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Kommissorium for Advisory Board for Miljøordning for Biler (MFB) 
 

Februar 2016 
Baggrund 
DPA-System har indgået en samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen om, at DPA-System 1. maj 2015 
og fremadrettet overtager opgaverne og administrationen af godtgørelsesordningen kendt under 
betegnelsen Miljøordning For Biler (MFB). Sideløbende skal DPA-System forestå udviklingen af den 
digitale udgave af godtgørelsesordningen og efterfølgende sætte den digitale løsning i drift og 
herefter varetage den løbende overvågning og drift af ordningen. DPA-Systems bestyrelse vil 
nedsætte et Advisory Board med direkte reference til DPA-Systems bestyrelsesformand. Advisory 
Board skal fremadrettet overvåge, følge og kontrollere MFB. Dette for at sikre en fortsat positiv 
udvikling og effektiv administration af godtgørelsesordningen. 
 
Formål og opgaver 
Advisory Board rådgiver DPA-Systems bestyrelse i strategiske og driftsrelaterede spørgsmål 
vedrørende MFB. Advisory Board skal bidrage til en videreudvikling af driften herunder overvåge, 
følge og kontrollere MFB, samt udveksle synspunkter mellem bestyrelsens stående medlemmer og 
de eksterne interessenter og brugere, der forventes at have interesser i og komme med 
anbefalinger til, hvordan godtgørelsesordningen bør fungere på det praktiske plan, og i det hele 
taget kan bidrage til at kvalificere administrationen af ordningen.  
 
Advisory Board udarbejder det årlige driftsbudget for MFB, samt overvåger og kontrollerer driften 
af godtgørelsesordningen og kan selvstændigt tage sager op, som forventes at kunne effektivisere 
ordningen, eller foreslå ændringer i administrationen, der kan gøre ordningen hensigtsmæssig for 
de berørte aktører. Advisory Board har adgang til alt materiale, som vedrører MFB. Advisory Board 
forbereder forslag og ideer vedrørende MFB og indstiller til DPA-Systems bestyrelses beslutning. 
Endelig har Advisory Board rollen som ”ambassadør” for MFB og skal i den sammenhæng udvikle 
og understøtte en aktiv informations- og kommunikationsstrategi for MFB. 
 
Advisory Boards sammensætning og årlige møder 
Advisory Board afholder minimum 4 – 5 møder om året og sammensættes af medlemmer af DPA-
Systems bestyrelse og repræsentanter for eksterne hovedinteressenter. Blandt DPA-Systems 
bestyrelse vælges 2 – 3 medlemmer som har de relevante kompetencer. Hertil kommer 3-4 
udvalgte repræsentanter for væsentlige eksterne interessenter, herunder særligt de interessenter, 
der repræsenterer brugere af godtgørelsesordningen. Repræsentanter i Advisory Board kan 
eventuelt samtidig have sæde i den referencegruppe, der er knyttet til digitaliseringen af 
godtgørelsesordningen. 
 
DPA-Systems formand er født formand for Advisory Board og kan derved informere bestyrelse og 
Miljøstyrelsen om arbejdet i Advisory Board. DPA-Systems direktør har rollen som sekretær for 
Advisory Board. 
 
 


