
 

Kommissorium 
 

For 

 
Panel for kollektiv trafik 
Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlem-
mer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet samt 
medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik 
og det regionale rutenet mulighed for at drøfte muligheder og udfor-
dringer inden for den kollektive trafik. 
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 
31. december 2009. 
 
Formand:  Bent Ove Pedersen1 (V), Bestyrelse, Lem-

vigbanen 
Næstformand:  Bente Nielsen (F), Udvalg, Kollektiv trafik 

og regionalt rutenet 
 
Panelets navn 
Panelet for kollektiv trafik 
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlem-
mer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet, 
samt medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv 
trafik og det regionale rutenet: 
 
Bjarne Schmidt Nielsen1, 2(A), Bestyrelser, Midttrafik og Odderbanen 
Aleksander Aagaard (V)      do. 
Anna Marie Touborg (F) Bestyrelse, Lemvigbanen 
Laila Munk Sørensen (A) Udvalg, Kollektiv trafik og regionalt rutenet 
Poul Dahl (V) do. 
Aage Koch-Jensen (C) do. 
Henrik Qvist (Ø) do. 
 
 
 

                                          
1 Også medlem af Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet 
2 Også medlem af politisk følgegruppe, Letbaneprojektet 
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Side 2

Panelets formål og opgave 
Formålet med panelet er at give Region Midtjyllands repræsentanter i 
bestyrelserne og udvalget optimale muligheder for at varetage hver-
vet og herunder sikre at regionens synspunkter er afstemt indbyrdes. 
 
Panelets opgaver er at drøfte Region Midtjyllands interesser på kol-
lektivtrafikområdet, at drøfte kriterier for den regionale kollektive tra-
fikbetjening, at drøfte opfølgning i forhold til den regionale udvik-
lingsplan samt at udveksle erfaringer deltagerne imellem. 
 
Panelets arbejdsform 
Panelet forventes at afholde 2 møder årligt, eller efter behov. 
 
Panelet kan deltage i møder og seminarer, afholde møder med eks-
terne parter m.v. for at opfylde panelets formål og løse opgaverne. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 


