Den 14. december 2018

Kommissorium for revideret indspil om infrastruktur i Midtjylland
Baggrund
Kontaktudvalget besluttede på møde den 31. august 2018 at sætte en revision i gang af det fælles infrastrukturindspil, som sidst blev revideret i 2012-13. Kontaktudvalget besluttede desuden, at der skal nedsættes en
fælles kommunal-regional styregruppe til at forestå dette arbejde.
Elementer i revisionen af infrastrukturindspillet
Styregruppen skal revidere infrastrukturindspillet fra 2013 og få udarbejdet et infrastrukturindspil 2019, herunder
– gennemgå infrastrukturindspillet fra 2013 og klarlægge
– hvilke projekter, der allerede er realiseret eller er undervejs
– hvilke projekter, der stadig kræver en indsats fra for at komme på den landspolitiske dagsorden
– pege på nye og presserende statslige projekter, som kommunerne og regionen kan blive enige om skal
indgå i det reviderede indspil
– argumentere for vigtigheden og betydningen af disse projekter for udviklingen i den midtjyske region
Projekterne kan omfatte veje, jernbaner, den faste Kattegatforbindelse og anden trafikal infrastruktur.
Endvidere skal styregruppen vurdere behovet for en fælles mobilitetsstrategi.
På mødet i Kontaktudvalget den 15. marts 2019 forelægges de foreløbige overvejelser om et indspil til et
revideret infrastrukturindspil. Forslag til et fælles indspil lægges frem til drøftelse og beslutning på mødet i
Kontaktudvalget den 23. august 2019.
Medlemmer af styregruppen
Formandskab (delt):
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune
Konstitueret regionsdirektør Christian Boel, Region Midtjylland
Øvrige medlemmer:
6 kommunale repræsentanter udpeget af KD-net:
Direktør for Teknik og Miljø Henrik Seiding, Aarhus Kommune
Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup, Herning Kommune
Direktør for Teknik, Miljø og Udvikling Thomas Lindberg, Skive Kommune
Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune (suppleant direktør for Teknik og Miljø Hans Jørgen
Laursen)
Kommunaldirektør Jesper Thyrring, Hedensted Kommune
2 regionale repræsentanter udpeget af Region Midtjylland:
Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen
Kontorchef Henning Salling

Sekretariat
Mobilitetschef Susanne Krawack, Aarhus Kommune
Konsulent Jonna Holm Pedersen, KKR Midtjylland
Specialkonsulent Hanne-Marie Sieg Sørensen, Region Midtjylland
Tids- og aktivitetsplan
Styregruppen udarbejder en detaljeret tids- og aktivitetsplan.
Nedenfor er angivet en foreløbig plan.
Foreløbig tids- og aktivitetsplan
Tidsplan
December
Primo januar

18. januar
6. februar

27. februar
Primo februar og måske igen ultimo februar
6. marts

15. marts

15. marts - 17. maj
24. maj
19. juni
26. juni
Juni - august
14. august

23. august

Aktivitet
Godkende kommissorium
Gennemgå kommissoriet og planlægge proces
Indledende drøftelse i
KD-net
KKR orienteres om de
indledende drøftelser
om indspil til infrastruktur
Orientering om arbejdet
Forberede oplæg til
møde i Kontaktudvalget den 13. marts
Drøfte dagsorden til i
Kontaktudvalget den
13. marts
Orientering om arbejdet med indspil infrastruktur
Udarbejde forslag til
indspil til infrastruktur
Drøftelse af styregruppens forslag
Drøftelse af forslag til
indspil til infrastruktur
Drøftelse af forslag til
indspil til infrastruktur
Færdiggøre forslag til
infrastruktur
Drøfte dagsorden til
møde i Kontaktudvalget, herunder forslag til
infrastruktur
Endelig behandling af
forslag til indspil til
infrastruktur
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