Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
Klima og bæredygtighed (2020-2021)

Udvalget er nedsat i henhold til §17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region
Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer:







Susanne Buch (F) (formand)
Jørgen Nørby (V) (næstformand)
Morten Flæng (A)
Claus Kjeldsen (A)
Torben Nørregaard (V)
Ib Bjerregaard (V)

Rasmus Foged (Å)Udvalgets formål
Udvalget skal følge og drøfte arbejdet med bæredygtig omstilling af regionens interne drift,
herunder implementeringen af bæredygtighedsstrategien.
Udvalgets opgaver
I løbet af 2020 forventes regionsrådet at vedtage Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi.
Udvalget skal i forlængelse heraf følge implementeringen af bæredygtighedsstrategien. I den
forbindelse kan udvalget komme med anbefalinger til, hvordan gode erfaringer fra diverse
test- og pilotprojekter spredes til den øvrige koncern, herunder hvilke tiltag, der skal gøres
obligatoriske.
Udvalget skal undersøge, hvordan regionens udbud kan understøtte en bæredygtig udvikling,
og det kan komme med anbefalinger til, hvilke krav til bæredygtighed regionen fremover bør
stille i kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser.
Udvalget skal derudover give anbefalinger til tiltag, som regionen kan igangsætte indenfor
bæredygtig omstilling. Herunder kan udvalget forholde sig til, hvordan gode lokale initiativer
bedst muligt understøttes og gives potentiale til at blive koncerndækkende.
Udvalget skal endvidere have fokus på at følge og udvikle de initiativer og partnerskaber, som
regionen deltager i indenfor klimaområdet, samt bidrage til udviklingen af nye konkrete
initiativer sammen med kommuner og andre relevante aktører, som kan understøtte
omstillingen af den interne drift.
Udvalgets arbejde kan bestå af:



Besøg på regionens matrikler, eksempelvis et hospital og en social institution.
Møder med eksterne parter og videnspersoner for at søge vidensdeling og gensidig
inspiration.



Møde med en anden region med fokus på gensidig erfaringsudveksling angående
implementering af bæredygtighedsmålsætninger.

Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for
midlertidige udvalg.
Udvalget holder 6-7 møder i 2020 og 2021.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager udviklingsdirektøren for Regional Udvikling, kontorchefen for
Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling, Regional Udvikling og Afdelingschefen for Indkøb &
Medicoteknik.
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.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

