
 

Kommissorium 

 

for 

 

Udvalg vedrørende klimaudfordringer 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 
den 20. januar 2010 og skal fungere i perioden 1.2. 2010 – 
31.12.2011. 
 
Udvalgets medlemmer 

Formand:  Jacob Isøe Klærke (F) 
Næstformand: Torben Nørregaard (V) 
Medlemmer:  Henning Gjellerod (A) 
  Andreas Steenberg (B) 
  Erik Vinther (V) 
  Vagn Larsen (V) 
  Ove Nørholm (C) 
 
Udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsråds-
medlemmer, til at deltage i udvalgets møder, når det er ønskeligt af 
hensyn til en sags oplysning. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af Regional Udvikling. 
 

Udvalgets formål 

Med udgangspunkt i de globale klimaudfordringer vil udvalget arbejde 
med de regionale konsekvenser og muligheder for borgerne, er-
hvervslivet og de offentlige myndigheder i Region Midtjylland. 
 

Udvalgets opgave 

Samfundene står overfor store klimaudfordringer, der ofte går på 
tværs af traditionelle sektorer. Udvalgets opgave er 
 
at drøfte forskellige regionale indfaldsvinkler til klimaudfordrin-

gerne, 
at bidrage til at klimaudfordringerne bliver inddraget i alle rele-

vante politikområder af regional betydning, og 
at indgå i dialog med relevante eksterne parter med henblik på 

at finde relevante løsningsmodeller. 
 

Konkrete initiativer og opgaver 

I forbindelse med udvalgets opgaver vil det være relevant, at se på 
følgende emner m.fl.: 
 

• Agenda 21. Der skal vedtages en ny lokal Agenda 21-strategi 
inden udgangen af 2011. En del af forarbejderne skal ske i lø-
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bet af 2010. 
• Energiforbrug i regionens egne bygninger.  
• Sammenhængende energisystem. Samspillet mellem de for-

skellige energiteknologier. 
• Transportens påvirkning af klimaet og miljøet. Hvilke infra-

strukturelle løsninger kan være med til at mindske belastnin-
gen. 

• Fremtidens landbrug skal levere fødevarer, energi og biomate-
rialer til erstatning af fossilt olie i plast m.m. Hvordan sikres 
en bæredygtig balance. 

• Grundvandsbeskyttelse. 
• Affaldshåndtering og -begrænsning 
• Dialog med kommunerne om fælles aktiviteter, der kan bidra-

ge til en samlet og styrket indsats til gavn for klimaet, f.eks. 
klimaregnskaber på regionalt og kommunalt niveau, klima-
handlingsplaner, barrierer for en bedre anvendelse af vedva-
rende energi m.m. 

 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-
tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. Der vil i udvalgets 
arbejdsform blive lagt vægt på dialog med eksterne parter. 
 
Udvalgets afrapportering 

Drøftelserne i udvalget vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af bl.a. 
den Regionale Udviklings Plan (RUP) og Agenda 21 handlingsplanen.  
 
Den Regionale Udviklings Plan og Agenda 21 handlingsplanen fore-
lægges regionsrådet. 
 
Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de be-
grænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavsheds-
pligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges ud-
valgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets 
drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget. 


