Kommissorium
for
rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 14. december 2011 og skal fungere i perioden 1. januar 2012 til
31. december 2013.
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Medlemmer:

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)
(partibogstav)

Fra administrationen deltager direktør og vicedirektør med særligt
ansvar for Regional Udvikling. Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer, til at deltage, når det
er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalget har overordnet som formål at følge udviklingen inden for
området Regional udvikling. Udvalget skal gennem sin virksomhed
bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces i forhold til sager,
der skal behandles i forretningsudvalget. Sager inden for regional udvikling, som forretningsudvalget skal behandle, forudsættes således
forinden have været drøftet i udvalget.
Herudover skal udvalget gennem sin viden om området bidrage til en
tættere dialog og et øget samspil mellem det politiske niveau og den
indsats, der ydes inden for området regional udvikling.
Udvalgets opgave
Udvalget skal i forhold til forretningsudvalget og regionsrådet rådgive
og udtale sig om alle væsentlige forhold inden for området regional
udvikling. Derudover kan udvalget drøfte og udtale sig om temaer,
som indgår i strategi oplæg fra EU og Vækstforum mv. Grundlaget er
især den regionale udviklingsplan, som er regionsrådets strategiske
udviklingsværktøj og dialogredskab i forhold til de øvrige regionale
aktører, der danner fælles vision for regionsrådets øvrige politikker
og strategier.
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Udover drøftelse af sager inden for området regional udvikling, der
skal behandles i forretningsudvalget, vil udvalget skulle drøfte aktuelle sager og temaer på området efter oplæg.
Udvalget forventes at følge og bidrage til løsningen af en række opgaver inden for området regional udvikling, med hovedformål at initiere:
Realisering af den regionale udviklingsplan i samarbejde med regionale aktører gennemarbejdet med bl.a.:
Den internationale strategi, samt resultater og erfaringer
med internationale samarbejder
Klimaudfordringerne
Kulturstrategien samt fordeling af midler fra kulturpuljen
Uddannelsesstrategien og fordeling af midler fra uddannelsespuljen
Kapacitetsfastsættelse, dimensioneringer, driftsoverenskomster m.m. inden for uddannelsesområdet
Den kollektive trafikplan
Strategi for jordforurening i henhold til jordforureningsloven og en revision af råstofplanen
Vækstforums aktiviteter, herunder innovation, iværksætteri samt afgivelse af udtalelse om Vækstforums indstillinger
til regionsrådet om bevilling
En del sager vil have orienterende karakter og vil stoppe i udvalget.
Udvalget forudsættes mindst en gang om året at afholde et temamøde med de medlemmer, som repræsenterer regionsrådet i De Lokale
Aktionsgrupper (LAG) og i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser.
Udvalget skal i sin tilgang til dets opgaver have fokus på, at det internationale udsyn er en ressource til fortsat udvikling, således at den
midtjyske region går foran og skaber de bedste vilkår for
virksomheder, vækst og eksport.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Udvalget beslutter, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.
Udvalget forudsættes i den forbindelse at tilpasse sin mødeplan i forhold til forretningsudvalgets møder.
Udvalget kan f.eks. afgive anbefalinger vedrørende sager, der skal
behandles i forretningsudvalget, anmode om yderligere oplysning
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vedrørende et dagsordenpunkt, før det går videre til politisk behandling, mv.
Udvalgets mødedagsorden opdeles i to dele. Første del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden.
Anden del vedrører ”øvrige sager”, herunder sager, der er undervejs
til politisk behandling i Forretningsudvalg og Regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv.
Udvalgets medlemmer har ved henvendelse til regionssekretariatet
adgang til at få optaget sager på dagsordenen under ”øvrige sager”.
Udvalgets afrapportering
Referater fra udvalgets møder fremsendes til regionsrådets medlemmer inden førstkommende møde i forretningsudvalget. Udvalgets
dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der
følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region
Midtjyllands hjemmeside.
Endvidere forelægges udvalgets overvejelser og anbefalinger, der kan
støtte regionsrådets drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget.
Sekretariatsbetjening
Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

Side 3

