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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. 

GEUS er i henhold til finanslov, sektorforskningslov samt bekendtgørelse ansvarlig for 
varetagelse af geologisk kortlægning, dataindsamling og datalagring vedrørende Danmark 
og Grønland, og skal desuden løse forsknings-, rådgivnings-, overvågnings- og formid-
lingsopgaver, med særligt sigte på at sikre det bedst mulige geovidenskabelige grundlag 
for de ministerier, GEUS rådgiver, og for Grønlands Hjemmestyre. GEUS’ opgaver er 
endvidere forankret i Vandforsyningsloven, Råstofloven, Undergrundsloven og i bemærk-
ningerne 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 2005 var på 126,9 mio. kr., inklusiv tillægsbevillingen.  

Der er anvendt 33,7 mio. kr. (jf. også tabel 2.3 i bilag 2) af den justerede nettobevilling til 
opgaver relateret til Grønland. I finanslov 2005 var der afsat 34,9 mio. kr. til disse opgaver. 
GEUS har i 2005 opfyldt de aftalte faglige forpligtelser over for Grønland. 

Resultatet betragtes overordnet som tilfredsstillende og forventet, jfr. kommentarerne til 
tabel 10 og 2.2 i bilag 2. 
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Tabel 1 – GEUS’ økonomiske hovedtal for 2005 
Økonomiske hovedtal (mio. kr.) Regnskab 2005   
Ordinære driftsindtægter (excl. bevillinger) 94,1   
Ordinære driftsomkostninger 227,2   

Heraf personaleomkostninger 122,2   
Andre driftsposter, nette    
Finansielle poster    
Ekstraordinære poster, netto    
Årets resultat (excl. Bevillinger) 133,1   
 Driftsbevilling/ Statsvirksomhed  Anlægsbevilling 
Indtægter 94,1 Indtægter  
Udgifter 227,2 Udgifter  
Årets nettoudgifter (excl. bevillinger) 133,1   
Bevilling (nettotal) incl. TB 126,9 Bevilling, indtægter, 

incl. TB 
 

  Bevilling, udgifter, 
incl. TB 

 

Årets overskud - 6,2   
Til videreførelse (1) 15,1   

 
Mio. kr. Status pr. 31.12.2005 
Anlægsaktiviteter i alt 19,3 

Heraf immaterielle anlægsaktiviteter 0,4 
Heraf materielle aktiviteter 18,9 

Omsætningsaktiver i alt 59,1 
Aktiver i alt 78,4 
Egenkapital 14,3 
Hensatte forpligtelser  
Øvrige forpligtelser 64,1 
Passiver i alt 78,4 

Note (1): Der videreføres 15,1 mio. kr. til 2006, som er båndlagt jf. tabel 13. 

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 2005’ (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 opfyldelsen af de klimapolitiske målsætninger.  

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 denne udvikling. I henhold til FN’s Havretskonventi-
on kan kyststater fremsætte krav om kontinentalsokkelområder ud for den nuværende 200 
sømiles grænse forudsat, at der er en geologisk sammenhæng med den kystnære kontinen-
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talsokkel. 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 forskningsnetværk 
inden for alle faglige programområder. Denne fundamentale indsats for hjemtagning af 
viden er fortsat højt prioriteret. GEUS havde i 2005 3 forskningsprofessorer og 3 adjunge-
rede professorer. I de kommende år forventes ansat yderligere 1 samarbejdsprofessor på 
programområde 2 – Vandressourcer. 

GEUS har med finansiering fra både danske og internationale bistandsmidler løst en række 
rådgivningsopgaver i Ghana, Honduras, Laos, Letland, Mongoliet, Mozambique, Uganda, 
Kenya, Polen, Tanzania og Vietnam. GEUS vil fortsat forsøge at udnytte opbygget kompe-
tence på løsningen af internationale opgaver i overensstemmelse med GEUS’ strategi og 
den danske bistandspolitik. 

Dansk Lithosfærecenter (DLC) er nedlagt i 2004. Fra Grundforskningsfonden er der bevil-
liget én mio. kr. til indlejring af 2 medarbejdere i GEUS til viden fastholdelse. 

GEUS’ resultatkontrakt for perioden 2004-2007 indeholder 14 faglige og 4 tværgående 
strategiske indsatsområder. Af de 14 faglige indsatsområder er 13 vurderet som opfyldt og 
1 som delvis opfyldt. Dette betragtes som tilfredsstillende. Af de 4 tværgående indsatsom-
råder er 2 vurderet som opfyldt og 2 vurderet som delvis opfyldt. Årsagen hertil er, at det 
var nødvendigt at ændre prioriteringer for at sikre gennemførelse af andre centrale opga-
ver. Bemærkninger til opfyldelsen af målene i indsatsområderne indgår i beskrivelserne af 
de enkelte programområder i ”Faglige resultater 2005”. 

Der var opstillet 10 institutionsmål for aktiviteterne i 2005. 9 institutionsmål er opfyldt, 1 
er delvist opfyldt. Det betragtes som tilfredsstillende.  

Der var opstillet 12 kvantitative resultatindikatorer. Heraf er 10 indikatorer opfyldt. Antal-
let af ’videnskabelige publikationer i øvrigt’ og ’antallet af offentligt tilgængelige rappor-
ter’ er noget under det forventede; det skyldes blandt andet at der i højere grad er satset på 
’artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review’. Samlet er antallet af 
videnskabelige publikationer opfyldt, idet ”underskuddet” på offentlige rapporter modsva-
res af overskuddet på de fortrolige rapporter, udarbejdet som led i den indtægtsdækkede 
virksomhed. Den langsigtede videnopbygning vurderes som helhed tilfredsstillende 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. Opfyldelse af delmål er afrapporte-
ret til koncernledelsen. GEUS vurderer sine bidrag til koncernmålene som opfyldt. 

GEUS udarbejder en oversigt over de faglige resultater (”Faglige resultater 2005”). Denne 
oversigt udgives som institutionsrapport og kan desuden findes på www.geus.dk.  

Yderligere oplysninger om aktiviteterne på de forskellige programområder findes på 
www.geus.dk under afdelinger 
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1.4 GEUS’ forventninger til fremtiden 

År 2005 er andet år i den fireårige resultatkontraktperiode (2004-07). Resultatkontraktens 
faglige aktiviteter er udarbejdet på basis af en langsigtet strategi for GEUS’ udvikling (der 
ligeledes kan findes på www.geus.dk – institutionsrapporter), som peger på de forventede 
nye videnbehov inden for GEUS’ programområder: energi, mineralske råstoffer, grund-
vand, natur og miljø, samt databanker og formidling. Resultatkontrakten indeholder derfor 
en række strategiske indsatsområder, som skal sikre, at GEUS kan bidrage med forsk-
ningsbaseret viden til myndigheder og samfund på disse områder. 

Der er stort behov for geologisk rådgivning i den politiske beslutningsproces. Det gælder 
på områderne natur- og miljøforvaltning, drikkevandsforsyning, energiråstoffer, mineral-
ske råstoffer, samt dataopbevaring og datatilgængelighed. 

En stor opgave for GEUS i 2006 og efterfølgende år er at bidrage til en vellykket gennem-
førelse af Kommunalreformen på miljøområdet. GEUS får en central rolle i videreførelsen 
af amternes gebyrfinansierede kortlægning af grundvandsressourcen i statslig regi. For at 
løse denne opgave opretter GEUS en ny afdeling i Århus (GEUS Vest) til at koordinere og 
fagligt støtte en landsdækkende aktivitet i de syv statslige miljøcentre. Desuden får GEUS 
vigtige opgaver med at bidrage til opbygningen af Danmarks Miljøportal samt til viderefø-
relse af amtslige overvågningsopgaver på grundvandsområdet 

GEUS forventer, at de geologiske aktiviteter, der danner grundlag for efterforskning af 
mineraler, olie og gas i Grønland vil fortsætte i uændret omfang i de nærmeste år. Udfaldet 
af Selvstyrekommissionens arbejde vil dog kunne påvirke denne forventning. Herudover 
vil der blive gennemført dataindsamling og forskning i 5 områder ud for Grønland og Fæ-
røerne, som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN’s Havretskonvention, og deraf føl-
gende mulighed for at gøre territoriale krav gældende udover 250 sømiles grænsen. 

GEUS’ finanslovsbevilling for 2006 og efterfølgende BO-år er stabiliseret. Med udgangs-
punkt i målrettede markedsføringsaktiviteter vil GEUS forsøge at kompensere for den be-
villingsmæssige nedgang i årene 2002-2005. Det vil ske ved at øge omfanget af eksternt 
finansierede forsknings- og rådgivningsaktiviteter inden for institutionens hovedområder, i 
konkurrence med andre. Den største del af denne indtægtsstigning forventes især at ske 
gennem forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver for den internationale olieindustri. 
Desuden satser GEUS på finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter via nye midler 
fra strategiske forskningsprogrammer. 

1.5 Oversigt over hovedkonti 

GEUS afrapporterer i 2005 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 2005. 

2.1.1 Målopfyldelse – de kvantitative resultatindikatorer 

Tabel 2 – Kvantitative resultatindikatorer 

Kvantitative Resultatindikatorer 2001 2002 2003 2004 2005 Måltal 
2005 

Afvigelse 
fra måltal 

Langsigtet videnopbygning  

Antal artikler i internationale videnskabelige tidsskrif-
ter/publikationer (med peer review) (2) 

124 101 79 87 107 78 29 

Antal videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier (2) 37 21 30 41 36 23 13 

Antal videnskabelige publikationer i øvrigt (2) 28 27 32 8 8 15 -7 

Antal konferencebidrag med abstract    172 150 108 42 

Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling  

Antal offentligt tilgængelige GEUS rapporter (3) 154 125 108 95 75 89 -14 

Antal fortrolige GEUS rapporter (3) 45 37 38 45 46 31 15 

Antal notater, udtalelser, redegørelser m.v. (GEUS-notater) 77 73 86 68 74 58 16 

Generel og populærvidenskabelig formidling 83 82 81 112 89 59 30 

Besøg på GEUS hjemmeside (1000/år) (4) 224 282 450 610 1.097 375 Positiv (4) 

Forskeruddannelse   

Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer  - - - 5 6 5 1 

Ph.d.-grader med GEUS-vejleder 7 7 7 5 5 5 0 

Ph.d.-studerende med GEUS-vejleder (5) 28 27 32 23 45 14 31 

Note (2): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publice-
ring; der kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt. 

Note (3): Opgørelsen omfatter både egentlige GEUS rapporter (henholdsvis 75 offentligt tilgængelige og 46 fortrolige), samt rapporter 
udarbejdet af GEUS-medarbejdere, men udgivet i andet regi. 

Note (4): 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 
gengæld er det ikke muligt at opgøre afvigelsen fra måltallet konkret, men det kan konstateres, at antallet af besøg på GEUS´ hjemme-
side er steget kraftigt specielt i 2005. 

Note (5): Heraf 7 ph.d.-studerende fra Vietnam på 2 måneders studieophold. 
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Målopfyldelsesgraden for GEUS’ 12 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 2. Det 
fremgår heraf, at 10 indikatorer er opfyldt. Antallet af ’videnskabelige publikationer i øv-
rigt’ og ’antallet af offentligt tilgængelige rapporter’ er noget under det forventede; det 
skyldes at der i højere grad er satset på ’artikler i internationale tidsskrifter/publikationer 
med peer review’. Den langsigtede videnopbygning vurderes som helhed at være tilfreds-
stillende, idet det samlede antal publikationer overstiger måltallet og samlet set betragtes 
opfyldelsesgraden for resultatindikatorerne at være tilfredsstillende.  

Det skal bemærkes, at den store indsats på området for forskningsformidling fortsat synes 
at bære frugt. Det skal også bemærkes, at det, trods nedgang i antallet af naturvidenskabs-
studerende på universiteterne, og nedgang i forskningsprogrammer med relevans for 
GEUS, er lykkedes institutionen at tiltrække et betydeligt antal ph.d.-studerende.  

2.1.2 Målopfyldelse – de strategiske indsatsområder på de faglige programområder 

De strategiske indsatsområder er defineret og beskrevet i GEUS’ resultatkontrakt 2004-
2007. I GEUS’ afrapportering til bestyrelsen af de faglige aktiviteter for 2005 gives en 
mere uddybende opgørelse. 

I GEUS’ samlede udgifter for 2004 indgik betaling for husleje til Københavns Universitet 
for både 2003 og 2004. Denne forøgelse af GEUS’ udgifter i 2004 til hjælpefunktioner 
påvirkede de økonomiske opgørelser i en så væsentlig grad, at der i regnskabsresultatet for 
2004 blev lavet særskilte opgørelser hvori der kun indgik eet års huslejebetaling. For sam-
menlignelighedens skyld er det de korrigerede tal der i Årsrapport 2005 anføres som regn-
skabsresultatet for 2004. 

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

Programområde 1 R2002 R2003 R2004  
kor. B2005 R2005 

Årsværksforbrug 67 61 55 62 62 

Samlet omsætning (mio. kr.) 38,6 36,2 36,8 46,1 44,1 

Heraf basismidler (mio. kr.) 35,1 32,2 32,0 38,4 34,6 

Ekstern finansieringsgrad (%) 9 11 13 17 22 

      

Strategiske indsatsområder i 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

1.1 – GEUS data og kort på Internettet 2,9 1,8 1,2 33 Opfyldt 

1.2 – Populærvidenskabelig formidling 
fra Geocentret 

0,1 0,09 0,09 0 Opfyldt 
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Tabel 4 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 2 – Vandres-
sourcer. 

Programområde 2 R2002 R2003 R2004  
kor. 

B2005 R2005 

Årsværksforbrug 73 69 58 52 56 

Samlet omsætning (mio. kr.) 53,0 50,0 46,7 40,7 46,2 

Heraf basismidler (mio. kr.) 41,6 36,4 26,9 23,1 24,4 

Ekstern finansieringsgrad (%) 22 27 42 43 47 

      

Strategiske indsatsområder i 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

2.1 – Geologisk og hydrologisk model-
lering i Vandressourceforvaltning 

8,1 6,3 1,3 80 Opfyldt 

2.2 – Hydrogeologiske modeller af 
dybtliggende grundvandsmagasiner 
baseret på integrerede metoder 

6,5 5,0 3,0 40 Opfyldt 

2.3 – Naturlige og miljøfremmede 
stoffers udvaskning til og omsætning i 
grundvandet 

17,9 15,4 8,5 45 Opfyldt. 

 

Tabel 5 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 3 – Energirå-
stoffer. 

Programområde 3 R2002 R2003 R2004  
kor. 

B2005 R2005 

Årsværksforbrug 81 80 85 85 81 

Samlet omsætning (mio. kr.) 54,7 66,7 85,3 88,8 71,1 

Heraf basismidler (mio. kr.) 26,5 20,9 26,4 33,7 31,5 

Ekstern finansieringsgrad (%) 52 69 69 62 56 

      

Strategiske indsatsområder i 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

3.1 – Kulbrinteressourcerne i kalken i 
Nordsøen 

9,4 7,4 5,4 26 Opfyldt (6) 

3.2 – Kulbrinteressourcerne i Vest-
grønland 

5,0 3,7  100 Opfyldt 

3.3 – Regional geologi vedrørende 
sokkelundersøgelsesområderne 

7,2 12,2 -1,3 111 Delvist opfyldt 

Note (6): På grund af fremkomst af en revideret feltudbygningsplan for Gorm feltet, hvori det arbejde, som oprindeligt var planlagt 
udført i Gorm-Dagmar området, er beskrevet og dokumenteret af operatøren, er der foretaget en omprioritering af resultatkontraktens 
opgaver for 2005. Der er i stedet igangsat en vurdering af kulbrintepotentialet i Syd Arne området, som først var planlagt igangsat i 
2006. Målene for det strategiske indsatsområde 3.1 betragtes som opfyldt under de reviderede forudsætninger. 
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Tabel 6 – Økonomi, ressourceforbrug og målopfyldelse på Programområde 4 – Mineral-
ske råstoffer og Grønlandskortlægning.  

Programområde 4 R2002 R2003 R2004  
kor. 

B2005 R2005 

Årsværksforbrug 56 56 52 47 50 

Samlet omsætning (mio. kr.) 41,7 37,0 40,0 41,0 43,1 

Heraf basismidler (mio. kr.) 28,1 22,0 23,3 27,1 28,1 

Ekstern finansieringsgrad (%) 33 40 42 34 35 

      

Strategiske indsatsområder i 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

4.1 – Suprakrustaler og deres ressour-
cer i Grønland 

3,9 3,4 2,2 35 Opfyldt 

4.2 – Magmatiske miljøer og deres 
ressourcer i Grønland 

5,8 3,8 2,4 35 Opfyldt 

4.3 – Anvendt mineralogi 4,1 2,7 0,8 71 Opfyldt 

 

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

Programområde 5 R2002 R2003 R2004  
kor. 

B2005 R2005 

Årsværksforbrug 39 34 31 24 31 

Samlet omsætning (mio. kr.) 23,3 22,9 22,5 19,0  22,7 

Heraf basismidler (mio. kr.) 15,6 15,8 12,1 8,4  14,5 

Ekstern finansieringsgrad (%) 33 31 46 56  36 

      

Strategiske indsatsområder i 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

5.1 – Maringeologi i areal- og ressour-
ceforvaltning 

4,4 3,5 1,6 53 Opfyldt (7) 

5.2 – Klimaforandringer: Overvågning 
og effekter 

8,1 5,7 3,0 48 Opfyldt 

5.3 – Kvartærgeologisk kortlægning 3,8 3,0 2,3 22 Opfyldt 

Note (7): Efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen blev indsatsen af ressourcemæssige grunde nedprioriteret i 2005, men arbejdet med 
bæredygtig råstofindvinding mellem land og havområdet fortsættes i 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 2005 Ressource-
forbrug 

(årsværk) 

Omsætning 
(mio. kr.) 

Basismidler 
(mio. kr.) 

Ekstern 
finansierings-

grad (%) 

Målopfyldelse 

I.1 – Videreudvikling af organisa-
tionsformen  

0,3 0,2 0,2 0 Delvist opfyldt 

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

I.3 – Kompetenceudvikling  0,5 0,3 0,3 0 Delvist opfyldt 

I.4 – Personaleplanlægning og rekrut-
tering  

0,3 0,2 0,2 0 Opfyldt 

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 derudover mellem GEUS og Miljøministeriets departement aftalt 10 institutionsmål 
for aktiviteterne i 2005 (tabel 9). 9 af 10 institutionsmål er opfyldt, hvilket betragtes som 
tilfredsstillende. 

Tabel 9 – Målopfyldelse af GEUS’ institutionsmål 

Nr. Institutionsmål Strategisk Indsatsområde Målopfyldelse 

1 Strukturering af miljødata m.h.p. kommunalreformen 2007 Strategisk Indsatsområde 1.1 Opfyldt 

2 Implementering af Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet Strategisk Indsatsområde 2.1 Opfyldt 

3 Undersøgelse af udvaskning af glyphosat fra produktion af juletræer og 
pyntegrønt 

Strategisk Indsatsområde 2.3 Opfyldt 

4 Vurdering af mulighederne for at gøre krav gældende for havområder 
beliggende uden for 200 sømil ud for Sydgrønland i henhold til Artikel 76 
i FN’s Havretskonvention 

Strategisk Indsatsområde 3.3 Delvist opfyldt 

5 Vurdering af kulbrintepotentialet i kalken i Gorm-Dagmar området Strategisk Indsatsområde 3.1 Opfyldt 

6 Vurdering af ressourcepotentialet i Nuuk regionen Strategisk Indsatsområde 4.1 Opfyldt 

7 Udarbejdelse af 7 geologiske kort (1: 50 000) fra Grønland på web i 
vektoriseret form 

Strategisk Indsatsområde 1.1 Opfyldt 

8 Kvartærgeologisk kortlægning og udgivelse af et geologiske kort (skala 1: 
50 000) Ringkøbing 

Strategisk Indsatsområde 5.3 Opfyldt 

9 Koncept for overvågning af afsmeltning fra den grønlandske indlandsis Strategisk Indsatsområde 5.2 Opfyldt 

10 Strategisk og systematisk kompetenceudvikling af GEUS’ videnskabelige 
personale 

Strategisk Indsatsområde I.3 Opfyldt 

2.1.5 Målopfyldelse – GEUS’ bidrag til koncernmål 

GEUS har bidraget til opfyldelse af alle Miljøministeriets koncernmål, men GEUS’ direk-
tør har ikke i 2005 haft et selvstændigt ansvar for koncernmål. 
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2.2 Analyse af målopfyldelse 

Aktiviteterne i 2005 omfatter andet år i en ny resultatkontrakt. I forhold til resultatkontrak-
tens målsætning ser den faglige fremdrift tilfredsstillende ud. For yderligere uddybning af 
de faglige resultater henvises til publikationen ”Faglige resultater 2005” på www.geus.dk. 

2.2.1 Faglige aktiviteter 

Af de 14 strategiske indsatsområder (se tabel 3-7), som er knyttet til de faglige afdelinger 
er 13 vurderet som opfyldt og 1 som delvis opfyldt.  

Den planlagte opdatering/udskiftning af ministeriets ”Office”-pakke og overførsel af drif-
ten af GEUS’ journalsystem til Center for Koncernforvaltning er udskudt på grund af prio-
ritering i centeret. GEUS’ fokuserede indsats vedrørende populærvidenskabelig formid-
ling, har resulteret i et støt stigende antal besøgende på institutionens hjemmeside, og i et 
meget betydeligt antal bidrag til populærvidenskabelige artikler og foredrag. Ikke mindst 
Internetadgangen til boringsoplysninger har været meget anvendt. 

For det strategiske indsatsområde 3.3. – Regional geologi vedrørende sokkelundersøgel-
sesområderne – blev forudsætningerne for de planlagte aktiviteter i 2005 delvist ændret, 
idet et EU-udbud, vedrørende et mindre togt til indsamling af seismiske data nord for Fæ-
røerne, ikke resulterede i nogen tilbud. Der forsøges med et nyt udbud i 2006, men på 
grund af en for tiden meget stor efterspørgsel på seismiske indsamlingsskibe kan det ikke 
udelukkes at også dette udbud ender med et negativt resultat. Også en indsamling af seis-
miske data ved Sydgrønland er blevet udskudt til 2006, men i dette tilfælde er der lavet 
kontrakt med et indsamlingsskib. 

2.2.2 Tværgående aktiviteter 

Af målene for de 4 tværgående indsatsområder (se tabel 8), som omfatter organisations- og 
personaleudvikling vurderes 2 som opfyldt og 2 som delvis opfyldt (I.1 Videreudvikling af 
organisationsformen og I.3 Kompetenceudvikling”). 

Aktiviteterne det tværgående strategiske indsatsområde I.1 – Videreudvikling af organisa-
tionsformen – er ikke afsluttet. Målsætninger for udvikling af ekstern finansiering er for-
muleret og implementering iværksat. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde krav-
specifikation til udviklingen af GEUS’ eksisterende økonomistyringssystem. Gennemfø-
relse af eventuelle organisatoriske tilpasninger afventer evalueringen af projektlederud-
dannelsen som er planlagt afsluttet i foråret 2006. 

I forbindelse med kompetenceudviklingen under det tværgående strategiske indsatsområde 
I.3 er der gennemført 6 specialudviklede kurser. Evalueringen af projektlederuddannelsen 
er under forberedelse. Videreudviklingen af MUS-konceptet er udskudt til 2006. 
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3. REGNSKAB 

3.1 Driftsregnskab 

Tabel 10 – Driftsregnskab (i mio. kr.) (8) 

2004  2005  2006 § 23.61.01  
Statsvirksomhed Regnskab Budget 

(FL+TB) 
Regnskab Afvigelse R-B Budget 

Indtægter  275,2 218,8 221,0 2,2 265,7 

Nettotal (bevilling) 154,3 126,9 126,9 - 129,5 

Driftsindtægter 120,9 91,9 94,1 2,2 136,2 

Udgifter 269,7 218,8 227,2 8,4 265,7 

Lønninger 126,3 130,2 122,2 -8,0 121,9 

Øvrige driftsudgifter 143,4 88,6 105,0 16,4 143,8 

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

Note (8): Tallene er i løbende priser eksklusiv moms. 

 

Der har i 2005 været et merforbrug, i forhold til bevillingen, på 6,2 mio. kr. 

Regnskabet viser et merforbrug på øvrige driftsudgifter på 16,4 mio. kr..  

Merforbruget afspejler blandt andet et planlagt forbrug af den videreførte reserve fra 2004 
til indkøb af 3 videnskabelige instrumenter bestilt i 2004 samt konsulentydelser til forbere-
delsen af implementeringen af elektronisk bilagsflowsystem (Cap Nordic), omkostningsba-
seret regnskab og ESDH.  

Merforbruget vedrører tillige driftsudgifter til de eksternt finansierede projekter der er til-
gået GEUS i løbet af året. 

Lønomkostningen viser til gengæld et mindreforbrug på 8 mio. kr.. Mindreforbruget skyl-
des den planlagte tilbageholdenhed af nyansættelser og forlængelser, samt en større bog-
ført lønrefusion på 1 mio. kr.  

Det betydelige fald af både driftsudgifter og driftsindtægter sammenlignet med 2004 skyl-
des til dels nedlukningen af Dansk Lithosfærecenter, udskydelse af et planlagt togt i for-
bindelse med Artikel 76-projektet og at GEUS i 2004 betalte husleje for både 2003 og 
2004. 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende, jfr. også tabel 2.2 i bilag 2. 

 15



3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 

Tabel 11 – Bevillingsafregning (mio. kr.) 

Hovedkonto  
23.61.01 

Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud 
der bortfalder 

Akkumuleret overskud til 
videreførelse ultimo året 

Statsvirksomhed – Netto 126,9 133,1 -6,2 0,0 15,1 

Tabel 12 – Akkumuleret overskud (9) 

Hovedkonto 
23.61.01 

2001 
mio. kr. 

2002 
mio. kr. 

2003 
mio. kr. 

2004 
mio. kr. 

2005 
mio. kr. 

Årets overskud -7,3 -9,7 -14,8 5,5 -6,2 

Tilført reserven (10) 24     

Ultimo saldo (11) 40,2 30,5 15,7 21,3 15,1 

Note (9): Saldoen for det akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20% af GEUS’ 
driftsudgifter eksklusiv moms, når saldoen er positiv, og 10% når saldoen er negativ. Udsvingstallene for 2005 er +45,4 mio. kr. og 
 –22,7 mio. kr. 

Note (10): Beløbet er overført fra Miljøstyrelses konto 23.28.02 i henhold til aktstykke 157 3/3 2000 ”Zonering af pesticidfølsomme 
områder” til forbrug i årene 2001 til 2003. 

Note (11): Ultimo reserven er korrigeret så den svarer til den bogførte reserve 2003 (inkl. uforbrugte midler fra 2002 på anlægsbevil-
lingen) 

Tabel 13 – GEUS’ opsparing er ultimo på i alt 15,1 mio. kr.. Opsparingen er reserveret en 
række bundne opgaver, som er angivet nedenstående. 

Ultimoreserven 2005  Mio. kr. 

Reservation til engangsudgifter i forbindelse med strukturreformen 2,0 

Reservation til videreførelse af Pesticidaktstykket 4,0 

Reservation til oprydning i Østgrønland 0,3 

Reservation til indkøb af Multifunktionsmaskiner 2,0 

Reservation til adm. Værktøjer 1,5 

Reservation til bygningstilpasning og samarbejdsprofessorat 1,6 

Reservation til bevilgede faglige projekter , Geocenterbevillingen 3,7 

I alt 15,1 

 

3.3 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 størrelse-
sordene 75 – 85 mio. kr., eksklusiv udgifter til dataindsamling til kontinentalsokkelprojek-
ter. 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. 
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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 2005 på 87,2 mio. kr. eksklusiv gennemløbspenge til data-
indsamlingen til kontinentalsokkelprojektet og opfylder dermed resultatkontraktens mål. 

Tabel 14 – Kontraktindtjening (i mio. kr.). 

Kontraktindtjening i mio. kr.  R2002. R2003 R2004 R2005 

Program- og fondsforskning (samfinansiering) (12) 31,7 43,3 58,3 52,1 

Øvrig kontraktforskning (samfinansiering) (13) 8,4 19,7 24,8 16,8 

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

22,1 19,2 25,7 24,5 

Total 62,2 82,2 108,8 93,4 

Note (12): Programforskningsmidler samt fondsmidler (EU, Forskningsrådene, Carlsbergfonden m.m.). Finansieringen af kontinental-
sokkelprojektet indgår her. 
Note (13): Primært midler fra Grønlands Hjemmestyre samt samarbejdsprojektmidler, som ikke er kendetegnet som programmidler. 

 

Tabel 14 viser, at GEUS’ eksterne finansiering i 2005 var 93,4 mio. kr., hvilket er et fald 
på 15,4 mio. kr. i forhold til 2004. Der en samlet nedgang i indtægterne på de samfinansie-
rede forskningsprojekter på i alt 14,2 mio. kr. Faldet skyldes mindre indtægter på projekter 
finansieret fra Grønlands Hjemmestyre, Carlsbergfonden og de udskudte aktiviteter på 
kontinentalsokkelprojektet. Der er i 2005 en stigning af indtægterne fra EU, Miljøministe-
riet og Forskningsrådene.  

I 2005 er ca. 7 mio. kr. ”gennemløbspenge”, som relaterer sig til udgifter til skibsleje i for-
bindelse med dataindsamling vedrørende kontinentalsokkelprojektet (artikel-76).  

Der er, i forhold til 2004, en mindre finansiering fra Grønlands Hjemmestyre på 5,7 mio. kr. 

Tabel 15 – Resultat af markedsstyrede/kommercielle aktiviteter 

Markedsstyrede / 
kommercielle aktiviteter 

R2002 
mio. kr. 

R2003 
mio. kr. 

R2004 
mio. kr. 

R2005 
mio. kr. 

Indtægt 22,1  19,2 25,7 24,5 

Direkte udgifter (14) 16,3 14,6 17,1 14,4 

Dækningsbidrag 1 (15)  5,8 4,6 8,6 10,1 

Andel af fælles omkostninger (16) 3,9 2,0 7,7 4,7 

Dækningsbidrag 2 (17)  1,9 2,6 
(0,5) 

0,9 
(3,7) 

5,5 

Note (14): I de direkte udgifter er indeholdt øvrige udgifter samt bruttoløn. 
Note (15): Excl. fordeling af fællesomkostninger. 
Note (16): Som fordelingsnøgle er anvendt en lønsumsnøgle. 
Note (17): Incl. fordeling af fællesomkostninger. 
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Betalingen for kommercielle projekter skal mindst dække omkostningerne til udførelse af 
disse projekter. Det ses af tabel 15, at de kommercielle projekter i 2005 giver et positivt 
dækningsbidrag på 5,5 mio. kr. Der har i 2005 været et forøget salg af data i forbindelse 
med 6. udbudsrunde (koncessioner til efterforskning af olie/gas i den danske undergrund). 
Resultatet af indtjeningen betragtes overordnet som tilfredsstillende. 

3.4 Omkostningsbaseret regnskab 

Formålet med det omkostningsbaserede regnskabsafsnit er at redegøre for virksomhedens 
ressourceforbrug i finansåret udtrykt ved resultatopgørelsen og at vise virksomhedens fi-
nansielle status på balancen. Regnskabsafsnittet omfatter herudover en omregningstabel 
mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter.  

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

3.4.1 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 

3.4.2 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 

Resultatopgørelsen viser årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat.  

Årets bevillinger indgår ikke i resultatopgørelsen. 

Noterne til resultatopgørelsen er placeret i bilag 1. 

Driftsindtægterne viser de faktiske indtægter forbundet med periodens aktiviteter.  

Lønningerne omfatter udover de udbetalte lønninger også værdien af optjent ferie og af-
spadseringstimer, og udgør dermed de faktiske lønomkostninger for perioden (note 10). 

I den omkostningsbaserede resultatopgørelse indgår af- og nedskrivninger i stedet for an-
skaffelsesudgifter vedrørende anlægsanskaffelser, og vice versa i den udgiftsbaserede re-
sultatopgørelse.  
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Tabel 16 – Omkostningsbaseret resultatopgørelse 

Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2005 R2004 (18) B2006 (18) 

 Ordinære driftsindtægter    

 Salg af vare og tjenesteydelser  33,3   

9 Tilskud til egen drift 56,8   

 Øvrige driftsindtægter, primokorrektion 0   

 Gebyrer  0   

 Ordinære driftsindtægter i alt  90,1   

 Ordinære driftsomkostninger     

 Ændring i lagre     

 Forbrugsomkostninger     

 Husleje 28,8   

 Andre forbrugsomkostninger 50,7   

 Forbrugsomkostninger i alt 79,5   

1 Personaleomkostninger     

10 Lønninger 132,6   

 Pension 16,2   

 Lønrefusion -4,0   

 Andre personaleomkostninger 0,5   

 Personaleomkostninger i alt 145,3   

 Andre ordinære driftsomkostninger  13,7   

 Af- og nedskrivninger  5,6   

 Ordinære driftsomkostninger i alt  244,1   

 Resultat af ordinær drift  -154,0   

 Andre driftsposter    

 Andre driftsindtægter  0   

 Andre driftsomkostninger  0   

 Resultat før finansielle poster  -154,0   

  Finansielle poster    

 Finansielle indtægter  0,4   

 Finansielle omkostninger  0,1   

 Resultat før ekstraordinære poster  -153,7   

 Ekstraordinære poster    

 Ekstraordinære indtægter 0   

 Ekstraordinære omkostninger 0   

 Årets resultat  -153,7   

Note (18): Da det er det første år GEUS aflægger omkostningsbaseret regnskab fremgår der kun regnskabstal for regnskabsåret og ikke 
for kolonnen R2004 (”Året før”). Der er ikke anført budgettal i kolonnen B2006 (”B-året”), da det første år for omkostningsbaseret 
bevilling vil blive 2007. 

 

I omregningstabellen (tabel 18) vises forskelle mellem henholdsvis omkostningsbaseret og 
udgiftsbaseret resultatopgørelse. I denne periode er forskellene defineret inden for katego-
rierne afskrivning, opskrivning, anskaffelser, igangværende arbejder samt skyldig ferie og 
skyldig afspadsering. 
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3.4.3 Balancen (omkostningsbaseret) 

Balancen viser GEUS aktiver og passiver pr. 31. december 2005.  

Tabel 17 – Balancen 
Note Aktiver (mio. kr.) R2005 R2004(19) Note Passiver (mio. kr.) R2005 R2004(19)

 Anlægsaktiver   4 Egenkapital i alt 14,3 10,4 

2 Immaterielle anlægsaktiver      

 Færdiggjorte udviklingsprojekter      

 Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,4 0,7 Hensættelser   

 Udviklingsprojekter under opførelse      

 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,7    

3 Materielle anlægsaktiver   Langfristede gældsposter   

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

 Infrastruktur   Anden langfristet gæld   

 Produktionsanlæg og maskiner 13,4 10,4 Statsgæld   

 Transportmateriel 0,5 0,6 Langfristet gæld i alt   

 Inventar og IT-udstyr 3,3 2,7    

 Igangværende arbejder for egen regning   Kortfristede gældsposter   

 Materielle anlægsaktiver i alt 18,9 15,4 Leverandører af varer og tjenesteydelser 14,3 15,5

 Finansielle anlægsaktiver   5 Anden kortfristet gæld 14,5 22,9

 Anlægsaktiver i alt 19,3 16,1 6 Skyldige feriepenge m.m. 23,2 16,2

 Omsætningsaktiver   Igangværende arbejder for fremmed 
regning 

11,7 9,3

 Varebeholdninger   8 Periodeafgrænsningsposter 0,4 1,1

7 Tilgodehavender 54,0 51,7 Kortfristet gæld i alt  64,1 65,0

 Værdipapirer       

 Likvide beholdninger 5,1 7,6    

 Omsætningsaktiver i alt 59,1 59,3 Gæld i alt 64,1 65,0

 Aktiver i alt 78,4 75,4  Passiver i alt 78,4 75,4

Note (19): Da det er det første år GEUS aflægger omkostningsbaseret regnskab, vil kolonnen R2004 (”Året-før”) svare til de tal GEUS 
har i åbningsbalancen. 

 

Noterne til resultatopgørelsen er placeret i bilag 1. 

Anlægsaktiverne er i perioden forøget med 3,2 mio. kr., primært vedrørende produktions-
anlæg og maskiner (felt- og laboratorieudstyr). 
Forpligtelser vedrørende ferie og afspadsering (note 6) opdeles i optjent ferie i perioden, 
restferie fra tidligere år og afspadsering. Forpligtelsen vedrørende afspadsering indgik året 
før under ’anden kortfristet gæld’ og udgør nu 3,1 mio. kr., hvilket er et fald på 1,0 mio. kr. 
Ferieforpligtelsen er forøget med 3,8 mio. kr., heraf er restferie fra tidligere år alene for-
øget med 1,5 mio. kr. Dette sidste forhold indikerer en kapacitetsforskydning i retning af 
øget kapacitet i perioden ved udskydelse af ferieafholdelse til senere år. Nedgangen i for-
pligtelse vedrørende afspadsering modsvarer delvis dette. 
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3.4.4 Omregningstabel 

Omregningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem resultatopgørelsen og årets 
nettoudgifter.  

Tabel 18 – Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter 

Omregningstabel Mio. kr. 

Årets resultat  153,7 

- Afskrivninger -5,6 

- Nedskrivninger/+opskrivninger 0 

- Ændring i hensættelser 0 

+ Anskaffelser 8,2 

+/- Lagerregulering 0 

+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 0 

+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) -23,2 

+/- Periodiseringer 0 

- Tab på debitorer 0 

+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver 0 

Årets nettoudgifter 133,1 

 

Årets bevillinger indgår hverken i årets resultat eller i årets nettoudgifter. 

Den væsentligste forskel mellem udgiftsopgørelse og omkostningsopgørelse omfatter for-
pligtelser vedrørende ferie og afspadsering, som en post der skubbes foran udgiftsopgørel-
sen. 

Modsat rettet i mindre omfang udgør udført arbejde et tilgodehavende. 

Endelig vil der opstå mindre fluktuationer mellem henholdsvis afskrivnings- og anskaffel-
sesstørrelserne. I perioden har anskaffelserne været større en afskrivningerne. 

Samlet set har forskellen mellem udgiftsopgørelsen og omkostningsopgørelsen i perioden 
været på 18,8 mio. kr. netto. Således er nettoresultatet før årets bevillinger i perioden 14% 
større ved den omkostningsbaserede opgørelsesmetode i forhold til den udgiftsbaserede 
metode.  
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BILAG 1 – Noter til resultatopgørelsen og balancen  

Ud over de fire obligatoriske noter: 
1. personaleomkostninger, årsværk (resultatopgørelsen) 
2. immaterielle anlægsaktiver (balancen) 
3. materielle anlægsaktiver (balancen) 
4. egenkapital som skal indgå i årsrapporten (balancen) 

har GEUS udarbejdet syv supplerende noter:  
5. anden kortfristet gæld (balancen) 
6. skyldige ferie- og afspadseringsforpligtelser (balancen) 
7. tilgodehavender (balancen) 
8. periodeafgrænsningsposter (balancen) 
9. tilskud til egen drift (resultatopgørelsen) 
10. personaleomkostninger (resultatopgørelsen) 

da det skønnes relevant for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten. 

Noter til resultatopgørelsen 

Note 1 – Personaleomkostninger, årsværk 

Antallet af medarbejdere er faldet med 11 fra 2004 til 2005. For samme periode faldt års-
værksforbruget med 19. Den primære forklaring på det generelle fald er lukningen af 
Dansk Lithosfærecenter pr 31/12 2004.  

Siden 2001 er antallet af medarbejdere reduceret med 67 og antallet af årsværk faldet med 
70. GEUS har gennemført to personalereduktioner i henholdsvis 2002 og 2003.  

I 2005 fratrådte i alt 3 medarbejdere som følge af frivillige fratrædelsesordninger. 
 

Årsværk og antal medarbejdere (1) 2001 2002 2003 2004 2005 

Årsværk 346 342 319 295 276 

Antal medarbejdere 350 329 319 294 283 

Note (1): Opgørelsen er incl. DLC til og med 2004. Årsværksforbrug er siden 2002 opgjort incl. studerende. Tallene er baseret på 
økonomistyrelsens opgørelser. ”Årsværk” er det samlede årsværksforbrug over året. ”Antal medarbejdere” er opgjort pr. 31.12. i det 
pågældende år, og er for alle fem år opgjort eksklusive studerende. 

 
Personaleomsætning 2001 2002 2003 2004 2005 

Antal medarbejdere (2) 364 344 335 315 314 

Tiltrådte medarbejdere 54 35 44 43 61 

Fratrådte medarbejdere 58 59 63 67 55 

Personaleomsætning (3) 15,9% 17,1% 18,8% 21,3% 16,6% 

Note (2): Antal medarbejdere er i denne tabel incl. studerende, men ekskl. seniormedarbejdere. Derfor er tallene ikke sammenlignelige 
med tabel 1. GEUS havde 36 studerende og 8 seniormedarbejdere i 2005.  

Note (3): Antal fratrådte i forhold til antal ansatte. Tallene er opgjort via økonomistyrelsens løndata. 
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Tallene for personaleomsætning er i udgangspunktet højere for en sektorforskningsinstitu-
tion end for andre statslige arbejdspladser, på grund af sektorforskningens særlige karriere-
struktur, idet skift til andre stillingskategorier indenfor GEUS registreres i denne statistik. 
Endvidere tæller studerendes tiltrædelser og fratrædelser med i opgørelsen. Samlet betyder 
det, at tallene er væsentlig højere end i realiteten. Korrigerer man for interne stillingsskift i 
personalelisterne for 2004 og 2005, får man en personaleomsætning på 16,3% for 2004 og 
14,7% for 2005. 
 
Note 9 – Tilskud til egen drift 
Overførsler fra offentlige og internationale institutioner kr. 56.853.957. 
 
Note 10 – Personaleomkostninger 
Ferie- og afspadseringsforpligtelse indgår i personaleomkostninger.  
Se note 6 under noter til balancen. 

Noter til balancen 

Note 2 – Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte 

udviklingsprojekter 
Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv. 
I alt 

Kostpris  9,917 9,917 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse    

Tilgang   0,081 0,081 

Afgang    

Kostpris pr. 31.12.2005  9,998 9,998 

Akkumulerede afskrivninger  9,589 9,589 

Akkumulerede nedskrivninger    

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2005  9,589 9,589 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005  0,409 0,409 

Årets afskrivninger  0,404 0,404 

Årets nedskrivninger    

Årets af- og nedskrivninger  0,404 0,404 

Afskrivningsperiode/år 5 3  

 
 Udviklings-projekter under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2005 0 

Tilgang 0 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 

Kostpris pr. 31.12.2005 0 
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Note 3 – Materielle anlægsaktiver 
 
Materielle anlægsaktiver 
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Kostpris 1,800  21,712 0,938 3,968 28,418 
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse   0,412  -1,028 -0,616 
Tilgang    5,364 0,316 2,412 8,092 
Afgang       
Kostpris pr. 31.12.2005 1,800  27,488 1,254 5,352 35,894 
Akkumulerede afskrivninger 0,084  14,055 0,798 2,099 17,036 
Akkumulerede nedskrivninger       
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2005 0,084  14,055 0,798 2,099 17,036 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 1,716  13,433 0,456 3,253 18,858 
Årets afskrivninger 0,036  2,731 0,433 1,945 5,145 
Årets nedskrivninger       
Årets af- og nedskrivninger 0,036  2,731 0,433 1,945 5,145 
Afskrivningsperiode/år 50  10-15 5-8 50%  

Bemærkninger: 
• Produktionsanlæg og maskiner er forøget med kr. 412.000 ved overførsel af aktiver 

fra KMS (flytning mellem bogføringskredse). 
• Inventar- og IT-udstyr er forøget med kr. 74.000 ved overførsel af aktiver fra KMS 

(flytning mellem bogføringskredse). 
• Inventar- og IT-udstyr er reduceret med kr. 1.102.000 i forhold til primo 2005 (pri-

mokorrektion). 
 
 Igangværende arbejder 

for egen regning 
Primo saldo pr. 1. januar 2005 0 
Tilgang 0 
Nedskrivninger 0 
Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0 
Kostpris pr. 31.12.2005 0 

 

Note 4: Egenkapital 

Egenkapital 2005 Mio. kr. 
Primobeholdning 01.01.2005  

Startkapital 16,3 

Promoregulering/flytning mellem bogføringskredse  

Bevægelser i året  
Likviditetstildeling 149,9 

Mellemregning med andre statsinstitutioner  

Afstemningsdifferencer  

Overført resultat  

Årets resultat -151,9 

Egenkapital pr. 31.12.2005 14,3 
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Note 5 – Kortfristet gæld 
A-skat m.m. vedrørende personalet kr. 1.444.090. 
Teknisk opgørelse: 
Modkonto til primokorrektioner på konto 42-anlæg kr. 14.358.032. 
Fratrukket korrektion bygningsanlæg (hus) kr. 1.800.000. 
Tillagt korrektion for donation af KMS-anlæg kr. 486.000. 
I alt teknisk opgørelse kr. 13.044.000. 
I alt for note 5: kr. 14.488.090. 

Note 6 – Ferie- og afspadseringsforpligtelse 
Ferie optjent i 2005 tillagt 1,5 pct. særlig feriegodtgørelse kr. 15.950.559. 
Restferie optjent i 2004 (rest 33,5 pct.) kr. 4.069.862. 
Ferieforpligtelse ultimo 2005 i alt kr. 20.020.421. 
Afspadseringsforpligtelse ultimo 2005 kr. 3.140.000. 
I alt note 6: kr. 23.160.421. 

Note 7 – Tilgodehavender 
Salg af varer og tjenesteydelser kr. 45.637.000. 
Andre tilgodehavender kr. 573.000. 
Igangværende arbejder for fremmed regning kr. 7.765.000. 
I alt note 7: kr. 54.064.000. 

Note 8 – Periodeafgrænsningsposter, skyldige 
Modtagne betalinger vedrørende næste år kr. 429.000. 
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BILAG 2 – Supplerende driftsregnskab 

Tabel 2.1 – Driftsregnskab for hovedformål 2002-2005 (i mio. kr., eksklusiv moms).  

§ 23.61.01, Statsvirksomhed 

 R2002 R2003 R2004 R2005 

 Indtægt Udgift Udgift 
% 

Indtægt Udgift Udgift 
% 

Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Indtægt Udgift Udgift 
andel i 

% 

Forskning og 
rådgivning  

69,4 130,5 59% 89,2 148,5 67% 
(60%)

113,3 150,6 56% 
(62%) 

83,9 126,0 55%

Databanker og 
formidling 

2,7 18,6 8% 3,3 23,8 11% 
(10%)

4,2 17,1 6%  
(7%) 

9,3 19,4 9%

Hjælpefunktioner   33,6 15%  25,0 
(51,0)

11% 
(20%)

 73,1 
(47,1)

27% 
(19%) 

 47,8 21%

Generel ledelse og 
administration 

4,3 22,6 10% 3,8 25,5 10% 3,4 28,8 12% 0,8 34,0 15%

Total 76,4 222,0  96,3 222,7 
(248,7) 

 120,9 269,7 
(243,7)

 94,1 227,1  

 
Den procentvise fordeling af udgifter til forsknings- og rådgivningsaktiviteterne i 2005 
viser et fald i forhold til de tidligere år.  

Databank og formidling ligger på niveau med de tidligere år, dog med en stigning i forhold 
til 2004. Den væsentligste årsag hertil er, at der i 2005 blev brugt ekstra ressourcer til for-
beredelse af kommunalreformen. 

Til ”Hjælpefunktioner” og ”Generel ledelse og administration” er den procentvise forde-
ling steget i forhold til de tidligere år. Det skyldes fortrinsvis ekstraudgifter til implemente-
ringen af ESDH, E-fakturering, betaling af konsulenter vedrørende omkostningsbaseret 
regnskab og forberedelse af implementeringen af Cap Nordic (elektronisk bilagsflow-
system). 

I 2005 blev der i samarbejde med Københavns Universitet afholdt en fælles personaledag 
for Geocenterpartnerne (GEUS, Geologisk Institut, Geografisk Institut og Geologisk Mu-
seum). Formålet med denne dag var, at fremme samarbejdet på tværs at institutionerne. 
GEUS’ del af udgifterne til forberedelse og afholdelse er placeret under ”Generel ledelse 
og administration”. 

Udgifterne til etablering af GEUS’ motionscenter ”Epicentret” er placeret her. 

Arbejdsprogramsbudgettet for 2005 (se tabel 2.2) baserede sig på et nettotal på 135,4 mio. 
kr. (127,3 + 8,5 mio. kr.). Ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet blev der fra det forven-
tede videreførelsesbeløb fra 2004 som planlagt trukket 8,5 mio. kr. ind i driften.  
Regnskabet viser et træk på videreførelsesbeløbet på 6,2 mio. kr. Regnskabet viser et min-
dre overskud på 2,3 mio. kr. i forhold til det forventede i arbejdsprogrammet.  
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Tabel 2.2 – Regnskabsresultat 2005 sammenlignet med arbejdsprogramsbudget 2005, pr. 
november 2004. 

Indtægter Regnskab 2005 Oprindeligt budget 

Finanslovsbevilling + TB 126,9 127,3 

Kontraktindtægter 94,1  69,7 

Forbrug af reserven  6,2   8,5 

Indtægter i alt 227,2 205,5 

Udgifter   

Løn 122,2 121,7 

Drift 105,0 119,1 

Udgifter i alt 227,2 240,8 

Manglende indtjening  35,3 

 
De bogførte lønudgifter ligger på niveau med det forventede i arbejdsprogrammet.  
Der har i forhold til arbejdsprogrammet været et mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på 
14,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der i arbejdsprogrammet var budgetteret med udgifter 
til et togt vedrørende dataindsamling på sokkelafgrænsningsprojektet. Togtet kunne på 
grund af dårlige vejrforhold ikke gennemføres i 2005, hvilket medførte et mindreforbrug 
på ca. 18 mio. kr. Hvis der tages højde for de 18 mio. kr. har der reelt været et merforbrug 
på de samlede udgifter på ca. 4,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til den løbende tilret-
ning af udgifterne samt nye opgaver der er kommet til i årets løb. 
I arbejdsprogrammet var der budgetlagt indtægter på 69,7 mio. kr. fra eksisterende indgåe-
de kontrakter. For at få balance i arbejdsprogramsbudgettet skulle der yderligere indhentes 
35,3 mio. kr. i nettoindtægter. Det samlede indtjeningskrav var i arbejdsprogrammet i alt 
105 mio. kr.  
De bogførte indtægter på regnskabet er 94,1 mio. kr. Korrigeres budgettallet på 105 mio. 
kr. med de 18 mio. kr. der vedrører det udskudte togt er det lykkedes at øge de bogførte 
indtægter med 7,1 mio. kr.  

Tabel 2.3 – Regnskab for Grønlandsrelaterede opgaver i 2005. 

Grønlandsrelaterede opgaver 2005 Årsværk Omsætning 
(mio. kr.) 

Indtægter 
(mio. kr.) 

Basis/FFL-træk (mio. 
kr.) 

Databaser 3 2,4 0,3 2,1 

Publikationsvirksomhed 3 2,1 0 2,1 

Vandressourcer 0 0 0 0 

Energiråstoffer 13 9,6 5,1 4,5 

Kortlægning 13 10,7 1,6 9,1 

Mineralske råstoffer 21 22,1 8,2 13,9 

Natur og miljø 6 3,8 2,0 1,8 

Total 59 50,7 17,2 33,7 
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BILAG 3 – Grønt regnskab 

Ledelsens beretning  

GEUS’ arbejde i 2005 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 2005 var i særdeleshed rettet mod at kortlægge papir- og 
energiforbruget. Det samlede papirforbrug er faldet væsentligt, mens energiforbruget 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 energi- og papirforbruget yderligere.  

Indsatsområder – resultater 

Medarbejderinddragelse 

Der er i 2005 forsat informeret om bæredygtigt papirforbrug, herunder brugen af dobbelt-
sidet kopiering. 

Der har i 2005 været en betydelig medarbejderinddragelse i udførelsen af arbejdspladsvur-
deringen. 

Arbejdsmiljø 

GEUS blev i 2005 screenet af Arbejdstilsynet med et tilfredsstillende resultat.  

APV, Arbejdspladsvurdering blev i efteråret gennemført lokalt i hele GEUS. Efterfølgende 
blev der i sikkerhedsudvalget udarbejdet en overordnet APV for hele GEUS. 

Den 1. november åbnede EpiCentret, et motionscenter som også tilbyder fysioterapeut-
behandling og massage. Centrets drift er finansieret ved delvis brugerbetaling fra medar-
bejderne. 

GEUS tilbyder desuden sine medarbejdere krisehjælp via NMC og ergoterapeuthjælp til 
indretning af arbejdsplads.  
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Tabel 3.1 – Oversigt over anmeldte arbejdsulykker.  

Arbejdsulykker 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Anmeldt arbejdsulykker 0 2 2 0 0 1 3 

Nærved-ulykker - - - 10 2 3 3 

Arbejdsbetingede lidelser 2 0 0 0 0 0 1 

Der er i 2005 anmeldt 3 arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen. Det handler om et min-
dre, røverisk overfald i et naboland, en løfteskade under feltarbejde på Grønland og en 
klemt tå ved en serverflytning. 2 af sagerne er p.t. ikke færdigbehandlet. 

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. Endvidere deltager GEUS 
i SKI-nyudbud af aftale om laboratorieartikler.  

Tabel 3.2 – Oversigt over indkøb i 2005 

Produktgruppe Leverandør Miljøforhold (miljømærkning, miljøcertificering e.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 elartikler. 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. 

Varmeforbruget er steget med 9% og elforbrug er steget med ca. 5% i forhold til året før, 
jf. tabel II.2. Standby-forbruget er stadig for højt og endog svagt stigende. Der skal fortsat 
fokuseres på en nedbringelse af dette forbrug.  
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Tabel 3.3 – Energiforbrug (varme og el) 

Energiforbrug i MWh – målt: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Varme 1.222 1.270 1.215 - - 1.237 (1) 1.348 

El 1.676 1.212 1.204 - - 1.500 (1) 1.583 

Note (1): Fra 2004 vedrører forbruget Øster Voldgade 10. 2004 er korrigeret på grundlag af målinger omfattende 65% af arealerne, 
som forlænges til 100%. 

Tabel 3.4 – vandforbrug 

Vandforbrug i m3 – målt: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vand (2) - - - - - - 3.179 

Note (2): Vedrører forbruget Øster Voldgade 10.  

Papir 

Forbruget af kopiering i betjentstuen er opgjort for sig. Det samlede papirforbrug er faldet 
væsentligt i 2005 i forhold til året før; målt per medarbejder er forbruget faldet med ca. 
2.200 ark, og ligger igen på tidligere års niveau. Indsatsen for nedbringelse af forbruget vil 
fortsætte i 2006.  

Tabel 3.5 – Papirforbrug 

Papir x 1.000 ark 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Forbrug i afdelinger  2.760 2.614 2.562 2.400 2.383 2.115 1.696 

Kopiering i betjentstuen       630 382 

Nøgletal (1000 ark/årsværk)  7,6 7,5 7,4 7,0 7,6 9,4 7,2 

% genbrugspapir 100 100 100 100 100 100 100 

Affald 

GEUS sorterer og registrerer alt affald i 10 undergrupperinger, jf. tabel II.4. 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 2001 
og 2002 atypiske. Affaldsmængderne er fortsat generelt faldende, såvel i absolutte størrel-
ser som relateret til årsværkstallet. Specifikt opgjort pr. årsværk er der fald i mængderne 
for brændbart, papir, pap og jern. Der er stigning i mængderne for glas, tonerpatroner, mil-
jøskrot og jord, mens der er uændrede mængder for makulering og batterier. 

 33



Tabel 3.6 – Affaldstyper 

Affald 1999 2000 2001 2002 2002 
(flytning) 

2003 2004 2005 

Brændbart (ton) 61,8 41,0 38,0 39,0 49,7 31,4 32,5 29,0 

Papir (ton) 12,0 8,4 30,9 11,3 32,2 13,0 11,5 10,7 

Pap (ton) 3,8 3,3 3,6 2,8 1,9 2,5 2,4 1,8 

Makulering (ton) 1,7 5,2 7,0 1,5 4,7 0,5 0,8 0,8 

Glas (ton) 1,1 1,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 

Toner patroner (stk.) 175 - 250 450  306 299 408 

Batterier (ton) 0,3 0,3 - 0,2  0 0,2 0,2 

Miljøskrot (ton) (3) 2,7 1,5 5,5 0,9 4,4 0,6 2,0 2,8 

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

Jord (ton) 22,3 29,3 34,2 27,9 0,6 41,7 16,6 20,2 

Note (3) I 2005 er inkluderet 1,0 ton miljøskrot afleveret til R98. 

Farlige stoffer og laboratoriedrift 

GEUS tillægger sikkerhed og miljøbevidsthed i laboratoriedriften meget stor betydning. 
Via GEUS´ sikkerhedsarbejde arbejdes der løbende med at udfase, reducere eller substitue-
re brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer eller produkter.  

Tabel 3.7 – Laboratorieaffald 

Laboratorieaffald, typer i kg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pumpbart olieaffald, A2 522  349   27 

Organisk-kemisk, pumpbart, halogen/svovl, B1  150 167 245 22 39 88 

Organisk-kemisk energiholdigt, pumpbart, C1 71 37 252 267    55 352 

Organisk-kemisk, pumpbart, H1 342 321 610 182 788 270 

Organisk-kemisk fast, H2 1.344 740 1.477 1.435 1.042 1.196 

Spildevand, H3   278    

Pumpbart affald, Hg, basisk, K3   30   28 

Øvrigt fast kviksølvholdigt affald, K5 21  26   14 

Reaktivt stof i ADR-kl. 4.3, O4   8     

Bekæmpelsesmidler i plastemballager, T2 126 122 159 54 55 41 

Uorganisk-kemisk, pumpbart, X1 292 794 836 660 797 982 

Medicinaffald, Z4.1  57     

Småemballager fra laboratorier, Z5  86 279 28 31 297 

Spraydåser, Z7  10 11    

Total affaldsmængde 2.868 2.334 4.560 2.648 2.807 3.295 
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Forbruget i laboratoriedriften varierer i særlig grad med myndighedsopgaver og større 
forskningsprojekter. Eksempelvis påvirker KUPA-projektet i særlig grad affaldsmængden i 
2002-2003. På grund af metodeudvikling mod brug af mindre farlige stoffer er der sket en 
reduktion i antallet af kemikalietyper. Affald fra laboratoriedriften sorteres efter kemikalie-
indholdet og transporteres i godkendt emballage til modtagestationen, der bortskaffer ma-
terialet i henhold til relevante miljøforordninger.  

Den samlede mængde laboratorieaffald er igen steget i 2005, og ligger nu på det højeste 
niveau i en 6-års serie, når bortses fra flytteåret 2002.  

Transport 

GEUS har 5 tjenestebiler til feltarbejde og 5 tjenestecykler til transport til møder. Vogn-
parken blev i 2005 reduceret med 3 biler. 

Miljøhandlingsplan 2006 

GEUS vil i 2006 fortsætte miljøarbejdet på indsatsområderne. Affaldshåndteringen er vel-
fungerende og fortsættes i sin nuværende form. Indsatsen for yderligere reduktion af papir-
forbruget fortsættes. Der foretages en energikortlægning i samarbejde med Københavns 
Universitet med indkredsning af investeringsprojekter med en tilbagebetalingstid på under 
5 år. Der udarbejdes 2-3 årrige investeringsplaner for alle energiinvesteringer, der kan gen-
nemføres. GEUS vil deltage i fælles udbud af grønne indkøb. 

.
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BILAG 4 – Status for mål i MIM’s effektiviseringsstrategi 

I årsrapporten for 2005 drejer det sig om følgende mål vedrørende GEUS: 

Mål for GEUS udbud og indkøb er at ca. 1/3 af GEUS opgaveportefølje skal være gen-
nemgået med henblik på vurdering af udbudsegnethed senest 1. februar 2005. 

Pr. 1. februar 2005 er følgende enheder og ydelser beskrevet og indgår i produktkataloget 
(tabel 4.1). Det er aktiviteter i sekretatariatets enheder (personale, økonomi, journal, be-
tjentstue, reception) og i IT- og INFO-enheden. Mens Geovidenskabelige forskningsaktivi-
teter ikke er beskrevet, da en væsentlig del af disse, som en del af sektorforskningsopga-
ven, ikke er udbudspligtige.  

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

Tabel 4.1 – 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 4.2) og oversigt over GEUS ud- og indliciteringer samt udfordrin-
ger (tabel 3.3) er medtaget i Årsrapport 2005. 

Tabel 4.2 – Udliciteringsgraden i GEUS (1, 2) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

24,2 21,5 21,4 21,5 24,0 23,5 21,2 

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

Note (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 4.3 – Oversigt over ministerområdets ud- og indliciteringer samt udfordringer (3) 

 GEUS 

Samlet værdi af hidtidig egenproduktion, der er overgået til ekstern leverandør (1.000 
kr. i det sidst afsluttede regnskabsår)  0 

Indlicitering. Samlet værdi af de opgaver, der 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 

Note (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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