Kommissorium
for
det midlertidige udvalg for kollektiv trafik

Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere
i perioden 31. januar 2018 til 31. december 2018.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og
kontorchef Henning Salling, Regional Udvikling.
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 skal med afsæt i de aktuelle økonomiske udfordringer for den kollektive trafik undersøge muligheden for et større
samspil mellem forskellige transportformer.
Udvalget skal indsamle bidrag til regionens arbejde med udvikling af
den kollektive trafik og den trafikale infrastruktur, herunder vurdere
nye teknologier og befordringsformer.
Som led i arbejdet skal udvalget være i dialog med relevante samarbejdsparter, herunder især kommunerne. Udvalget skal sammen med
det midlertidige udvalg for demokrati og inddragelse samarbejde om,
hvordan borgerne bedst kan inddrages i arbejdet.
Udvalgets opgaver
Det midlertidige udvalg skal fokusere på nye muligheder inden for
transportområdet:
 kollektiv trafik – busser, letbaner og tog, samt fleksible transportformer og samkørsel
 trafikal infrastruktur – veje, jernbaner, havne, lufthavne og en
fast Kattegatforbindelse
 kortlægning af mobilitetsfremmende initiativer og nytænkning
 nye teknologiske muligheder, f.eks. selvkørende biler og busser
I arbejdet bør inddrages erfaringer fra andre regioner og lande samt
eksperter, f.eks. forskere fra universiteter m.v.. Mobilitetsstrategi for
Djursland kan indgå som inspiration for arbejdet i udvalget.

Sagsnr. 0-3-1-16

Side 1

Udvalgets anbefalinger kan bruges i regionsrådets fremtidige arbejde
med den regionale mobilitetsstrategi, revision af det fælles regionale
og kommunale infrastruktur-indspil og indspil til kommende nationale
initiativer.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget holder 4 – 8 møder i 2018.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet i forbindelse
med en temadag.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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