Kontrakt 2016-2019 Skov & Landskab - Bilag 1 - medvirkende fora
Den løbende dialog mellem Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) og Skov & Landskab (S&L) om
kontrakten foregår i en styregruppe samt i en faglig planlægningsgruppe.
Herudover deltager MFVM med repræsentanter i Centerbestyrelsen og i centrets inddragelse af
interessenter. Arbejdsdelingen mellem de enkelte fora fremgår af nedenstående kommissorier samt
supplerende oplysninger.

Kommissorium for Styregruppen for samarbejdet mellem MFVM og S&L
Formål

Styregruppen varetager den overordnede planlægning og opfølgning af arbejdet i henhold til
kontrakten.

Deltagere :-

Kontorchefer og fuldmægtige fra MFVM, ved Naturstyrelsen (den kommende Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning)

-

Centerleder og centeradministrator samt forskningsfuldmægtig fra S&L

-

Kontorchef fra MFVM Departement som observatør

Møder

Der afholdes minimum et årligt møde i Styregruppen, hvor såvel den fremadrettede
planlægning som afrapporteringen af kontraktarbejdet kan drøftes.

Sekretariat

Sekretariatsfunktionen varetages af S&L.

Kommissorium for den faglige planlægningsgruppe for samarbejdet i
relation til S&Ls område
Institutioner Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Geodatastyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering, Erhvervsstyrelsen og S&L.
Formål

Planlægningsgruppen varetager den faglige dialog om kontraktarbejdet og om de øvrige
myndighedsopgaver i relation til S&Ls område.

Deltagere

Faglige nøglepersoner fra de pågældende styrelser og fra S&L

Møder

Der afholdes normalt 1-2 årlige møder med repræsentanter for gruppen
På et møde i 4. kvartal drøftes arbejdsplanlægningen for det kommende år inden for
rammerne af kontraktens bilag 3.x samt status for det indeværende års arbejde. På dette
grundlag udarbejder gruppen et bidrag til de særlige emner for videnopbygningen i forhold
til S&L område til forelæggelse for Styregruppen og Centerbestyrelsen

Sekretariat

S&L forbereder møderne efter aftale med kontaktpersonen i Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning og udarbejder opfølgningsreferat fra møderne
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Centerbestyrelsen for S&L
Formål

Rammerne for arbejdet i Centerbestyrelsen fremgår af § 61 i Vedtægt for Københavns
Universitet samt af Vedtægter for Skov & Landskab ved Det Natur og Biovidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet

Deltagere

Centerbestyrelsen består af 7-9 eksterne medlemmer, herunder bestyrelsens formand, og 4
interne medlemmer.
Formanden, der skal være ekstern, udpeges af Dekanen for SCIENCE i samråd med Miljø- og
Fødevareministeriet. Næstformanden udpeges af Miljø- og Fødevareministeriet i samråd
med Dekanen. 5-7 repræsentanter, der udpeges af Dekanen på grundlag af forudgående
indstilling fra Centerbestyrelsen.
Fakultetsledelsen deltager med observatørstatus i bestyrelsens møder

Møder

Centerbestyrelsen afholder normalt 3 - 4 møder om året

Sekretariat

Sekretariatsfunktionen varetages af S&L

Kommissorium for Interessentinddragelse ved S&L
S&L har en løbende interessentinddragelse, herunder bl.a. faglige netværk, fagligt fokuserede dialogmøder
og partnerskaber mv. Den nærmere afklaring sker i løbet af 2016.
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