
KOMMISSORIUM FOR FAKULTETETS UDVALG FOR 
MYNDIGHEDSBETJENING PÅ TECHNICAL SCIENCES 

 
Formål 

Formålet med udvalget for myndighedsbetjening på fakultetet Technical Sciences er at 
fremme en udvikling af den forskningsbaserede myndighedsbetjening både fagligt og økonomisk. 
Målsætningerne er dels at styrke kvaliteten og konkurrenceevnen, dels at fremtidssikre 
indtægtsgrundlaget. 

Fakultetets myndighedsudvalg har til formål at være et forum for strategiske drøftelser og tværgående 
erfaringsudveksling i relation til at styrke myndighedsberedskabet og søge nye markeder. 

Opgaver 

Opgaverne for fakultetets myndighedsbetjeningsudvalg vil blandt andet konkret skulle omfatte: 
• Initiere og koordinere formuleringen af større, faglige satsninger/projekter i relation til 

myndighedsområdet 

• Drøfte initiativer i forhold til at styrke samarbejdet på tværs af fakultetet i relation til 
myndighedsbetjeningen 

• Drøfte initiativer til at identificere nye kunder og markeder for den forskningsbaserede myndig-
hedsbetjening nationalt og internationalt og nye projekter målrettet ansøgning om EU-midler 

• Drøfte nye og eksisterende undervisnings- og uddannelsesinitiativer om myndighedsbetjening 
• Gensidig orientering og erfaringsudveksling omkring forhandling af rammeaftalerne og andre 

kontrakter om rådgivning 
• Koordinering og erfaringsudveksling omkring meritering og rekrutteringsinitiativer på tværs af 

institutter 
• Drøfte og koordinere vilkår for opgaveløsning, der går på tværs af institutter og centre 
• Komme med oplæg til fakultetsledelsen omkring overordnede strategiske principper og retning 

for den faglige udvikling af myndighedsområdet samt meritering og rekrutteringsinitiativer 
• Rådgive dekanat og fakultetsledelse i myndighedsbetjeningsspørgsmål 
• Koordinere og rådgive i relation til information og formidling omkring myndighedsbetjening og 

rådgivning internt såvel som eksternt 

• I forbindelse med Kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivning ved Tech 
• Årligt vurdere systemet gennem Ledelsens evaluering, herunder godkende kvalitetsmål  
• Godkende ændringer af systemet på baggrund af registreringer, afvigelser, forslag mm. 
• Godkende den årlige opdatering af et treårigt program for intern audit af systemet 
• Formidle ændringer og anden information om systemet til institutterne 
• Drøfte implementeringen af kvalitetsledelsessystemet på baggrund af erfaringer 

Sammensætning af medlemmer 
• Dekanen nedsætter fakultetets myndighedsudvalg 
• Formændene for de lokale myndighedsudvalg samt direktørerne for DCE og DCA er fødte 

medlemmer af fakultetets myndighedsudvalg. Formanden for myndighedsudvalget er 
prodekanen for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde. 

Mødekadence 
• Udvalget mødes efter behov og mindst 4 gange årligt 

 
Sekretariatsbetjening 
• Fakultetets myndighedsudvalg sekretariatsbetjenes af Fakultetssekretariatet, som også er 

ansvarlig for koordination med og inddragelse af andre AU-interessenter 
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