Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
Bæredygtig vækst
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. marts 2018 til 31. december 2018.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager miljødirektør Jytte Gad Lauridsen
og/eller udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen.

Sagsnr. 0-3-1-16
Side 1

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
Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst har til formål
at forberede og undersøge initiativer relateret til bæredygtig vækst
og løsninger på samfundsmæssige udfordringer og derigennem bidrage til udmøntningen af regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi.
Strategien har FN's verdensmål som strategisk ramme og en vision
om en attraktiv og bæredygtig vækstregion.
Udmøntningen af Region Midtjyllands vækst- og udviklingsstrategi
sker gennem regionale handlingsplaner for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur samt for miljø og infrastruktur. Dertil kommer vækstpartnerskabsaftalen med regeringen samt samarbejdsaftaler med
f.eks. Aarhus Universitet og VIA University College.
Region Midtjylland har som institution ligeledes en rolle i forhold til at
understøtte visionen om en bæredygtig vækstregion.
Udvalgets opgaver
Udvalget skal i sin funktionsperiode fastholde et politisk fokus på bæredygtig vækst inden for rammen af FN's Verdensmål og på den baggrund forberede indspil til strategi og handlingsplaner for vækst- og
udvikling i Region Midtjylland.
Udvalget vil som udgangspunkt beskæftige sig med nedenstående
temaer, som løbende kan suppleres efter udvalgets ønsker og behovet for at adressere aktuelle emner inden for bæredygtig vækst.









Agenda 21
Logistik og bæredygtig transport
Beskyttelse af drikkevands- og råstofressourcer
Fjernvarme
Samarbejde med kommuner om cirkulær økonomi
Region Midtjyllands engagement i ENCORE
Klimatilpasning (samfundets sikring af værdier i et ændret
klima)

Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Side 2

Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet på en temadag.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

