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1. Indledning
I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Energi-, Forsyningsog Klimaministeriet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er der etableret en ledelsesgruppe,
som har det overordnede ansvar for at følge op på og genforhandle rammeaftalen. Nærværende
kommissorium redegør for formål og rammer for ledelsesgruppen.

2. Ledelsesgruppens formål
Ledelsesgruppen har til opgave at forholde sig til de overordnede mål for og udvikling af forskningsbaseret myndighedsbetjening i henhold til rammeaftalens pkt. 3. Ledelsesgruppen bør lægge
vægt på strategiske drøftelser, der understøtter et langsigtet samarbejde mellem parterne.
Formålet opfyldes via drøftelse af følgende:
a) Overordnede formidlings- og kommunikationsaktiviteter inden for ydelsesaftalens områder.
b) Emner med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen.
c) Behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser.
d) Udviklingen i de faglige leverancer, herunder om nødvendigt behov for at iværksætte tiltag
for at højne kvaliteten af indsatsen.
e) Forhold omkring økonomi og ressourcer.

3. Rammer for ledelsesgruppen
3.1 Mødeaktivitet
Ledelsesgruppen afholder møder efter behov, som udgangspunkt én gang om året, hvor rul af aftalen drøftes. Ledelsesgruppen kan i enighed vælge at lade det ordinære møde erstatte af en skriftlig
proces omkring rul af aftalen.
Det ordinære møde afholdes i 4. kvartal, og der indkaldes til mødet med minimum to måneders varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder er proceduren den, at der rettes henvendelse til enten
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(EFKM/SDFE) eller til DTU’s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, som derefter vil fungere som koordinerende enhed.
Sekretariatet for ledelsesgruppen varetages af DTU’s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
med bidrag SDFE.
3.2 Mødedeltagere
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Ledelsesgruppen består af en kontorchef fra EFKM, en repræsentant på direktionsniveau fra SDFE,
direktøren med ansvar for myndighedsbetjening på DTU og en repræsentant på direktionsniveau fra
DTU Space.
Ledelsesgruppen kan i enighed vælge at supplere sig ved møderne med personer fra parternes ledelser og bestyrelser i øvrigt.
3.3 Statusrapportering
DTU Space udarbejder en statusrapportering, som forelægges Ledelsesgruppen til orientering og
godkendelse. Statusrapporten skal være Ledelsesgruppen i hænde senest 10 kalenderdage før det
ordinære Ledelsesgruppemøde i 4. kvartal.

