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ATT: Lone Strøm 

Ministerredegørelse til beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige ar-

bejdspladser 

 

Jeg skal hermed afgive svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 18/2017 

om udflytningen af statslige arbejdspladser og redegøre for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg finder det positivt, at Statsrevisorerne kvitterer for, at ministerierne samlet 

set har varetaget opgaven med udflytning af statslige arbejdspladser hensigts-

mæssigt, herunder Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets varetagelse af 

udflytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg.  

 

Jeg beklager, at Geodatastyrelsen ikke har kunnet opfylde de nedjusterede 

produktionsmål for 2017, men jeg ved, at Geodatastyrelsen har bestræbt sig på, 

at borgere og virksomheder ville blive påvirket så lidt som muligt af udflytningen.  

 

Fokus på fastholdelse, oplæring og indkøb af ekstern ekspertise 

Geodatastyrelsens kerneopgaver kræver specialiseret viden, herunder specielt 

på søkortområdet, hvor der i Danmark ikke findes en særlig uddannelse. 

Geodatastyrelsen har derfor fokuseret på at fastholde eksisterende medarbej-

derne så lang tid som muligt for at muliggøre oplæring af nye medarbejdere. 

 

Ved udgangen af 2016 var det lykkedes at fastholde ca. 30 pct. af medarbejder-

staben, som leverede et stort stykke arbejde med at oplære nye medarbejdere 

samt opretholde produktionsniveauet efter udflytningen. Desværre fratrådte en 

betydelig del af specialisterne deres stillinger i løbet af 2017, hvorfor produkti-

onsmålene måtte nedjusteres. Jeg finder det dog positivt, at Geodatastyrelsen 

har nået målet om at udsende rettelser og elektroniske opdateringer til søkort, 

så sejladssikkerheden i de danske farvande har kunnet opretholdes.  

 

På baggrund af vanskeligheder med at rekruttere kvalificerede medarbejdere i 

Danmark har Geodatastyrelsen rekrutteret en række udenlandske medarbejdere 

til søkortlægning, hvilket forventes at kunne bidrage til at overholde den nye 
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aftale med selvstyret om håndteringen af forsinkelsen i leveringen af søkort til 

Grønland.   

 

Øget sagsbehandling på ændringer i fast ejendom 

Det er korrekt, at der har været en øget sagsbehandlingstid på registreringer af 

ændringer i fast ejendom. Der har været et øget fokus i Geodatastyrelsen på at 

rekruttere og sidemandsoplære nye medarbejdere, og disse nye medarbejdere 

kan nu arbejde selvstændigt, hvorfor det forventes, at ekspeditionstiden vil falde 

yderligere i 2018. Derudover har Geodatastyrelsen oplyst mig, at det såkaldte 

”fast track” fastholdes, dvs. muligheden for at få hastebehandlet en matrikelsag, 

hvis sagen opfylder en række objektive kriterier, vil fortsat være i brug.  

 

På baggrund af, at de allerede indførte tiltag ser ud til at begynde at have den 

ønskede effekt, er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere tiltag, 

men jeg følger naturligvis udviklingen tæt, og ministeriet er parat til at iværksæt-

te yderligere tiltag, hvis dette skulle vise sig nødvendigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


