Forslag til kommissorium
FAGKOMITE FOR INFRASTRUKTUR & MOBILITET

Byregion Fyn-sekretariatet 30.11.2018

1

Baggrund
Der ønskes en stærkere politisk og administrativ forankring af det fælles fynske samarbejde i
kommunerne ved at styrke det politiske og administrative ejerskab til gennemførelsen af de fælles
fynske indsatser, som besluttet i Strategi Fyn 2018-21.

2

Formål
Fagkomiteens arbejde skal sikre gennemførelse af fælles fynske indsatser af høj kvalitet.
Fagkomiteen koordinerer indsatserne mellem kommunerne og skaber positiv effekt og synergi
mellem de fælles fynske indsatser og kommunernes egne drifts- og anlægsaktiviteter og budgetter
for området.

3

Ledelse og styring

a

Udpegning af de politiske repræsentanter
De fynske kommuner udpeger hver en udvalgsformand fra et relevant fagudvalg for det tekniske
område, som medlem af fagkomiteen for en byrådsperiode.

b

De administrative repræsentanter
De fynske fagdirektører på det tekniske område repræsenterer administrationen i fagkomiteen og
har ansvaret for dagsorden til møderne.

c

Specialister med foretræde for fagkomiteen
Fagkomiteen kan inddrage repræsentanter og eksperter fra private og offentlige organisationer som
deltagere med rådgivning og oplæg på fagkomiteens møder efter behov.

d

Fagkomiteens arbejdsform
Fagkomiteen mødes mindst 2 gange årligt.
Fagkomiteen afrapporterer én gang årligt til Borgmesterforum.

Ansvars og opgaver
4

Fagkomiteens ansvar
Fagkomiteens hovedopgave er at fremme det fælles fynske samarbejde. Opgaven løses ved
rådgivning, koordinering og faglig kvalificering af de politisk vedtagne indsatser i Strategi Fyn 201821. Fagkomiteen udarbejder forslag til, hvorledes de vedtagne indsatser kan effektueres. Forslaget
præsenteres for Borgmesterforrum inden endelig godkendelse i kommunerne.
Fagkomiteen sætter effektmål for indsatserne, når de er fagligt kvalificerede og finansieringen er
godkendt.
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Fagkomiteens specifikke opgaver
Fagkomiteens opgave er at koordinere, anbefale og begrunde projekter og rækkefølgen af
gennemførelsen af fælles fynske indsatser, som beskrevet i Strategi Fyn 2018-21 (s. 32-37) med
følgende hovedområder:
• Den fynske trafikale infrastruktur og mobilitet
• Grøn omstilling af den fynske energisektor og klimasikring
• Forbedring af bredbånd- og mobildækningen på Fyn
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Finansiering af fælles fynske indsatser
Fagkomiteen afdækker finansieringsbehov og synergier med kommunale budgetter på området.
Borgmesterforum præsenteres for finansieringsbehovet og beslutter det fælles finansielle grundlag
for gennemførelse af de foreslåede indsatser.
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Evaluering
I slutningen af nuværende strategiperiode//byrådsperiode (2018-21) evalueres værdien af
fagkomiteens arbejde og effekten af de implementerede af indsatser.
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9

.
Sekretariatsbetjening
Byregion Fyn-sekretariatet varetager i samarbejde med fagdirektørkredsen sekretariatsopgaven for
fagkomiteen.

Fagkomiteens tiltrædelse
Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet kan påbegynde sit arbejde efter, at kommunerne har
godkendt kommissorium i alle byrådene og udpeget repræsentant til fagkomiteen.
Fagkomiteen kan forventeligt afholde konstituerende møde i marts 2019

