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Kommissorium for Rådgivningspanelet for DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi ved Science and Technology, Aarhus Universitet 

 
Ved Science and Technology etableres et rådgivningspanel for hvert af de to nationale centre, som 
er tilknyttet fakultetet. 
 
Rådgivningspanelerne nedsættes i henhold til Universitetsloven nr. 695 af 22/06/2011 og Aarhus 
Universitets vedtægt af 29/02/2012. 
 
Formål 
Rådgivningspanelet for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi etableres for at sikre en 
overordnet vision og sammenhængende strategi for forskning, uddannelse, forskningsbaseret 
myndighedsbetjening og teknologioverførsel i aktiviteterne tilknyttet DCE.  
 
Virke og opgaver 

Rådgivningspanelets primære opgave er at rådgive dekanatet for Science and Technology i 
forbindelse med analyse og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, 
uddannelse inklusiv efteruddannelse, videnformidling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og 
teknologioverførsel inden for DCE’s kompetenceområder. 

DCE samarbejder med forskningsmiljøer ved hele Aarhus Universitet. Samarbejdet omfatter 
primært aktiviteter ved Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, der har miljø, natur og 
klima som særligt fokusområde. 
 
Rådgivningspanelets opgave er at: 
 diskutere de miljø- og energimæssige fremtidsperspektiver og, på baggrund heraf, rådgive 

dekanatet for Science and Technology om behov for nye tiltag inden for området, 
 inspirere til fremsynet og relevant forskning, gerne med offentligt og privat samarbejde, samt 

medvirke til sammenhæng og balance mellem grundlagsskabende og anvendelsesorienteret 
forskning, 

 medvirke til forskningens relevans i forhold til samfundets rådgivningsbehov set i forhold til 
nationale og internationale forskningstemaer inden for området miljø og energi, samt rammerne 
for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, 

 medvirke til formidling og implementering af DCE’s forskningsresultater samt sikre gensidig 
orientering om relevante erhvervs-, interesse- og forskningspolitiske forhold. 

 
Sammensætning, nedsættelse og funktionsperiode 

Rådgivningspanelet sammensættes af eksterne medlemmer, så der sikres en balance mellem de 
forskellige interessenter samtidig med, at der sikres en ekspertise inden for både forskning og 
rådgivning. Rådgivningspanelet for DCE skal være tværgående i forhold til myndigheder og 
erhverv, men skal også omfatte interesseorganisationer, som relaterer sig til anvendelse og 
beskyttelse af natur, miljø og klima. Panelets medlemmer sammensættes i samråd med de erhverv, 
institutioner og interessenter, der har en væsentlig interesse i området. 
 
Rådgivningspanelet nedsættes af rektor efter indstilling fra dekanen for Science and Technology.  
 
Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år med mulighed for genudpegning. Et nyt medlem kan 
udpeges ved forfald. 
 
Nærværende kommissorium for Rådgivningspanelet for DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi træder i kraft den 1. maj 2013. 
 


