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for
det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 16. december 2015 og skal fungere i perioden 1. januar 2016 til
31. december 2017.
Udvalget har følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Henrik Qvist (Ø)
Susanne Buch Nielsen (F)
Olav Nørgaard (V)
Torben Nørregaard (V)
Keld Marstrand Christensen (I)
Morten Flæng (A)
Flemming Knudsen (A)

Fra administrationen deltager vicedirektør Hans Fredborg, Regional
Udvikling. Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra
administrationen, ligesom udvalget kan invitere andre personer,
herunder andre regionsrådsmedlemmer til at deltage, når det er
ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalgets overordnede formål er at bidrage med indspil til
regionsrådets Vækst- og udviklingsstrategi. Bæredygtig Omstilling er
et af hovedområderne i Vækst- og udviklingsstrategien. Det er fra
mange sider belyst, at der er store gevinster både økonomisk,
miljømæssigt og menneskeligt ved en mere bæredygtig levevis.
Klimakrisen, miljø- og ressourceudfordringen og ulighed i uddannelse
og sundhed er udfordringer vi til stadighed mindes om. Bæredygtig
omstilling handler om at indrette samfundet, så mennesker kan leve
med økonomisk og social tryghed uden, at miljø og ressourcer lider
overlast.
Udmøntningen af Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstrategi
sker gennem regionale handlingsplaner inden for erhvervsudvikling,
uddannelse og kultur samt inden for miljø og infrastruktur. Dertil
kommer Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.
Udvalget vil i funktionsperioden følge og beskæftige sig med
emnerne:
 Strategisk energiplanlægning, herunder sammenhængende
energisystemer baseret på vedvarende energi.
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Cirkulær økonomi, herunder effektivt ressourceforbrug,
genbrug, affaldshåndtering, bæredygtige indkøb, bioøkonomi
m.v.
Klimatilpasning, herunder sikring af rent grundvand.

Udvalgets opgave
Udvalget skal i sin funktionsperiode undersøge den bæredygtige
omstilling i Region Midtjylland, herunder få indsigt i de aktiviteter og
tiltag, der allerede er sat i gang. Udvalget vil i sit arbejde undersøge,
hvilke udfordringer og potentialer for bæredygtig omstilling, der er i
Region Midtjylland.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet
vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Udvalget holder 6-8 møder i funktionsperioden. Heraf eventuelt et
fællesmøde med det rådgivende udvalg vedrørende regional
udvikling.
Udvalget forbereder, at Region Midtjylland eventuelt står for ENCORE
konferencen i 2018. ENCORE er et europæisk regionalt samarbejde
omkring miljøspørgsmål som energi, bioøkonomi, klimaforandringer,
biodiversitet og grøn omstilling. En del af planlægningen rummer , at
udvalget deltager i ENCORE konference 2016 den 22. og 23.
september 2016 i Poertschach, Østrig
Møderne foregår på skiftende lokaliteter.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger på et temamøde i
regionsrådet i efteråret 2017.
Sekretariatsbetjening
Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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