Kommissorium
for
midlertidigt udvalg for energi og miljø

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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Fra administrationen deltager direktøren med særligt ansvar for Regional Udvikling og afdelingschef i Miljø, Energi og Infrastruktur.
Udvalgets formål
Med udgangspunkt i de samfundsmæssige udfordringer inden for
energi og miljø vil udvalget sætte fokus på udfordringer og muligheder for Region Midtjylland, herunder specielt på områder, hvor Region
Midtjylland kan spille en koordinerende og aktiv rolle i bestræbelserne for skabe en positiv udvikling.
Udvalgets opgave
Udvalgets opgaver er:
at afdække problemstillinger og muligheder
at indgå i dialog med relevante interne og eksterne parter med
henblik på at finde udviklingsmuligheder
at bidrage til at udviklingsmulighederne bliver inddraget i alle relevante regionale politikområder
Konkrete initiativer og indsatsområder
Agenda 21: Ny Lokal Agenda 21-strategi og -handlingsplan, som
hovedsagelig indeholder initiativer i forhold til Region Midtjylland
som virksomheden, forventes vedtaget ved årsskiftet 2011/12.
Udvalgets opgave bliver at følge implementeringen.
Regionens store hospitalsbyggerier: I Skejby og Gødstrup
planlægges store investeringer med store udfordringer, men også
muligheder, inden for energi, miljø og klima. Udvalgets opgave
bliver at holde sig orienteret og komme med anbefalinger.
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Energiperspektivplan: Regionen har en energiperspektivplan for
Region Midtjylland som geografisk område under udarbejdelse.
Planen skal vise, hvorledes vedvarende energi kan dække 50 % af
energiforbruget i 2025. Planen forventes fremlagt i begyndelsen
af 2012, og udvalgets opgave bliver at følge og deltage i implementeringen, hvilket vil indebære detaljerede analyser og inddragelse af Regionens kommuner og energiaktører.
Intelligente energisystemer og energilagring: Indpasning af
den varierende elproduktion fra den voksende vindkraft kapacitet
vil kræve nye løsninger med integrerede og intelligente energisystemer med mulighed for energilagring. Disse løsninger vil indgå i
foranstående energiperspektivplan.
Biomasse til energi: Landbruget vil i stigende omfang blive leverandør af energiråvarer samtidigt med, at der fortsat skal fremstilles foder og fødevarer. Desuden skal der tages hensyn til rekreativ anvendelse og til bevarelse og genskabelse af naturområder. Udvalgets opgave bliver at analysere området og pege på
løsningsmuligheder i samarbejde med relevante aktører.
Transport: Afdækning af muligheder i forhold til anvendelse af
vedvarende energi i den regionale kollektive trafik.
Covernant of Mayors: Et EU initiativ for kommuner, som frivilligt forpligter sig til at gå længere end EU’s mål om at reducere
CO2-emissionen med 20 % inden 2020. Regionen kan have en
koordinerende rolle.
Bæredygtig oprensning af jordforurening: Regionen arbejder
med bæredygtighed ved oprensning af jordforurening. Udvalget
opgave vil være at følge indsatsen.
Andre initiativer og projekter vedr. energi og miljø: Der kan
være tale om initiativer og projekter i regi af Vækstforum og den
Regionale Udviklingsplan.
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
Der vil i udvalgets arbejdsform blive lagt vægt på dialog med interne
og eksterne parter, og udvalget vil afdække og anbefale konkrete initiativer over for regionens besluttende udvalg og råd.
Udvalget forventes at afholde 4-6 møder om året.
Udvalgets afrapportering
Udvalgets anbefalinger indgår i udarbejdelse af og opfølgning på Den
Regionale Udviklingsplan og Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan samt andre beslutninger og tiltag i regi af regionsrådet
og Vækstforum.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regional Udvikling.
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