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Kære Hoved-MEDudvalg i Region Midtjylland
Efter en administrativ og politisk proces foreligger nu forslag til
Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2020-2030, som
hermed sendes i høring hos Hoved-MEDudvalgene.
Baggrund for strategien
Baggrunden for strategien er, at Region Midtjylland i henhold til
Planloven skal revidere sin Agenda 21 strategi. I forbindelse med
revideringen har der været et ønske om at sætte fokus på at
reducere klimapåvirkningen fra regionens egen drift i en ny ambitiøs
bæredygtighedsstrategi. Hvis Region Midtjylland skal reducere sit
klimaaftryk er der behov for en fælles indsats, der samler hele
koncernen om konkrete målsætninger. Samtidig har der været ønske
om, at strategien også adresserer ambitionerne om at være en socialt
ansvarlig arbejdsplads.
Processen
Som en del af den administrative proces har arbejdsgrupper med
bl.a. medarbejdere og ledere fra hospitalernes tekniske og kliniske
afdelinger, stabe, fællesfunktioner og RMU-repræsentanter deltaget i
udarbejdelsen af strategien. Ligeledes er der blevet nedsat en
styregruppe bestående af direktører og kontorchefer fra forskellige
afdelinger i regionen. Regionsdirektøren er formand for styregruppen.
Senest har forslaget til strategien været drøftet i Koncernledelsen den
30. januar, og sendes nu i høring i regionens Hoved-MEDudvalg.
Vi vil gerne tilbyde, at en medarbejder fra Regional Udvikling deltager
i jeres HMU-møde for at høre jeres overvejelser samt give en kort
introduktion til strategien og processen, hvis det kunne have
interessere. Kontakt lene.bek.joergensen@ru.rm.dk for at aftale
deltagelse.
Høringsfrist
Fristen for afgivelse af høringssvar er mandag den 30. marts 2020
kl. 12.00.

Dato 06-02-2020
Side 1

Høringssvar bedes fremsendt via høringssiden her:
https://hoering.rm.dk/WebRegistrering/Registrering?hoeringid=a56f8
4ba-517b-4857-a29a-cbf7b7dcd223
Selve høringssiden er først tilgængelig efter den 20. februar. Kontakt
lene.bek.joergensen@ru.rm.dk, hvis I oplever problemer med
høringssiden.
Den videre proces
Opfølgningen på høringssvarene vil blive drøftet på RegionsMEDudvalgets møde den 16. april 2020 og på Koncernledelsesmødet
den 23. april. Direktionen forventes at godkende forslaget den 28.
april.
Side 2

Bæredygtighedsstrategien forventes herefter at blive behandlet i
regionsrådet den 27. maj 2020 og i de relevante stående udvalg
inden da.
Eventuelle spørgsmål vedrørende selve høringen kan rettes til
lene.bek.joergensen@ru.rm.dk. Spørgsmål til strategien kan rettes til
Tine.Park@rm.dk
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