
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Årsrapport 2012 

Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det Etiske Råd /Den Nationale Videnskabsetiske Komité 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsrapport 2012  
Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 
 
Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om effektiv administration i staten skete der en større 
omorganisering på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område pr. 1. marts 2012. Sekretaria-
terne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité blev lagt sammen i en ny institu-
tion (Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité). Sammenlæg-
ningen af Sekretariaterne for Det Etiske Råd (DER) og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 
(DNVK) er effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni 2012. 
 
Årsrapport 2012 for Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 
aflægges imidlertid efter den gamle hovedkontostruktur for FL 2012, idet sammenlægningen af sekre-
tariaterne først er gældende regnskabsmæssigt fra 1. januar 2013. Afrapporteringen på faglige resul-
tater samt økonomiske resultater følger dermed organiseringen før 1. marts 2012 – dvs. afrapporterin-
gen aflægges reelt for de tidligere institutioner. Det betyder, at: 
 

 Nærværende årsrapport er opdelt i to dele – én for det tidligere Det Etiske Råd (§ 16.11.41. 
Det Etiske Råd) og én for den tidligere Den Nationale Videnskabsetiske Komité (§ 16.11.42. 
Den Nationale Videnskabsetiske Komité). 

 

Årsrapporternes placering: 

Første del: Det Etiske Råd  

Anden del: Den Nationale Videnskabsetiske Komité  
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1. Beretning 

 
1.1 Præsentation af Det Etiske Råd  
Det Etiske Råd er en uafhængig institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
Det Etiske Råd blev nedsat i 1987 og fik i 2004 udvidet mandatet, som er følgende: etiske spørgsmål, 
der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, 
miljø og fødevarer, samt øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biolo-
gisk-medicinske forskning vedrørende mennesket. 
 
Rådet består af 17 medlemmer, såvel lægfolk som fagfolk, der sidder i en periode på tre år med mu-
lighed for genudpegning i yderligere én periode. Rådets medlemmer beskikkes af ministeren for sund-
hed og forebyggelse. Ni medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, fire 
medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse, og fire medlemmer udpeges af hen-
holdsvis miljøministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren samt ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser. Formanden for Rådet udnævnes af ministeren for 
sundhed og forebyggelse efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd blandt de 
beskikkede medlemmer. Rådet vælger selv sin næstformand. 
 
Til Rådet i 2012 er knyttet et Sekretariat, der forestår planlægning og udførelse af Rådets aktiviteter. 
Sekretariatet består af syv akademiske medarbejdere, en administrativ medarbejder, en kommunikati-
onskoordinator, en student, praktikanter og sekretariatschefen. 
 
Mission 
I henhold til loven er Det Etiske Råds mission at vurdere de etiske spørgsmål, der knytter sig til forsk-
ning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer, 
samt vurdere øvrige etiske spørgsmål der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-
medicinske forskning vedrørende mennesket.  
 
Hovedopgaver 
Rådets mission opfyldes ved varetagelsen af to hovedopgaver:  
 
1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder  
 
Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at følge udviklingen og udarbejde rapporter, som fx in-
deholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller 
ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet afholder også konferencer og debatdage for Folke-
tinget og offentlige myndigheder. 
 
2. Informations- og debatskabende aktiviteter 
  
Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske dilemmaer, problemstillinger 
og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orien-
teret om udviklingen og sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offent-
ligheden. Dette sker ved fx at afholde konferencer, debatdage og cafémøder for offentligheden, at ud-
arbejde internetbaseret undervisningsmaterialer til unge, debatspil og debatfora, og ved foredragsvirk-
somhed. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede sær-
lige spørgsmål. 
 
Vision / strategisk fokus 
Det er Rådets vision, at arbejdet med de to hovedopgaver – rådgivning (1) og information og debat (2) 
- er præget af grundighed og har som sikkert kendetegn at forsøge at udfolde alle de etiske vinkler in-
denfor det konkrete emne. Rådet ser det som sin opgave at komme til bunds i virksomhedsområdets 
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etiske dilemmaer og problematikker, der vedrører os alle – borgere, politikere, pressen – i dagens 
samfund.  
  
Samtidig ønsker Rådet i valget af emner til behandling at forberede samfundet til fremtiden, og Rådets 
aktiviteter er såvel relevante som synlige. Rådet bestræber sig således på at være på forkant med ud-
viklingen og herved være ikke alene en væsentlig men også uundværlig aktør i samfundsdebatten.  
 
For at sikre opfyldelse af denne vision har Rådet i 2012 haft en omfattende arbejdsproces med det 
formål at afklare hvilke kommende emner, det vil være relevant at behandle.   
 
Det Etiske Råd havde sin egen hovedkonto på finansloven. Der var tale om en driftsbevilling. Der ind-
gik ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.   
 
Hovedkonto Navn Bevillingstype 
§ 16.11.41 Det Etiske Råd  Driftsbevilling  
 
Det Etiske Råd administrerer ikke tilskud eller andre lovbundne ordninger. 
 
1.2 Årets faglige resultater  
 
Det Etiske Råd har i 2012 haft følgende aktiviteter indenfor de to hovedopgaver:  
 
1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder:  

 
 Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport forelig-

ger tillige i engelsk version. 
 Rapport: Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til for-

brugeren (1. november 2012). 
 Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). 
 Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). 
 Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af person-

oplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på 
sundhedsområdet (2. februar 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbin-
delse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption 
(27. februar 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrø-
rende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) 
( 7. marts 2012). 

 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd (21. 
marts 2012). 

 Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til delta-
gelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og pati-
enters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). 

 Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk 
materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til 
udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). 

 Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov 
om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. 
oktober 2012). 
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 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgø-
relse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugt-
ning (18. oktober 2012). 

 Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. no-
vember 2012). 

 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. decem-
ber 2012). 

 
 
2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden: 
 

 Rapport: Etik og sprogbrug – fra vugge til grav (5. marts 2012). 
 Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version 
 Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). 
 Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). 
 Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christi-

ansborg (13. april 2012). 
 Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christians-

borg (10. maj 2012). 
 Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om 

klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012).
 Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 

2012). 
 Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). 

 Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde 

med tilskud fra Rådets tilskudsordning. 
 Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde.  

 Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. 

 Undervisning i Ungdomsbyen – etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundsko-

lens 7.-10. klassetrin. 

 
 Rådsmøder i 2012: 

 
o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012) 
o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012) 
o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012) 
o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012) 
o Rådsmøde nr. 266 (internat) (24.-25. maj 2012) 
o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012) 
o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012) 
o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012) 
o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012) 
o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012) 
o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012) 
 

 Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Christians-
borg (25. oktober 2012) 

 

 Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner 

indenfor Rådets virksomhedsområde: 
 

o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). 
o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). 
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o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 
2012). 

o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). 
 

 Andet:  
o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). 
o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). 
o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske 

Komité, jf. lovændring. 
o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K..   

 
Alle faglige aktiviteter indenfor de to hovedopgaver er løbende præsenteret på Rådets hjemmeside. 
Målsætningen om aktualitet og synlighed har fortsat kommunikation som grundlæggende fundament, 
og indsatsen har resulteret i, at rådsmedlemmer og medarbejdere i stigende omfang kontaktes for 
medvirken til interviews og debat i medierne om emner, som Rådet behandler eller har behandlet. 
Dette har medvirket til at øge offentlighedens interesse for og kendskabet til Det Etiske Råds arbejde. 
Besøgstallet på Rådets hjemmeside er igen i 2012 steget med 25%. 
 
På denne baggrund vurderes Rådets faglige resultater i 2012 til at være tilfredsstillende, jf. nærmere 
herom i afsnit 2. 
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1.3 Årets økonomiske resultat  
 
Tabel 1 
 

Hovedtal       
(1.000 kr.) 2010 2011 2012
RESULTATOPGØRELSE       
Ordinære driftsindtægter -7.900 -7.831 -7.700
Heraf indtægtsført bevilling -7.900 -7.800 -7.700
Heraf eksterne indtægter 0 0 0
Heraf øvrige indtægter 0 -31 0
Ordinære driftsomkostninger 8.556 7.984 8.037
- Heraf løn 5.394 5.404 5.255
- Heraf afskrivninger 52 140 346
- Heraf øvrige omkostninger 2.569 1.890 1.727
Resultat af ordinær drift 656 153 337
Resultat før finansielle poster 774 232 262
ÅRETS RESULTAT 765 213 277
        
Balance       
Anlægsaktiver 806 666 320
Omsætningsaktiver 3.110 3.421 3.104
Egenkapital 1.894 1.682 1.405
Langfristet gæld 193 567 251
Kortfristet gæld 1.424 1.403 1.314
        
Låneramme 1.000 1.000 300
Træk på Låneramme 193 567 164
        
Finansielle nøgletal       
Udnyttelsesgrad af låneramme 19,3% 56,7% 54,8%
Negativ udsvingsrate 11,2 9,8 8,0
Overskudsgrad -9,7% -2,7% -3,6%
Bevillingsandel 100% 100% 100%
        
Personaleoplysninger       
Antal årsværk 10,0 9,94 9,81
Årsværkspris              539,4              543,6                535,7 
Lønomkostningsandel -68,3% -69,0% -68,2%
Lønsumsloft 4.900 5.200 4.600
Lønforbrug 5.394 5.404 5.255
 
Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevil-
lingen fra 2011 til 2012.  
 

 Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. 
 

 En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr. som følge af korrektion af afskrivningsprofilen 
i relation til hjemmesiden. 

 
 En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & 

Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen.  
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 Et fald i øvrige omkostninger på ca. 0,25 mio. kr. er relateret til diverse aktiviteter. 

 
Som det fremgår af regnskabet, er udnyttelsesgraden af lånerammen 54,8%. Dette skyldes, at der ik-
ke er foretaget yderligere investeringer i 2012; en nedjustering i lånerammen fra 1,0 mio. kr. til 0,3 
mio. kr. som følge af overførsel af låneramme til 16.11.15. National Sundheds-IT på forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2012  
 
Der er sket et fald i den negative udsvingsrate i 2012, hvilket skal ses i lyset af det planlagte negative 
resultat for 2012, som dog er mindre end budgetteret.  
 
Det Etiske Råds aktiviteter i 2012 er udelukkende nettobevillingsfinansieret på finansloven, hvorfor 
bevillingsandelen er 100 %. 
 
 
1.4 Opgaver og ressourcer  
 
Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for Det Etiske Råds hovedopgaver 

 

Hovedopgaver  
(beløb i mio. kr.) 

Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige  
indtægter 

Omkost-
ninger 

Andel af  
årets 

        underskud
0. Generel ledelse og administration 3,1   3,3 0,2
1. Rådgivning af Folketing, ministerier og offentlig myndighe-
der 2,3   2,4 0,1
2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden 2,3 0,1 2,4 0,0
I alt 7,7 0,1 8,1 0,3
Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af Sekretariatets skema for tidsregistrering.  
 
Ad 0. Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at sammenlægningen af Sekretariatet for Det Etiske Råd 
og Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komite til et fælles sekretariat samt flytningen til 
ny fælles lokalitet i Holbergsgade har trukket ekstraordinære ressourcer. 
 
1.5 Redegørelse for reservation 
Det Etiske Råd har ingen reservationer i 2012. 
 
1.6  Administrerede udgifter og indtægter 
Det Etiske Råd administrerer ikke tilskudskonti. 
 
1.7 Forventninger til det kommende år   
Rådet vil i det kommende år afslutte tre af de igangværende projekter: 
 

1) Prioritering i Sundhedsvæsenet; planlagt til afslutning i forår 2013. 

 

2) Kommercialisering af Kroppen; planlagt til afslutning ultimo 2013.  

 
3) Etisk Forum for Unge – om psykiatri: ”Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom”; undervis-

ningsmateriale udsendes til grundskolens ældste klasser i maj 2013. 
 
Projektgruppernes arbejde følges løbende op på hjemmesiden.  
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Rådet har ved årsskiftet 2012/2013 25 års jubilæum, hvilket planlægges markeret på hjemmesiden 
med et interview med den første formand for Rådet.  
 
Lancering af to nye cases: Bioenergi og Genom-undersøgelser til undervisning på Etik & Livet, foråret 
2013. 
 
Lancering af engelsk version af: ”Bioenergi, fødevarer og etik i en global verden” samt ”Magt og af-
magt i psykiatrien”; begge primo 2013. 
 
Rådet vil yderligere have fokus på følgende emner:  
 

o Antibiotika resistens.  
o Fødevarespild.  
o Neuroetik. 

 
Alle aktiviteter er igangsat af Rådet på eget initiativ, jf. lovens § 5.  
 
De lokale debatarrangementer er for 2013 koblet direkte sammen med de emner, Rådet arbejder 
med. Et mindre beløb er afsat til at øge kendskabet til Rådets arbejde generelt. 
 
I 2013 skal der træffes beslutning om Rådets formands forlængelse for en ny periode. Ved udgangen 
af 2013 udløber medlemsperioden for en stor del af Rådets nuværende medlemmer. Størsteparten af 
disse vil kunne forlænges for endnu en periode. 
 
 
2. Målrapportering 

2.1 Indledende bemærkninger 
Det Etiske Råd er ikke omfattet af ministeriets koncept for resultatkontrakter. Det Etiske Råd udarbej-
der hvert år arbejdsplan for det kommende år. Der afrapporteres på denne plan. Som det vil fremgå af 
nedenstående analyse af de faglige resultater i 2012, har Rådet gennemført samtlige aktiviteter på 
årets aktivitetsplan. Det er den samlede vurdering, at Det Etiske Råd på tilfredsstillende vis har gen-
nemført de aktiviteter, som er forbundet med Rådets hovedopgaver om henholdsvis 1) Rådgivning af 
Folketing, ministerier og offentlig myndigheder samt 2) Informations- og debatskabende aktiviteter i of-
fentligheden. 
 
2.2 Uddybende analyser og vurderinger af de faglige resultater 
 

1. RÅDGIVNING TIL FOLKETINGET, MINISTERIER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER:  

 
Som anført i afsnit 1.2. udgør Rådets ene hovedopgave vedrørende rådgivning i 2012 følgende aktivi-
teter:  
 

 Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport forelig-
ger tillige i engelsk version. 

 Rapport: Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til for-
brugeren (1. november 2012). 
 

 Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). 
 Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). 
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 Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af person-
oplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på 
sundhedsområdet (2. februar 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbin-
delse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption 
(27. februar 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrø-
rende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) 
( 7. marts 2012). 

 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd (21. 
marts 2012). 

 Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til delta-
gelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og pati-
enters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). 

 Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk 
materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). 

 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til 
udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). 

 Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov 
om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. 
oktober 2012). 

 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgø-
relse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugt-
ning (18. oktober 2012). 

 Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. no-
vember 2012). 

 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. decem-
ber 2012). 

 
Arbejdsgrupperne er nedsat på Rådets eget initiativ. For så vidt angår udtalelsen om aktiv dødshjælp, 
september 2012, er denne udarbejdet på skriftlig anmodning fra ministeren for sundhed og forebyg-
gelse. Der er tale om rådgivning indenfor emner af principiel etisk karakter, og emnerne er valgt dels 
ud fra visionen om at forberede samfundet til fremtiden dels for at rådgive Folketinget om aktuelle pro-
blematikker.  
 
Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som pas-
sende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter, se nedenfor.   
 
 
2. INFORMATIONS- OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER 

 
Ligeledes for denne hovedopgave henvises til oversigten i afsnit 1.2, og aktiviteterne har været 
følgende:  
 

 Rapport: Etik og sprogbrug – fra vugge til grav (5. marts 2012.) 
 Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version. 

 
 Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). 
 Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). 
 Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christi-

ansborg (13. april 2012). 
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 Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christians-
borg (10. maj 2012). 

 Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om 
klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012).

 Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 
2012). 

 Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). 

 Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde 

med tilskud fra Rådets tilskudsordning. 

 
 Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde.  

  
 Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. 

 

 Undervisning i Ungdomsbyen – etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundsko-

lens 7.-10. klassetrin. 
 

 
 Rådsmøder i 2012: 

 
o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012). 
o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012). 
o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012). 
o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012). 
o Rådsmøde nr. 266 (internat) (24.-25. maj 2012). 
o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012). 
o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012). 
o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012). 
o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012). 
o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012). 
o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012). 
 

 Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Christians-
borg (25. oktober 2012). 

 

 Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner 

indenfor Rådets virksomhedsområde: 
 

o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). 
o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). 
o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 

2012). 
o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). 

 
 Andet:  

o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). 
o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). 
o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske 

Komité, jf. lovændring. 
o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K.   

 
Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som pas-
sende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter.    
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Sammenfatning:  
Som det fremgår af ovenstående, er aktiviteter på aktivitetsplanen for 2012 indenfor de to hovedopga-
ver gennemført med tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er brugt mange administrative res-
sourcer på fusionen med komitéens sekretariat.   
 

3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Det Etiske Råds årsrapport er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning i udarbej-
delse af årsrapporter af 21. januar 2013.  
 
Regnskabet for 2012 er aflagt efter principperne for omkostningsbevillinger, jf. Regnskabsbekendtgø-
relse nr. 70 af 27. januar 2011. Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning. De da-
ta, der er anvendt i årsrapporten, er hentet fra SB, SKS og Navision Stat. 
 
 
3.2 Resultatopgørelse 
 
Tabel 6: Resultatopgørelse 
Note Beskrivelse (1.000 kr.) 2011 2012 2013
  RESULTATOPGØRELSE       
  Ordinære driftsindtægter       
  Indtægtsført bevilling       
  Bevilling -7.800 -7.700 

  
Anvendt af tidligere års reserverede bevillin-
ger 0 0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger     
  Indtægtsført bevilling i alt -7.800 -7.700 
  Salg af vare og tjenesteydelser -31   
  Tilskud til egen drift       
  Gebyrer       
  Ordinære driftsindtægter i alt -7.831 -7.700 
        
  Ordinære driftsomkostninger     
  Ændring i lagre     
  Forbrugsomkostninger     
  Husleje 550 710 
  Forbrugsomkostninger i alt 550 710 
  Personaleomkostninger     
  Lønninger 4.650 4.576 
  Andre personaleomkostninger 30 20 
  Pension 720 682 
  Lønrefusion 4 -23 
  Personaleomkostninger i alt 5.404 5.255 
  Af- og nedskrivninger 140 346 
  Andre ordinære driftsomkostninger 1.890 1.727 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 7.984            8.037  
        
  Resultat af ordinær drift 153               337  
        
  Andre driftsposter     
  Andre driftsindtægter -90 -120 
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  Andre driftsomkostninger 138 45 
  Resultat før finansielle poster 201               262  
        
  Finansielle poster     
  Finansielle indtægter -17 -5 
  Finansielle omkostninger 29                 20  
  Resultat før ekstraordinær poster 213               277  
        
  Ekstraordinære poster     
  Ekstraordinære indtægter     
  Ekstraordinære omkostninger     
  ÅRETS RESULTAT 213               277  

 

Note: Da sekretariaterne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité er sammenlagt med virkning på FL 

2013 på ny hovedkonto 16.11.40, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, effektueret 

ved  Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. 
Note: I årsrapporten for 2011er posten ”Resultat før finansielle poster” fejlagtigt anført, dog uden betydning for årets resultat i 

2011. Dette er rettet i årsrapporten for 2012.  

 
Det fremgår af resultatopgørelsen, at Rådet i 2012 fik et negativt resultat på 0,3 mio. kr., som er di-
sponeret til overført underskud, jf. nedenfor i tabel 7. Årets negative resultat på 0,3 mio. kr. set i for-
hold til 2011 skyldes primært et fald i de ”ordinære driftsindtægter”, da omkostningsniveauet for 2011 
og 2012 er på niveau. 
 
Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevil-
lingen fra 2011 til 2012.  
 

 Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. 
 

 En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen 
i relation til hjemmesiden. 

 
 En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & 

Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen.  
 

 Et fald i ”andre ordinære driftsomkostninger” og ”andre driftsomkostninger” på ca. 0,25 mio. kr. 
skyldes diverse aktiviteter. 

 

Tabel 7: Resultatdisponering 
 
  Resultat disponering (1.000 kr.)       
  Disponeret bortfald       
  Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)     
  Disponeret til udbytte til statskassen     
  Disponeret til overført overskud     277
 
 
3.3 Balancen 
 
Tabel 8: Balancen (1.000 kr.) 
 
AKTIVER  2011 2012   PASSIVER  2011 2012
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 Anlægsaktiver       Egenkapital      
 Immaterielle anlægsaktiver           -    Startkapital       156      156 
 Færdiggjorte udviklingsprojek-
ter       468      156  Opskrivninger      
 Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv.         -          -    Reserveret Egenkapital      
 Udvik. projekter under opf.           -    Overført overskud    1.526 1.249
 Immaterielle anlægsaktiver i 
alt       468      156  Egenkapital i alt    1.682   1.405 
 Materielle anlægsaktiver          
 Grunde, arealer og bygninger       Hensatte forpligtelser       435      455 
 Infrastruktur          
 Transportmateriel       Langfristede gældsforpligtelser      
 Produktionsanlæg og maski-
ner       Prioritetsgæld an. Langfris. Gæld      
 Inventar og IT-udstyr        43         9  FF4 Langfristet gæld       567      251 
 Igangv. Arbej. for egen reg-
ning       FF6 Bygge- og IT-kredit      
 Materielle anlægsaktiver i alt        43         9  Donationer      
 Finansielle anlægsaktiver       Langfristede gældsforpligtelser i alt       567      251 
 Statsforskrivning       156      156     
 Øvrige finansielle anlægsakti-
ver       Kortfristede gældsforpligtelser      

 Finansielle anlægsaktiver i alt       156      156 
 Leverandører af varer og tjeneste-
yd.       492      405 

 Anlægsaktiver i alt       666      320  Anden kortfristet gæld  74      126 
 Omsætningsaktiver       Skyldige feriepenge       840      783 
 Varebeholdninger       Reserveret bevilling         -     

 Tilgodehavender       285      157 
 Igangv. Arbejd.Frem. Regn., for-
pligt.      

 Værdipapirer       Periodeafgræns. Post., forpligt.         -1          -   
 Likvide beholdninger       Kortfristede gældsforpligtelser i alt    1.403   1.314 
 FF5 Uforrentet konto    1.545   1.558     
 FF7 Finansieringskonto    1.595   1.389  Gældsforpligtelser i alt    1.971   1.565 

 Andre likvider  
       
(5) 0     

 Likvide beholdninger i alt    3.136   2.947     
 Omsætningsaktiver ialt    3.421   3.104     
 Aktiver i alt    4.087   3.425   Passiver i alt    4.087   3.425 

Note: I årsrapporten for 2011er posten ” Anden kortfristet gæld” fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i 2011. Dette 

er rettet i årsrapporten for 2012.  

Note: I årsrapporten for 2011er posten ” Periodeafgræns. Post., forpligt” fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i 

2011. Dette er rettet i årsrapporten for 2012.  

 
Balancen er faldet med 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012. På aktivsiden skyldes faldet først og fremmest, at 
værdien af de færdiggjorte udviklingsprojekter falder i takt med, at hjemmesiden afskrives og at be-
holdningen på FF7 Finansieringskontoen er faldet. 
  
På passivsiden modsvares dette af et fald i egenkapitalen som følge af fald i såvel det overførte un-
derskud som FF4 Langfristet gæld. 
 
De immaterielle aktiver udgør Rådets hjemmeside. 
 
3.4 Egenkapitalforklaring 
 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
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Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)  2011 2012 
Egenkapital primo R-året                   1.895             1.682  
Startkapital primo                      156                156  
+Ændring i startkapital                        -      
Startkapital ultimo                      156                156  
Opskrivninger primo                        -                     -    
+Ændring i opskrivninger                        -                     -    
Opskrivninger                        -                     -    
Reserveret egenkapital primo                        -                     -    
+Ændring i reserveret egenkapital                        -                     -    
Reserveret egenkapital ultimo     
Overført overskud primo                   1.739             1.526  
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskred-
se                        -                     -    
+Regulering af det overførte overskud                        -                     -    
+Overført fra årets resultat -213 -277 
-Bortfald af årets resultat                        -      
-Udbytte til staten     
Overført overskud ultimo 1.526 1.249 
Egenkapital ultimo R-året                   1.682             1.405  

Note: I årsrapporten for 2011er posten ”Overført overskud ultimo” fejlagtigt anført, dog uden betydning for egenkapitalen i 2011. 

Dette er rettet i årsrapporten for 2012.  

 

 
Årets underskud i 2012 på 0,3 mio. kr. har medført, at det overførte underskud og den samlede egen-
kapital er faldet tilsvarende, således at egenkapitalen ultimo 2012 udgør i alt 1,4 mio. kr. 
 
3.5 Udnyttelse af lånerammen 
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 
 

(1.000 kr.) 2012
Sum af materielle og immaterielle aktiver 164
Låneramme på FL12 300
Udnyttelsesgrad i pct. 54,8%

 

 
Det Etiske Råd har overholdt lånerammen i 2012.  
 
Der er i 2012 ikke foretaget yderligere investeringer. 
 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft 
 

Hovedkonto 
16.11.41  
(mio.kr.) 

Lønsumsloft FL 4,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker  4,6
Lønforbrug under lønsumsloft 5,3
Difference (merforbrug) 0,7
Akk. opsparing ult. 2011 0,4
Akk. opsparing ult. 2012 -0,3
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Af tabellen fremgår det, at Det Etiske Råd med et lønforbrug på 5,3 mio. kr. har haft et merforbrug på 
0,7 mio. kr. Heraf dækkes de 0,4 mio. kr. af den opsparede lønsum og de resterende 0,3 mio. kr. for-
udsættes udlignet i 2013.  
 
3.7 Bevillingsregnskabet 
 
Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 16.11.41)  
 
Mio. kr. Regnskab Budget  Regnskab Difference Budget 
  2011 (FL+TB) 2012   2013 
Nettoudgiftsbevilling 7,8 7,7 7,7 0,0 
Nettoforbrug af reservation          
Indtægter 0,1 0,0 0,1 -0,1 
Udgifter 8,2 7,7 8,1 0,4 
Årets resultat 0,2 0,0 0,3 0,3 
Note: Da sekretariaterne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite  er sammenlagt  med virkning på FL 

2013 på ny hovedkonto 16.11.40, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, effektueret 

ved  Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. 
 
Bevillingen på FL 2012 var 8,0 mio. kr., men på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 har Det Eti-
ske Råd overført bevilling til 16.11.01. Departementet i forbindelse med driftsaftaler.   
 
Årets resultat på -0,3 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært et fald i de ”ordinære driftsindtæg-
ter”, da omkostningsniveauet for 2011 og 2012 er på niveau. 
 
Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevil-
lingen fra 2011 til 2012.  
 

 Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. 
 

 En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen 
i relation til hjemmesiden. 

 
 En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & 

Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen.  
 

 Et fald i ”andre ordinære driftsomkostninger” og ”andre driftsomkostninger” på ca. 0,25 mio. kr. 
skyldes diverse aktiviteter. 
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4. Påtegning af det samlede regnskab 

 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619, er an-
svarlig for: § 16.11.41, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i 
forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.  
 
Påtegning 

Det tilkendegives herved, at: 
 

1. - årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformatio-
ner eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgø-
rende, 

 
2. - de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis, og 

 
3. - der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 
 
 
 
København, den 4. april 2013  København, den 9. april 2013  
  
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
 
Pernille Seaton     Per Okkels  
Konstitueret sekretariatschef   Departementschef       
Det Etiske Råd    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
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5. Bilag til årsrapporten  

5.1 Noter  
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 
 
    Erhvervede   
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte koncessioner,   
  udviklings- patenter, I alt 
  projekter licenser mv.   
Kostpris 1.128.130                  -            1.128.130 
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskred-
se                         -                     -                       -    
Tilgang                    -                       -    
Afgang                    -                       -    
Kostpris pr. 31.12.2012              1.128.130                  -            1.128.130 
Akkumulerede afskrivninger                972.252                  -              972.252 
Akkumulerede nedskrivninger                         -                     -                       -    
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012                972.252                  -              972.252 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 155.878                  -              155.878 
Årets afskrivninger                311.755                  -              311.755 
Årets nedskrivninger                         -                     -                       -    
Årets af- og nedskrivninger                311.755                  -              311.755 
 
 
 
 
  Udviklingsprojekter
  under 
  udførelse 
Primo saldo pr. 1. januar 2012                         -    
Tilgang                         -    
Nedskrivninger   
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter                         -    
Kostpris pr. 31.12.2012                         -    
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Note 2: Materielle anlægsaktiver 
 

(1.000 kr.) 
G

runde, arealer og bygninger 

Infrastruktur 

P
roduktionsanlæ

g og m
askiner

T
ransportm

ateriel 

Inventar og IT
-udstyr 

I alt 

Kostpris          -   
  
559       559  

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse        -       -           -    
Tilgang        -       -           -    
Afgang        -       -           -    

Kostpris pr. 31.12.2012          -   
  
559       559  

Akkumulerede afskrivninger        -   
  
550       550  

Akkumulerede nedskrivninger        -            -    

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012          -   
  
550       550  

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012          -        9          9  
Årets afskrivninger        -      34         34  
Årets nedskrivninger        -       -           -    
Årets af- og nedskrivninger          -      34         34  
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Årsrapport 2012 
 
Den Centrale Videnskabsetiske Komité 
§ 16.11.42  
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1. Beretning 

1.1 Præsentation af Den Nationale Videnskabsetiske Komité  
Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) er en institution under Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse. 
 
Det videnskabsetiske komitésystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabeli-
ge forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners ret-
tigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser 
i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige 
forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. 
 
Den Nationale Videnskabsetiske Komités sammensætning 
Komiteen nedsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse og består af 13 medlemmer.  
 
De13 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse, udpeges på følgende 
måde: 
 

 Ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden, der skal repræsentere statslige 
forskningsinteresser og folkeoplysende, videnskabsetiske, almenkulturelle eller sociale inte-
resser, der har betydning for den nationale komités virke. 
 

 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forsk-
ningsråd og Det Frie Forskningsråd, der skal repræsentere forskningsinteresser og folkeoply-
sende, videnskabsetiske, almenkulturelle eller sociale interesser, der har betydning for den 
nationale komités virke. 

 
 5 medlemmer udpeges i samråd med ministeren for forskning, innovation og videregående 

uddannelser efter åbent opslag, der også skal repræsentere forskningsinteresser og folkeop-
lysende, videnskabsetiske, almenkulturelle eller sociale interesser, der har betydning for den 
nationale komités virke. 

 
 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner. 

 
Ved udpegningen sikres det, at komiteen bliver bredt sammensat af medlemmer, der er aktive inden 
for den sundhedsvidenskabelige forskning og lægmedlemmer.  
 
Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. 
Komiteen vælger selv sin næstformand. 
 
Udpegningsperioden er svarende til den for regionsrådene gældende valgperiode, således at nuvæ-
rende komité er udpeget for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013.  
 
Til komiteen i 2012 er knyttet et Sekretariat, der forestår planlægning og udførelse af komiteens aktivi-
teter. Sekretariatet består af 2 akademiske medarbejdere, en kontorfuldmægtig og en sekretariats-
chef. Sekretariatschefen har efter den 1. marts 2012 været fælles sekretariatschef for Den Nationale 
Videnskabsetiske Komites sekretariat og Det Etiske Råds Sekretariat.   
 
Den Nationale Videnskabsetiske Komités opgaver og formål 
 
Hovedvægten i DNVKs opgaver i 2012 var: 
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 Behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt 

komplekse områder. 

 Fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer og 
afgøre sager, der er indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabsetisk komité. 

 Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer. 

 Fastsætte vejledende retningslinjer.  

 Sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet. 

 Udtale sig om spørgsmål af principiel karakter, såfremt dette ikke var knyttet til godkendelsen 
af et konkret forskningsprojekt. 

 At følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet. 

Desuden afgav DNVK vejledende udtalelser om sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som 
danske forskere planlagde at gennemføre i udlandet.  
 
Det er komiteens mål: 
 

 At ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt 
serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid. 

 
 At koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komi-

tésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit. 
 

 At følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet dels via de forskningsaktive med-
lemmers bidrag dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder. 

 
DNVK havde sin egen hovedkonto på finansloven. Der var tale om en driftsbevilling. Der indgik ikke 
øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.  
 
Hovedkonto Navn Bevillingstype 
§ 16.11.42 Den Nationale Videnskabsetiske 

Komité 
Driftsbevilling  

 

1.2 Årets faglige resultater 

 

DNVK havde ikke en resultatkontrakt, men komiteens sekretariat udarbejdede årligt en arbejdsplan, 
der fastlagde målsætninger for arbejdet. Afhængigt af komiteens prioriteringer kunne der i årets løb 
ske justering af planen, primært som tilføjelse af yderligere opgaver. Der afrapporteres i denne års-
rapport på de målsætninger, der fremgår af arbejdsplanen. 
 
Året var fagligt præget af komiteens hovedopgaver med særligt fokus på behandling af første instans-
sager, der er en ny lovbunden opgave. Endvidere overordnet koordinering, kvalitetssikring, principielle 
spørgsmål og lovgivningsmæssige spørgsmål. Hertil kom udredning af særlige emner af relevans for 
det videnskabsetiske komitésystem og dets brugere samt fortsat arbejdet med implementering af den 
nye lov.  
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DNVK behandlede i 2012 8 klagesager og 16 første instanssager. DNVKs særlige underudvalg – Ud-
landsudvalget behandlede 6 projekter i 2012, og afgav i disse 6 projekter en vejledende udtalelse. 
 
Målopfyldelsen må betragtes som tilfredsstillende, når man tager det stigende antal første instanspro-
jekter i betragtning, og arbejdsplanens oprindelige målsætninger blev opfyldt tillige med arbejdet ved-
rørende den nye komitélov.  
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1.3 Årets økonomiske resultat 
 
Tabel 1  
 

Hovedtal       
(1.000 kr.) 2010 2011 2012
RESULTATOPGØRELSE       
Ordinære driftsindtægter -3.100 -3.200 -458
Heraf indtægtsført bevilling -3.100 -3.200 -400
Heraf eksterne indtægter 0 0 0
Heraf øvrige indtægter 0 0 -58
Ordinære driftsomkostninger 2.679 3.299 2.748
- Heraf løn 2.116 2.661 2.019
- Heraf afskrivninger 97 97 97
- Heraf øvrige omkostninger 466 401 631
Resultat af ordinær drift -421 99 2.290
Resultat før finansielle poster -421 99 2.290
ÅRETS RESULTAT -423 81 2.289
        
Balance       
Anlægsaktiver 806 294 197
Omsætningsaktiver 3.110 3.280 1.180
Egenkapital 1.894 2.778 489
Langfristet gæld 193 248 151
Kortfristet gæld 1.424 518 737
        
Låneramme 1.000 1.000 200
Træk på Låneramme 76 248 127
        
Finansielle nøgletal       
Udnyttelsesgrad af låneramme 7,6% 24,8% 63,3%
Negativ udsvingsrate 11,2 38,7 6,0
Overskudsgrad 13,7% -2,5% -500,0%
Bevillingsandel 100% 100% 87,3%
        
Personaleoplysninger       
Antal årsværk 3,96 3,79 3,18
Årsværkspris              539,4              699,5                631,7 
Lønomkostningsandel -68,2% -82,8% -438,4%
Lønsumsloft 2.300 2.300 2.300
Lønforbrug 2.116 2.661 2.019
 
DNVKs bevilling på FL 2012 udgjorde i 2012 3,3 mio. kr. En tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. primært 
som følge af omprioritering på ministerområdet resulterede i en samlet bevilling på 0,4 mio. kr. Årets 
resultat på -2,3 mio. kr. finansieres af det overførte overskud fra tidligere år. Dette medfører samtidigt, 
at finansielle nøgletal som overskudsgrad og lønomkostningsandel ikke er umiddelbare sammenligne-
lige med tidligere regnskabsår. 
 
Årets resultat på -2,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 2,7 mio. kr., der skyldes en TB på - 2,9 mio. kr., 
jævnfør ovenstående. 
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 Et fald i lønomkostningerne på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes, at sekretariatschefstillingen for 
DNVK blev nedlagt i forbindelse med sammenlægningen af Sekretariatet for Den Nationale 
Videnskabsetiske komite og Sekretariatet for Det Etiske Råd.  

 
 En stigning i huslejen skyldes flytningen til ny lokalitet. 

 
Det fremgår af regnskabet, at udnyttelsesgraden af lånerammen er steget til 63,3 %. Det skyldes, at 
der er foretaget en nedjustering af lånerammen fra 1,0 til 0,2 mio. kr. som følge af overførsel af låner-
amme til 16.11.11.Sundhedsstyrelsen og 16.11.15. National Sundheds-IT på forslag til lov om tillægs-
bevilling for  2012. 
 

1.4 Opgaver og ressourcer  

 
Tabel 2: Sammenfatning af økonomien for DNVKs hovedopgaver 
 

Hovedopgaver  
(beløb i mio. kr.) 

Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige  
indtægter 

Omkost-
ninger 

Andel af  
årets 

        underskud
Koordinere arbejdet i de reginale videnskabsetiske komitéer 0,2   1,3 1,1
Følge sundhedsudviklingen  0,1   0,1 0,0
Behandle klagesager og træffe afgørelseri uenighedssager 0,0  0,1 0,3 0,2
Hjælpefunktione samt generel ledelse og administration 0,1   1,1 1,0
I alt 0,4  0,1 2,8 2,3
 
Omkostningerne er 2,3 mio. kr. højere, end den indtægtsbevilling, som skal ses i lyset af den negative 
TB på 2,9 mio. kr. Merforbruget finansieres af det overførte overskud primo 2012 på 2,7 mio. kr.  
 
Året var udover de lovpligtige opgaver - specielt første instansbehandling af komplekse forskningsom-
råder - præget af en række generelle opgaver, såsom kvalitetsudvikling af komitésystemet, faglige ud-
redninger samt samarbejde med andre myndigheder og organisationer, herunder bl.a. Sundhedssty-
relsen, Datatilsynet og Lægemiddelindustriforeningen. 
  
Året var desuden præget af det fortsatte arbejde med implementering af ny lov, første instansbehand-
ling, revision af vejledning om anmeldelse, indberetningspligt mv. (sundhedsvidenskabelige forsk-
ningsprojekter) samt et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Departementet om muligheden for at 
udvikle et fælles anmeldelsessystem således, at lægemiddelforsøg kun skal anmeldes via én indgang. 
Arbejdet fortsætter i 2013.  
 
I lyset af at der er 11 videnskabsetiske komiteer fordelt på 5 regioner, har det været en væsentlig op-
gave for DNVK at bidrage til ensartethed og kvalitetsudvikling. Koordinering af arbejdet i de regionale 
videnskabsetiske komiteer har derfor høj prioritet, hvorfor der er etableret dels et Kontaktforum bestå-
ende af formandskaberne i den nationale og de regionale komiteer samt repræsentanter fra såvel 
DNVKs og de regionale komiteer sekretariater dels et særligt Samordningsforum bestående af repræ-
sentanter for de videnskabsetiske komiteers sekretariater (DNVKs og de regionale komiteers). Både 
Kontaktforum og Samordningsforum fortsætter uændret med løbende møder i 2013. 
 
Opgaven med at følge sundhedsudviklingen er mindre konkret og løses primært via de enkelte komi-
témedlemmers viden og sekretariatets løbende fokus på emnet. 
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i DNVK for såvel klagesager som første instanssager var 52 
dage.  
 
Resumé af nogle af DNVKs afgørelser er offentliggjort på hjemmesiden www.dnvk.dk, og nogle sager 
vil blive refereret i den fælles årsberetning for 2012. 
 
Relationen mellem målopfyldelsen og ressourcefordelingen for de tre hovedopgaver vurderes derfor 
også at være tilfredsstillende, jf. afsnit 1.2.  

 

1.5 Redegørelse for reservation 

DNVK har ingen reservationer i 2012.  
 

1.6 Administrerede udgifter og indtægter 

DNVK administrerer ikke tilskudskonti.  
 

1.7 Forventninger til 2013 

Der forventes afholdt 11 DNVK møder, 2 møder i Kontaktforum, 2 møder i Samordningsforum samt et 
årsmøde for alle medlemmer af komitésystemet. En ny opgave for DNVK er at behandle komplekse 
sager som første instans, ligesom komiteen fortsat skal behandle klagesager og sager indbragt af et 
kvalificeret mindretal i de regionale komiteer. Det forventes, at det samlede antal sager, der behand-
les, også vil stige i 2013. Det er imidlertid vanskeligt at forudse antallet af første instanssager. Alle lov-
fæstede tidsfrister vil blive overholdt. 
 
Ligesom i 2012 vil der fortsat være fokus på kvalitetsudviklingsområdet, idet lov nr. 593 af 14. juni 
2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter understreger 
behovet for kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet.  
 
Information vil også fortsat have en høj prioritet. Hjemmesiden (www.dnvk.dk) vil fortsat løbende blive 
udbygget og opdateret på såvel dansk som engelsk. 
 
Den nye komitélov understreger behovet for internationalt samarbejde, og DNVK vil også fortsætte og 
så muligt forstærke det internationale samarbejde bl.a. ved deltagelse i EFGCP, EURECNET og ”Ad-
hoc group for the development of implementing guidelines for the clinical trials directive 2001/20/EC. 
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2. Målrapportering 

Den Nationale Videnskabsetiske Komité har ikke resultatkontrakt med Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse, men sekretariatet udarbejder arbejdsplan med målsætninger i relation til DNVKs hoved-
opgaver. Arbejdsplanen justeres løbende.  

2.1 Uddybende beskrivelse af nogle særlige indsatsområder 

Nedenfor fremgår Den Nationale Videnskabsetiske Komités væsentligste aktiviteter i 2012: 
 
Implementering af ny lov og nye opgaver: 
Året var præget af det fortsatte arbejde med implementering af ny lov, fastlæggelse af forretningsor-
den og nye procedurer for DNVK samt løbende revision af vejledning om anmeldelse og indberet-
ningspligt mv. af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Desuden planlægning, oprettelse og 
afholdelse af 2 møder i det nye Kontaktforum, det nye Samarbejdsforum og erfaringsudveksling med 
de regionale komiteer. 
 
Klagesager og første instanssager: 
DNVK behandlede i 2012 i alt 24 forskningsprojekter. Heraf 8 klagesager og16 første instanssager.    
 
Klagesager: 
Af de 8 indbragte klagesager ændrede DNVK afgørelsen i 7 tilfælde i forhold til afgørelsen truffet i den 
regionale komité og 1 afgørelse blev stadfæstet. 
 
DNVK afgiver også vejledende udtalelser vedrørende klagesager fra den færøske komité. I 2012 af-
gav DNVK en vejledende udtalelse i 1 klagesag fra Færøerne, der vedrørte omfattende genomse-
kventering. 
 
Første instanssager: 
Af de 16 førsteinstanssager har DNVK godkendt 13 med betingelser, og 3 projekter er afslået. 
Sagerne drejede sig om forskning i akutte situationer (6), forskning vedrørende lægemidler til avance-
ret terapi (2), forskning vedrørende omfattende kortlægning af individets arvemasse (7) og 1 projekt 
vedrørte forskning i biologisk materiale udtaget i forbindelse med retsmedicinske obduktioner. 
 
Det videnskabsetiske komitésystems årsmøde: 
Det årlige fællesmøde for de videnskabsetiske komitéer blev holdt i september 2012 med deltagelse 
af medlemmer af de regionale komiteer, deres sekretariater, myndigheder og samarbejdsparter, i alt 
var 99 personer tilmeldt årsmødet.   
 
Hovedtemaerne på årsmødet var, udover formandens beretning og en beretning fra en formand for en 
regional komité: ”Uddeling af den videnskabsetiske hæderspris” (se nedenfor) samt ”Genomprojekter 
– Nye udfordringer?”( Genomundersøgelser – kommende rapport fra Det Etiske Råd, Genomprojekter 
- fra en forskers side og Genomprojekter – den kliniske tilgang), ”Det informerede samtykke” (Det in-
formerede samtykke og forsøgspersonens autonomi, Gældende regler om det informerede samtykke 
og Betydningen af information for patienters samtykke til deltagelse i kliniske forsøg). 
 
Herudover var der en særskilt session udelukkende for komitémedlemmer og sekretariater med fokus 
på erfaringsudveksling. 
 
Uddeling af den videnskabsetiske hæderspris: 
Den videnskabsetiske hæderspris blev indstiftet i 2002 og uddeles hvert andet år. Det var således 
sjette gang, at prisen blev uddelt. Prisen består af et symbolsk beløb på 10.000,00 kr. samt et ind-
rammet diplom. 
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Prisen tildeles en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende 
og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom. Hæ-
dersprisen gik til professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Psykiatrisk Forsk-
ningsenhed, Region Sjælland. 
 
Faglige udmeldinger og principielle spørgsmål: 
DNVK drøftede flere emner af såvel lovgivningsmæssig som videnskabsetisk art. Her skal særligt 
fremhæves arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer for komitésystemets behandling af sundheds-
videnskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse og 
deltagelse i ministeriets udvalg om udredning af lovgivning vedrørende genomundersøgelser. 
Der er i øvrigt løbende kontakt mellem de regionale komiteers sekretariater og DNVKs sekretariat med 
henblik på at sikre den lovbundne koordinering. Mere formelt sker det også på DNVKs møder, i Sam-
ordningsforum, Kontaktforum og i ad hoc arbejdsgrupper. 
 
Kvalitetsudvikling:  
DNVK har siden 2008 løbende haft fokus på kvalitetssikring af komitésystemet. Opgaven varetages 
primært af et særligt Samordningsforum bestående af de videnskabsetiske sekretariater. 
 
I 2012 handlede koordineringen bl.a. om: 
 

 implementering af den nye lov  
o overgangsordning,  
o bivirkningsindberetning, 
o elektronisk anmeldelse,  
o fuldmagter til udenlandske myndigheder, 

 
 testsager og audit (skitse til proces og indhold i opgaven). 

 
Internationalt samarbejde: 
Sekretariatet deltog i ”Ad-hoc group for the development of implementing guidelines for the clinical tri-
als directive 2001/20/EC”. Det er en EU-arbejdsgruppe, som bl.a. skal udarbejde guidelines for det 
omtalte direktiv. Danmark var repræsenteret af DNVK og Sundhedsstyrelsen.  
Desuden har DNVK afgivet høringssvar til Rådets forslag til forordning om kliniske forsøg med hu-
manmedicinske lægemidler. 

DNVKs formand og sekretariat var medlem af EFGCP (The European Forum for Good Clinical Prac-
tice), som er en sammenslutning, hvis formål er at fremme god klinisk praksis og fremme praksis af 
fælles, høj kvalitet i alle faser af biomedicinsk forskning i hele Europa og globalt.  

DNVKs sekretariat blev i 2010 dansk repræsentant i et EU projekt, benævnt EURECNET, som er et 
netværk af bl.a. nationale videnskabsetiske komiteer i Europa. Formålet er på europæisk plan at kvali-
tetssikre forskning og sikre forsøgsdeltagere. Sekretariatet samt ét DNVK medlem deltog i ét møde i 
2012.  
 
Årsberetning: 
For året 2012 udarbejdes en fælles årsberetning for hele komitésystemet, jf. lov nr. 593 af 14. juni 
2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Årsberetningen 
forventes offentliggjort på de enkelte komitéers hjemmesider i april 2013 med samtidig orientering af 
bl.a. de relevante aktører på det videnskabsetiske område, herunder regionsrådene, ministeren for 
sundhed og forebyggelse, videnskabsministeren og Folketingets udvalg. For at styrke den nationale 
komités internationale profil og tilgodese et evt. informationsbehov i udenlandske forskningsmiljøer 
udarbejdes der et engelsk resumé af den samlede årsberetning, som offentliggøres og distribueres via 
relevante informationskanaler. 
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DNVK afgav 27 høringssvar vedrørende udkast til lovforslag, bekendtgørelser og guidelines. 
 
Konklusion:  
Set i forhold til arbejdsplanen må målopfyldelsen samlet set betragtes som tilfredsstillende, når det  
stigende antal første instansprojekter tages i betragtning såvel kvalitativt som kvantitativt. 
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3. Regnskab  

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Det DNVKs årsrapport er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning i udarbejdelse 
af årsrapporter af 21. januar 2013.  
 
Regnskabet for 2012 er aflagt efter principperne for omkostningsbevillinger, jf. Regnskabsbekendtgø-
relse nr. 70 af 27. januar 2011.Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning. De data, 
der er anvendt i årsrapporten, er hentet fra SB, SKS og Navision Stat. 

3.2 Resultatopgørelse 

 
Tabel 6: Resultatopgørelse 
 
Note Beskrivelse (1.000 kr.) 2011 2012 2013
  RESULTATOPGØRELSE       
  Ordinære driftsindtægter     
  Indtægtsført bevilling   
  Bevilling -3.200 -400 

  
Anvendt af tidligere års reserverede bevillin-
ger 0 0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger   
  Indtægtsført bevilling i alt -3.200 -400 
  Salg af vare og tjenesteydelser   
  Tilskud til egen drift   
  Gebyrer  -58 
  Ordinære driftsindtægter i alt -3.200 -458 
      
  Ordinære driftsomkostninger   
  Ændring i lagre   
  Forbrugsomkostninger   
  Husleje 140 305 
  Forbrugsomkostninger i alt 140 305 
  Personaleomkostninger   
  Lønninger 2.316 1.801 
  Andre personaleomkostninger 40 -20 
  Pension 314 238 
  Lønrefusion -9 0 
  Personaleomkostninger i alt 2.661 2.019 
  Af- og nedskrivninger 97 97 
  Andre ordinære driftsomkostninger 401 326 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 3.299               2.747  
      
  Resultat af ordinær drift 99               2.290  
      
  Andre driftsposter   
  Andre driftsindtægter 0
  Andre driftsomkostninger 0
  Resultat før finansielle poster 99               2.290  
      
  Finansielle poster   
  Finansielle indtægter -31 -10 
  Finansielle omkostninger 13                   10  
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  Resultat før ekstraordinær poster 81               2.289  
        
  Ekstraordinære poster     
  Ekstraordinære indtægter     
  Ekstraordinære omkostninger     
  ÅRETS RESULTAT 81               2.289  

Note: Da sekretariaterne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité  er sammenlagt  med virkning på FL 

2013 på ny hovedkonto 16.11.40, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, effektueret 

ved  Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. 

 
DNVKs bevilling på FL 2012 udgjorde i 2012 3,3 mio. kr. En tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. til depar-
tementet primært som følge af omprioritering på ministerområdet resulterede i en samlet bevilling på 
0,4 mio. kr. Årets resultat på -2,3 mio. kr. finansieres af det overførte overskud fra tidligere år.  
 
Årets resultat på -2,3 mio. kr. skyldes såvel opad- som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald fra 2011 til 2012 i de ordinære driftsindtægter på ca. 2,7 mio. kr., der skyldes en TB på 
- 2,9 mio. kr. i 2012, jævnfør ovenstående. 
 

 Et fald i lønomkostningerne på 0,6 mio. kr. ift. 2011, hvilket skyldes, at sekretariatschefstillin-
gen for DNVK blev nedlagt i forbindelse med sammenlægningen af Sekretariatet for Den Nati-
onale Videnskabsetiske komite og Sekretariatet for Det Etiske Råd.  

 
 En stigning i huslejen skyldes flytningen til ny lokalitet i 2012. 

 
 
Tabel 7: Resultatdisponering (1.000 kr.) 
 
 Disponeret til bortfald                                              
  Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)  
  Disponeret til udbytte til statskassen  
  Disponeret til overført overskud 2.289
 

3.3 Balancen 

Tabel 8: Balancen (1.000 kr.)  
 
AKTIVER  2011 2012   PASSIVER  2011 2012
 Anlægsaktiver       Egenkapital      
 Immaterielle anlægsaktiver           -    Startkapital        70       70 
 Færdiggjorte udviklingsprojek-
ter       224      127  Opskrivninger      
 Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv.         -          -    Reserveret Egenkapital      
 Udvik. projekter under opf.           -    Overført overskud    2.708 419
 Immaterielle anlægsaktiver i 
alt       224      127  Egenkapital i alt    2.778      489 
 Materielle anlægsaktiver          
 Grunde, arealer og bygninger       Hensatte forpligtelser        30        -   
 Infrastruktur          
 Transportmateriel       Langfristede gældsforpligtelser      
 Produktionsanlæg og maski-
ner       Prioritetsgæld an. Langfris. Gæld      
 Inventar og IT-udstyr         -          -    FF4 Langfristet gæld       248      151 
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 Igangv. Arbej. for egen reg-
ning       FF6 Bygge- og IT-kredit      
 Materielle anlægsaktiver i alt         -          -    Donationer      
 Finansielle anlægsaktiver       Langfristede gældsforpligtelser i alt       248      151 
 Statsforskrivning        70       70     
 Øvrige finansielle anlægsakti-
ver       Kortfristede gældsforpligtelser      

 Finansielle anlægsaktiver i alt        70       70 
 Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser       181      475 

 Anlægsaktiver i alt       294      197  Anden kortfristet gæld        86       17 
 Omsætningsaktiver       Skyldige feriepenge       314      181 
 Varebeholdninger       Reserveret bevilling      

 Tilgodehavender        35       48 
 Igangv. Arbejd.Frem. Regn., for-
pligt.      

 Værdipapirer       Periodeafgræns. Post., forpligt.              39 
 Likvide beholdninger       Kortfristede gældsforpligtelser i alt       519      737 
 FF5 Uforrentet konto        49      513     
 FF7 Finansieringskonto    3.196      618  Gældsforpligtelser i alt       767      888 
 Andre likvider         -          -       
 Likvide beholdninger i alt    3.245   1.131     
 Omsætningsaktiver ialt    3.280   1.180     
 Aktiver i alt    3.574   1.376   Passiver i alt    3.574   1.376 

.  

Balancen er faldet med 2,2 mio. kr. fra 2011 til 2012. På aktivsiden skyldes faldet først og fremmest, at 
værdien af de færdiggjorte udviklingsprojekter falder i takt med at hjemmesiden afskrives og at be-
holdningen på FF7 Finansieringskontoen er faldet. 
 
På passivsiden modsvares dette af et fald i egenkapitalen som følge af, at det overførte underskud er 
faldet samt et fald på FF4 Langfristet gæld. 
 
De immaterielle aktiver udgør Komiteens hjemmeside. 
 

3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 9: Egenkapitalforklaring  
 
Tabel 9. Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)  2011 2012 

Egenkapital primo R-året 
                  
2.859              2.778  

Startkapital primo 
                       
70                   70  

+Ændring i startkapital                        -    

Startkapital ultimo 
                       
70                   70  

Opskrivninger primo                        -                   -    
+Ændring i opskrivninger                        -                   -    
Opskrivninger                        -                   -    
Reserveret egenkapital primo                        -                   -    
+Ændring i reserveret egenkapital                        -                   -    
Reserveret egenkapital ultimo     

Overført overskud primo 
                  
2.789              2.708  

+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse                        -                   -    
+Regulering af det overførte overskud                        -                   -    
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+Overført fra årets resultat -81 -2.289 
-Bortfald af årets resultat                        -    
-Udbytte til staten     
Overført overskud ultimo 2.708 419 

Egenkapital ultimo R-året 
                  
2.778                 489  

 

 
DNVK har overholdt disponeringsreglerne i 2012. 
 

3.5 Udnyttelse af lånerammen 

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 
 

(1.000 kr.) 2012
Sum af materielle og immaterielle aktiver  127
Låneramme på FL12 200
Udnyttelsesgrad i pct. 63,3 %

 

 
DNVK har overholdt lånerammen i 2012. 
 
Der er i 2012 ikke foretaget yderligere investeringer. 
 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft  
 
Hovedkonto  16.11.42.  

(mio. kr.)  

Lønsumsloft FL 2012 2,4 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 2,3 

Lønforbrug under lønsumsloft 2,0 

Difference (mer-/mindreforbrug) 0,3 

Akk. Opsparing ultimo 2011 0,0 

Akk. Opsparing ultimo 2012 0,3 

 
DNVK har overholdt disponeringsreglerne vedr. lønsumsloftet. 
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3.7 Bevillingsregnskab  

Den Centrale Videnskabsetiske Komités aktiviteter er omfattet af § 16.11.42. 
 
Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 16.11.42.)  
 
Mio. kr. Regnskab 

2011 
Budget (FL 

+ TB)
2012  

Regnskab
2012

Difference 
 

Budget 
2013 

Nettoudgiftsbevilling -3,2 -0,4 -0,4 0,0  
Nettoforbrug af reser-
veret bevilling 

   

Indtægter - - -0,1 -0,1  
Udgifter 3,3 0,4 2,8 2,5  
Årets resultat  0,1 0,0 2,3 2,4  
Note: Da sekretariaterne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite  er sammenlagt  med virkning på FL 

2013 på ny hovedkonto 16.11.40, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, effektueret 

ved  Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. 
 
DNVKs bevilling på FL 2012 udgjorde i 2012 3,3 mio. kr. En tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. som følge 
af omprioritering på ministerområdet på -2,7 mio. kr. og en driftsaftale med Departementet på -0,2 
mio. kr. resulterede i en samlet bevilling på 0,4 mio. kr. Årets resultat på -2,3 mio. kr. finansieres af det 
overførte overskud fra tidligere år.  
 
Årets resultat på -2,3 mio. kr. skyldes såvel opad- som nedadgående bevægelser: 
 

 Et fald fra 2011 til 2012 i de ordinære driftsindtægter på ca. 2,7 mio. kr., der skyldes en TB på 
- 2,9 mio. kr. i 2012, jævnfør ovenstående. 
 

 Et fald i lønomkostningerne på 0,6 mio. kr. ift. 2011, hvilket skyldes, at sekretariatschefstillin-
gen for DNVK blev nedlagt i forbindelse med sammenlægningen af Sekretariatet for Den Nati-
onale Videnskabsetiske komite og Sekretariatet for Det Etiske Råd.  

 
 En stigning i huslejen skyldes flytningen til ny lokalitet i 2012. 
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4. Påtegning af det samlede regnskab 

 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619, er an-
svarlig for: § 16.11.41, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i 
forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.  
 
Påtegning 

Det tilkendegives herved, at: 
 

1. - årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformatio-
ner eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgø-
rende, 

 
2. - de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis, og 

 
3. - der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 
 
 
 
København, den 4. april 2013  København, den 9. april 2013  
 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
 
Pernille Seaton     Per Okkels  
Konstitueret sekretariatschef   Departementschef       
Den Nationale Videnskabsetiske Komité Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
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5. Bilag til årsrapporten 

5.1 Noter  
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 
 
    Erhvervede   
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte koncessioner,   
  udviklings- patenter, I alt 
  projekter licenser mv.   
Kostpris 635.922                  -              635.922 
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskred-
se                         -                     -                       -    
Tilgang                    -                       -    
Afgang                    -                       -    
Kostpris pr. 31.12.2012                635.922                  -              635.922 
Akkumulerede afskrivninger                509.296                  -              509.296 
Akkumulerede nedskrivninger                         -                     -                       -    
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012                509.296                  -              509.296 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 126.625                  -              126.625 
Årets afskrivninger                  97.197                  -                97.197 
Årets nedskrivninger                         -                     -                       -    
Årets af- og nedskrivninger                  97.197                  -                97.197 

DVNKs eneste aktiv er hjemmesiden. Hjemmesiden blev etableret i 2009 og har en afskrivningsperio-
de på 5 år. 

 
  Udviklingsprojekter
  under 
  udførelse 
Primo saldo pr. 1. januar 2012                         -    
Tilgang                         -    
Nedskrivninger   
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter                         -    
Kostpris pr. 31.12.2012                         -    
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Note 2: Materielle anlægsaktiver  
 

 (1.000 kr.) 

G
runde, arealer 

og bygninger 

Infrastruktur 

P
roduktionsanlæ

g 
og m

askiner 

T
ransportm

ateriel 

Inventar og IT
-

udstyr 

I alt 

Kostpris        -           -        -          -            -          -   
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskred-
se        -           -        -          -            -          -   
Tilgang        -           -        -          -            -          -   
Afgang        -           -        -          -            -          -   
Kostpris 31.12.2012        -           -        -          -            -          -   
Akkumulerede afskrivninger        -           -        -          -            -          -   
Akkumulerede nedskrivninger        -           -        -          -            -          -   
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012        -           -        -          -            -          -   
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012        -           -        -          -            -          -   
Årets afskrivninger        -           -        -          -            -          -   
Årets nedskrivninger        -           -        -          -            -          -   
Årets af- og nedskrivninger        -           -        -          -            -          -   

 
 
 


