
Kommissorium 
for

det midlertidige udvalg vedrørende 
klima, bæredygtighed og ressourcer

Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrel- 
seslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere 
i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.

Administrative deltagere
Fra administrationen deltager udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og 
kontorchef Rolf Johnsen, Regional Udvikling.

Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen eller 
fra regionsrådet, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning 
eller drøftelse.

Udvalgets formål
Udvalgets formål er at fremme omstilling til et bæredygtigt midtjysk 
samfund ved at skærpe det politiske fokus på klimatilpasning, bære- 
dygtighed og ressourcer i Region Midtjylland, i kommuner og hos øv- 
rige samarbejdspartnere.

Udvalgets opgaver
Udvalgets overordnede opgave er i den forbindelse at undersøge og 
komme med anbefalinger til, hvordan den regionale udviklingsstrate- 
gis 3. strategispor "At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at 
sikre en bæredygtig udvikling" kan omsættes til konkrete handlinger i 
regionens egen drift og i samarbejder med kommuner og øvrige sam- 
arbejdspartnere.

Udvalget skal i den forbindelse medvirke til den politiske retning i ar- 
bejdet med omstillingen til et bæredygtigt midtjysk samfund, ved at 
indgå i dialog og dermed skabe alliancer med politikere på alle ni- 
veauer om bæredygtige omstilling, fx via topmøder, temamøder eller 
workshops.

Udvalget kan også indgå i drøftelser der kobler op på eksisterende 
projekter som Refer og Coast to Coast Climate Challenge. Endvidere 
kan udvalget indhente viden om og undersøge muligheder for samar- 
bejder om nye tiltag, der samler regionens politiske og administrative 
kræfter eller bidrager til at skabe partnerskaber, der sammen kan 
omstille det midtjyske samfund til et bæredygtigt samfund.
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Med udgangspunkt i regionen som ejer af hospitalerne, skal udvalget 
desuden følge og drøfte arbejdet med bæredygtig omstilling af disse.

Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved- 
tagne forretningsorden for midlertidige udvalg.

I praksis vil udvalgets møder være meget udadvendte, idet der vil bli- 
ve arrangeret møder med politikere, professionelle virksomhedsledere 
eller andre interessenter fra såvel nationalt, regionalt og lokalt niveau 
om de emner, der bærer omstillingen af det midtjyske samfund til et 
mere bæredygtigt samfund. Der vil blive faciliteret politiske diskussio- 
ner af de fremlagte emner

Der vil efter behov blive arrangeret forberedende møder, så udval- 
gets medlemmer føler sig klædt på til opgaven.

Udvalget holder 4 - 5 møder i løbet af 2019.

Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag.

Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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