatkon-
trakt baserer sig på, at GEUS i kontraktperioden kan opnå ekstern finansiering i størrelses-
ordenen 75 – 85 mio. kr. årligt, eksklusiv udgifter til dataindsamling til kontinentalsokkel-
projekter. De eksterne midler genereres ved løsning af rekvirerede udviklings-, udrednings-
, overvågnings- og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter, fra deltagelse i 
nationale og internationale forskningsprogrammer, forskningsfonde og lignende. 

Al faglig aktivitet på GEUS henføres til projekter, og finansieringen af projekter opdeles i 
hovedtyperne: basisfinansierede, samfinansierede, og kommercielt finansierede projekter. 
Basisfinansierede projekter finansieres udelukkende via bevillingen på finansloven. Sam-
finansierede projekter finansieres af såvel basismidler som eksterne midler, dvs. de kræver 
medfinansiering fra GEUS’ finanslovsbevilling (eksempelvis forskningsprogram- og 
fondsmidler). Kommercielle projekter dækkes alene af eksterne midler. 

Den eksterne finansiering er i 2006 på 129,2 mio. kr. eksklusiv gennemløbspenge til data-
indsamlingen til kontinentalsokkelprojektet og opfylder dermed resultatkontraktens mål. 

Tabel 1.3 – Kontraktindtjening (i mio. kr.). 

Kontraktindtjening i mio. kr.  R2003 R2004 R2005 R2006 

Program- og fondsforskning (samfinansiering) (1) 43,3 58,3 52,1 72,3 

Øvrig kontraktforskning (samfinansiering) (2) 19,7 24,8 16,8 35,4 

Kontrakter i forbindelse med rådgivning, udredning, salg af 
data m.v. (kommerciel finansiering) 

19,2 25,7 24,5 39,4 

Total 82,2 108,8 93,4 147,1 

(1): Programforskningsmidler samt fondsmidler (EU, Forskningsrådene, Carlsbergfonden m.m.). Finansieringen af kontinentalsokkel-
projektet indgår her. 
(2): Primært midler fra Grønlands Hjemmestyre samt samarbejdsprojektmidler, som ikke er kendetegnet som programmidler. 

 

Tabel 1.3 viser, at GEUS’ eksterne finansiering i 2006 var 147,1 mio. kr., hvilket ligger ca. 
50 mio. kr. over gennemsnitsniveauet for de sidste 3 år.  

Der er en samlet stigning i indtægterne på de samfinansierede forskningsprojekter på i alt 
38,8 mio. kr.. Stigningen skyldes bl.a. indtægter fra Miljøministeriet til dataarbejde i for-
bindelse med implementeringen af kommunalreformen, projekter finansieret af Grønlands 
Hjemmestyre og en øget aktivitet på kontinentalsokkelprojektet. 

I 2006 er ca. 17,9 mio. kr. ”gennemløbspenge”, som relaterer sig til udgifter på kontinen-
talsokkelprojektet. Der er, i forhold til 2005, en stigning på 11.3 mio. kr. finansiering fra 
Grønlands Hjemmestyre. 
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Tabel 1.4 – Resultat af markedsstyrede/kommercielle aktiviteter 

Markedsstyrede / kommercielle aktiviteter R2003 
mio. kr. 

R2004 
mio. kr. 

R2005 
mio. kr. 

R2006 
mio. kr. 

Indtægt 19,2 25,7 24,5 39,4 

Direkte udgifter (3) 14,6 17,1 14,4 27,0 

Dækningsbidrag 1 (4) 4,6 8,6 10,1 12,4 

Andel af fælles omkostninger (5) 2,0 7,7 4,7 5,9 

Dækningsbidrag 2 (6) 2,6 0,9 5,5 6,4 

(3): I de direkte udgifter er indeholdt øvrige udgifter samt bruttoløn. 
(4): Før fordeling af fællesomkostninger. 
(5): Som fordelingsnøgle er anvendt en lønsumsnøgle. 
(6): Efter fordeling af fællesomkostninger. 

 

Betalingen for kommercielle projekter skal mindst dække omkostningerne til udførelse af 
disse projekter. Det ses af tabel 1.4, at de kommercielle projekter i 2006 giver et positivt 
dækningsbidrag på 6,4 mio. kr. Der har i 2006 været et forøget datasalg og en væsentlig 
opgaveløsning for olieindustrien. 

Resultatet af indtjeningen betragtes overordnet som tilfredsstillende. 
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Bilag 2 – Grønt regnskab 

Ledelsens beretning  

GEUS’ arbejde i 2006 med grønt regnskab er en del af Miljøministeriets samlede interne 
miljøpolitik og handlingsplan. Den overordnede målsætning i ministeriets politik er, at 
opgaverne skal løses med mindst mulig miljøpåvirkning. GEUS’ tilstræber et godt og sik-
kert arbejdsmiljø, grønne indkøb, lavt energiforbrug, lavt papirforbrug og miljørigtig af-
faldshåndtering. GEUS´ indsats i 2006 var i særdeleshed rettet mod at kortlægge papir- og 
energiforbruget. Det samlede papirforbrug er faldet væsentligt, mens energiforbruget fort-
sat har en stigende tendens. 

Ledelsen finder som helhed, at resultaterne af den grønne indsats er tilfredsstillende. Der 
vil blive gjort en særlig indsats med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø, og for at redu-
cere energiforbruget.  

Indsatsområder – resultater 

Medarbejderinddragelse 

Der har i 2006 været en medarbejderinddragelse i forbindelse med valg af sikkerhedsre-
præsentanter. 

Og der har i 2006 været betydelig medarbejderinddragelse i forbindelse med gennemførel-
se af spørgeskemaundersøgelse om medarbejdertilfredshed samt om oplevet stress. 

Arbejdsmiljø 

GEUS’ sikkerhedsorganisation blev i 2006 reorganiseret efter valg af nye sikkerhedsre-
præsentanter. Den nye sikkerhedsstruktur lever, lige som den tidligere, op til Arbejdstilsy-
nets krav. 

Arbejdspladsvurdering – sikkerhedsudvalget har fulgt op på den overordnede APV for hele 
GEUS og gennemført det planlagte tiltag for 2006. 

Der blev i 2006 købt adgang til et webbaseret system til registrering af APB - arbejds-
pladsbrugsanvisninger for laboratoriernes kemikalier m.v. 

I 2006 er der gennemført MTU – medarbejdertilfredshedsundersøgelse i GEUS, og endvi-
dere er der gennemført en stressundersøgelse. 

Motionscentret – EpiCentret er blevet brugt flittigt i 2006. Aktiviteterne i EpiCentret er 
delvis brugerbetalte og omfatter assistance til personlig planlægning af motionsprogram, 
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fysioterapi, massage og holdtræninger. Derudover tilbydes jævnligt afspændingsøvelser 
flere steder i institutionen som en opsøgende aktivitet uden brugerbetaling. 

GEUS tilbyder sine medarbejdere krisehjælp via Falck Health Care (tidligere NMC) og 
ergoterapeuthjælp til indretning af arbejdsplads.  

Tabel 2.1 – Oversigt over anmeldte arbejdsulykker.  

Arbejdsulykker 2002 2003 2004 2005 2006 

Anmeldt arbejdsulykker 0 0 1 4 1 

Nærved-ulykker 10 2 3 3 3 

Arbejdsbetingede lidelser 0 0 0 1 0 

 

Der er i 2006 anmeldt 1 arbejdsulykke til Arbejdsskadestyrelsen. Det drejer sig om en fald-
skade som medførte en forstuvet hånd. Ulykken er anerkendt som arbejdsskade, men end-
nu ikke færdigbehandlet i Arbejdsskadestyrelsen. 

Indkøb 

Der indkøbes så vidt muligt miljømærkede produkter; desuden tilstræbes det at anvende 
miljøcertificerede leverandører ved nyerhvervelse af møbler, belysning, kontorartikler, 
papir, kontormaskiner, tryksager samt til bortskaffelse af affald. 

Tabel 2.2 – Oversigt over indkøb i 2006 

Produktgruppe Leverandør Miljøforhold (miljømærkning, miljøcertificering o.a.) 

Kontormøbler Kinnarps EMAS-registreret og ISO 14001-certificeret 

Rengøring Forende Rengøring ISO 14001-certificeret og Svanemærkede rengøringsmidler 

Papir Papyrus Svanemærket 100% genbrugspapir 

Kontorartikler Lyreco Der indkøbes så vidt muligt udelukkende miljømærkede (Svanemærkede) kontorartik-
ler efter en fælles ministeriel aftale. Alle indkøbte kontorartikler er PVC-fri.  

Laboratorieprodukter BB Gruppen ISO 9002-certificeret 

IT-udstyr  Ifølge fælles ministeriel aftale indkøbes kun A-mærkede el–artikler. Der indkøbes kun 
PVC-fri elkabler til IT-udstyr. 

Energi- og vandforbrug 

Som følge af bygningsfællesskab med Københavns Universitet i Geocentret, Øster Vold-
gade 10, har det ikke i perioden 2002-03 været muligt at foretage direkte måling af forbru-
get af varme, el og vand. Først fra 2004, hvor der blev installeret separate målere for varme 
og el for 65% af det lejede areal, har det været muligt at tilnærme sig reelle forbrugstal. På 
dette grundlag er det samlede forbrug af varme og el beregnet proportionalt for hele leje-
målet, idet det skønnes at lokaleanvendelsen i det målte område sammenlignet med øvrige 
arealer er repræsentativt. Der er derimod stadig ikke separat måler for vandforbruget. Her 
er det samlede vandforbrug for Geocentret lagt til grund for en beregnet andel for GEUS 
ud fra forholdstallet mellem arealerne. 
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Mens varmeforbruget stort set er uændret, er elforbruget igen steget med ca. 5% i forhold 
til året før, jf. tabel 2.3. Der skal fortsat fokuseres på nedbringelse af el-forbruget.  

I bestræbelserne på nedbringelse af el-forbruget er der foretaget en energikortlægning i 
hovedkomplekset Øster Voldgade 10 og indkredset investeringsprojekter med tilbagebeta-
lingstid på under 5 år. Der er på baggrund heraf udarbejdet investeringsplaner for et køle-
projekt og et ventilationsprojekt med en tilbagebetalingstid på 2 år og en årlig besparelse 
på kr. 75.000. Besparelser på begge projekter forventes at slå igennem i 2007. Køleprojek-
tet kan implementeres fuldt ud i 2007, mens ventilationsprojektet implementeres successivt 
med færdiggørelse i 2008. 

Tabel 2.3 – Energiforbrug (varme og el) (1)

Energiforbrug i MWh – målt: 2002 2003 2004 2005 2006 

Varme - - 1.237 1.348 1.332 

El - - 1.500  1.583 1.674 

(1): Fra 2004 vedrører forbruget Øster Voldgade 10. Siden 2004 er målingerne opskrevet på grundlag af forbruget for 65% af arealer-
ne. 

Tabel 2.4 – vandforbrug (2)

Vandforbrug i m3 – målt: 2002 2003 2004 2005 2006 

Vand - 2.598 2.572 2.818 1.712

(2): Vedrører forbruget Øster Voldgade 10. Forbruget er beregnet efter arealforholdstal (GEUS 41%) på grundlag af det samlede 
forbrug i bygningskomplekset. 

 

Papir 

Forbruget af kopiering i betjentstuen er opgjort for sig. Det samlede papirforbrug er igen i 
2006 faldet væsentligt i forhold til året før; målt per medarbejder er forbruget faldet med 
ca. 900 ark, og ligger nu på det laveste niveau over de sidste 5 år. Indsatsen for nedbringel-
se af forbruget vil fortsætte i 2007.  

Tabel 2.5 – Papirforbrug 

Papir x 1.000 ark 2002 2003 2004 2005 2006 

Forbrug i afdelinger  2.400 2.383 2.115 1.696 1.483 

Kopiering i betjentstuen    630 382 395 

Nøgletal (1000 ark/årsværk)  7,0 7,5 9,3 7,5 6,6 

% genbrugspapir 100 100 100 100 100 

Affald 

GEUS sorterer og registrerer alt affald i 11 undergrupperinger, jf. tabel 2.6. Alle toner-
patroner bliver genbrugt. Der er indgået fællesministeriel aftale med Dalum Papirfabrik om 
afhentning af papiraffald. På grund af flytningen til Geocentret er affaldsmængderne i 2002 

 35



atypiske. Affaldsmængderne er generelt faldet over de sidste 4 år. Specifikt er der for 2006 
fald i mængderne for papir, pap, tonerpatroner, jern og jord, der er en stigning i mængder-
ne for brændbart, makulering, glas, og miljøskrot, mens der er uændrede mængder for bat-
terier. Sygehusaffald er en ny affaldstype på GEUS. 

Tabel 2.6 – Affaldstyper 

Affald 2002 2002 
(flytning) 

2003 2004 2005 2006 

Brændbart (ton) 39,0 49,7 31,4 32,5 29,0 34,4 

Papir (ton) 11,3 32,2 13,0 11,5 10,7 9,7 

Pap (ton) 2,8 1,9 2,5 2,4 1,8 1,6 

Makulering (ton) 1,5 4,7 0,5 0,8 0,8 1,5 

Glas (ton) 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 1,5 

Toner patroner (stk.) 450  306 299 408 384 

Batterier (ton) 0,2  0 0,2 0,2 0,2 

Miljøskrot (ton)) 0,9 4,4 0,6 2,0 2,8 3,8 

Sygehusaffald (ton)      0,1 (3)

Jern (ton) 3,2 16,4 4,9 4,7 1,3 1,1 

Jord (ton) 27,9 0,6 41,7 16,6 20,2 19,4 

(3): Udgør primært bakterieforurenet affald fra mikrobiologiske eksperimenter (genmodificerede organismer), der skal brændes.. 

Farlige stoffer og laboratoriedrift 

GEUS tillægger sikkerhed og miljøbevidsthed i laboratoriedriften meget stor betydning. 
Via GEUS´ sikkerhedsarbejde tilstræbes det løbende at udfase, reducere eller substituere 
brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer eller produkter.  
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Tabel 2.7 – Laboratorieaffald 

Laboratorieaffald, typer i kg 2002 2003 2004 2005 2006 

Pumpbart olieaffald, A2 349   27  

Organisk-kemisk, pumpbart, halogen/svovl, B1 245 22 39 88 47 

Organisk-kemisk energiholdigt, pumpbart, C1 252 267    55 352 265 

Organisk-kemisk, pumpbart, H1 610 182 788 270 233 

Organisk-kemisk fast, H2 1.477 1.435 1.042 1.196 643 

Spildevand, H3 278     

Pumpbart affald, Hg, basisk, K3 30   28  

Øvrigt fast kviksølvholdigt affald, K5 26   14  

Oxiderende stoffer, O1     28 

Organiske peroxider, O2      18 

Reaktivt stof i ADR-kl. 4.3, O4 8     

Bekæmpelsesmidler i plastemballager, T2 159 54 55 41  

Uorganisk-kemisk, pumpbart, X1 836 660 797 982 1.144 

Uorganisk-kemisk fast, X5     38 

Affald udenfor øvrige kategorier     24 

Medicinaffald, Z4.1      

Små–emballager fra laboratorier, Z5 279 28 31 297 73 

Spraydåser, Z7 11     

Total affaldsmængde 4.560 2.648 2.807 3.295 2.513 

 

Den samlede mængde laboratorieaffald i 2006 er faldet til det laveste niveau set over de 
sidste 5 år. Faldet i organisk-kemisk fast affald skyldes primært bortfald af KUPA projek-
tet, hvor der blev taget rigtig mange prøver. Stigningen i uorganisk-kemisk pumpbart af-
fald skyldes dels øget aktivitet i stratigrafisk laboratorium (efterslæb) og dels en mere ef-
fektiv håndtering af syre-affald. 

Transport 

GEUS har 5 tjenestebiler til feltarbejde og 5 tjenestecykler til transport til møder.  

Miljøhandlingsplan 2007 

GEUS vil i 2007 fortsætte miljøarbejdet på indsatsområderne. Affaldshåndteringen er vel-
fungerende og fortsættes i sin nuværende form. Tilsvarende gælder udviklingen i papirfor-
bruget som har en tilfredsstillende nedadgående tendens. El-forbruget forsøges fortsat re-
duceret, f.eks. ved teknisk optimering af automatiske tænd/sluk systemer.  
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Bilag 3 – Status for mål i MIM’s effektiviseringsstrategi  

I årsrapporten for 2006 drejer det sig om følgende mål vedrørende GEUS: 

Mål for GEUS udbud og indkøb er at ca. 2/3 af GEUS opgaveportefølje skal være gen-
nemgået med henblik på vurdering af udbudsegnethed senest 1. februar 2006. 

Pr. 1. februar 2006 er følgende enheder og ydelser beskrevet og indgår i produktkataloget 
(tabel 3.1). Det er aktiviteter i sekretariatets enheder (personale, økonomi, journal, betjent-
stue, reception) og i IT- og Informationsenheden. Geovidenskabelige forskningsaktiviteter 
ikke er beskrevet, da en væsentlig del af disse, som en del af sektorforskningsopgaven, 
ikke er udbudspligtige.  

De beskrevne enheder, ydelser og aktiviteter er kategoriseret og det vurderes, at målet er 
opfyldt. 

Tabel 3.1 – GEUS Produktkatalog 
GEUS´ Produktkatalog 
Enheder Ydelser Aktiviteter 
Sekretariat: 
Personale 
Økonomi 
Journal 
Betjentfunktion 
Reception 
IT 
Information 

Forskning 
Overvågning 
Rådgivning 
Undervisning 
Formidling 
Geodatabank 
Laboratorieydelser 
Interne adm. Ydelser 
 

Personale: 
Personaleadministration 
Lønadministration 
Jura kontrakter /samarbejdsaftaler /patenter /andre jur. spørgsmål 
EU projektansøgninger /-kontrakter 
Udvalgsbetjening 
Intern rådgivning og uddannelse af medarbejdere 
Konsulentarbejde & div. analyser  
Økonomi: 

 
Geovidenskabelig forskning: 
Geokemi 
Hydrologi 
Stratigrafi 
Reservoirgeologi 
Kvartærgeologi 
Geologisk kortlægning  
Geofysik 
Malmgeologi 
Geodata (geobibliotek, feltudstyrsmagasin) 

Ledelsesinformation 
Regnskabsaflæggelse 
Budget 
Bogholderi og kassefunktion 
Udbud og indkøb 
Bevillingslove (finanslov, tillægsbevilling, ændringsforslag) 
Kantine 
Rejseadministration 
Konsulentarbejde & div. analyser 
Journal 
Poståbning, journalisering, ESDH-system 
Betjentstue 
Postudbringning og forsendelse 
Indkøb af kontorartikler 
Kopiering 
Interne flytninger 
Inventarliste 
Vognpark -service og reparation 
Affaldshåndtering og -indsamling 
Rengøring og vinduespolering 
Vagttjeneste 
Reception 
Modtagelse; Telefonomstilling; Salg af publikationer 
IT 
Drift og service af IT-systemer 
PC-support 
Sikkerhed 
Service af printere, scannere og kopimaskiner 
Information 
Pressekontakt; Redigering af bøger, rapporter, blade og nyhedsbreve; Grafisk 
koordinering og rådgivning; Design og redaktion af HP, intranet, m.v.; Faglig 
promotion; Lagerføring & salg af publikationer; Trykkeriopgaver. 
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Udliciteringsgrad (tabel 3.2) og oversigt over GEUS ud- og indliciteringer samt udfordrin-
ger (tabel 3.3) er medtaget i Årsrapport 2006. 

Tabel 3.2 – Udliciteringsgraden i GEUS (1, 2)

2002 2003 2004 2005 2006 

21,5 24,0 23,5 21,2 27,1 

(1): På grund af store udsving i udgiften til husleje som følge af flytning til Øster Vold er husleje holdt ude af opgørelsen.  

(2): GEUS skal som nettostyret statsvirksomhed gøre opmærksom på, at en del af udgifterne som udliciteringsgraden er beregnet ud fra 
vedrører eksternt finansierede opgaver.  

Udliciteringsgraden er defineret som forholdet mellem vederlag for ekstern opgavevareta-
gelse og driftsudgifter. Vederlag for ekstern opgavevaretagelse er opgjort som summen af 
regnskabskontiene 14.70. Køb af tjenesteydelser i øvrigt og 16.50 Reparations- og vedli-
geholdelsesudgifter. Driftsudgifterne er opgjort som summen af standardkontiene 11. Løn-
ninger, 12. Lønrefusioner, 14. Køb af varer og tjenesteydelser, 16 Leje, vedligeholdelse og 
skatter og endelig 19. Diverse driftsudgifter. Udliciteringsgraden på driftsområdet er be-
regnet som udgifterne til eksternt udførte tjenesteydelser sat i forhold til de samlede drifts-
udgifter. Opgjort på denne måde vil udliciteringsgraden også indeholde en række statslige 
opgaver, som aldrig har været udbudt, men som traditionelt altid har været udført af private 
for statens regning. Når denne metode alligevel er anvendt, skyldes det, at metoden giver 
størst sikkerhed for, at der kan skabes sammenlignelighed mellem årene, hvilket yderligere 
understøttes gennem årlige tekniske korrektioner, bl.a. for større ændringer i driftsområ-
dets afgrænsning. 

Tabel 3.3 – Oversigt over ministerområdets ud- og indliciteringer samt udfordringer (3)

 GEUS 

Samlet værdi af hidtidig egenproduktion i 2006, der er overgået til ekstern leverandør 
(1.000 kr. i det sidst afsluttede regnskabsår) 

0 

Indlicitering. Samlet værdi af de opgaver, der i 2006 efter udbud udføres af den udbydende enhed 
(1.000 kr. i det sidst afsluttede regnskabsår) 

0 

Antal modtagne udfordringer 
 Heraf 

0 

Antal afviste udfordringer med henvisning til §14 i udbudscirkulæret 0 

Antal udfordringer forelagt for en overordnet myndighed 0 

 (3): Ved hidtidig egenproduktion forstås, at opgaven på tidspunktet for udbuddet blev varetaget af egne ansatte medarbejdere. Ved 
indlicitering forstås, at en opgave efter udbud udføres i udbyderens virksomhed i overensstemmelse med et kontrolbud og efter reglerne 
om indtægtsdækket virksomhed. Der er tale om en indlicitering uanset om opgaven hidtidigt er udført internt eller eksternt. En udfor-
dring er et konkret uopfordret tilbud fra en privat om udførelsen af en statslig opgave.  
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