
 

 

Retningslinjer for foretræde for regionsrådets forret-
ningsudvalg 
 
Der er mulighed for, at man som enkeltperson eller gruppe kan få foretræde for forret-
ningsudvalget. Formålet er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få 
supplerende faktuelle oplysninger i en sag på dagsordenen. Muligheden for foretræde i 
forhold til en bestemt sag gælder dog kun for sager, som forretningsudvalget behand-
ler i sin egenskab af politikformulerende udvalg.  
 
Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det? 
Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde 
for forretningsudvalget i forbindelse med et udvalgsmøde. Ved foretræde kan man 
kort fremføre synspunkter om en konkret sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for 
at stille spørgsmål, og den eller de, der søger foretræde kan kort besvare spørgsmål.  
 
Der afsættes 10 minutter til foretræde i forbindelse med det forretningsudvalgsmøde, 
hvor udvalget drøfter sagen, som regel ved mødets start. Den politiske behandling af 
sagen finder først sted bagefter, for udvalgsmødet er et lukket møde, jf. regionslovens 
§ 15 stk. 2 og den kommunale styrelseslovs 20, stk. 1. 
 
Den sag, der søges foretræde om, vil som regel blive behandlet som den første sag på 
dagsordenen. 
 
Søges der foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen for mødet, 
kan foretrædet placeres i slutningen af mødet. 
 
Hvordan får man foretræde?   
Der er nogle formelle ting, der skal overholdes:  
 
En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til forretningsudvalgets  
sekretariat på mail: FU-dagsorden@regionh.dk, att.: sekretariatet, telefon: 3866 5000.  
 
Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 9.00 dagen før selve mødeda-
gen, hvis sagen er på dagsordenen. Er sagen ikke sat på dagsordenen, er fristen senest 
tre arbejdsdage før selve mødedagen, dvs. om torsdagen for møder, der holdes om 
tirsdagen. 
 
På grund af de korte tidsfrister er det vigtigt, at forretningsudvalgets sekretariat får be-
sked om, hvordan de, der ønsker foretræde, kan kontaktes op til udvalgsmødet (e-mail 
og telefon) samt om hvilken problemstilling, der ønskes foretræde om.  
 
Sekretariatet sender altid en skriftlig bekræftelse og orienterer forretningsudvalget om 
anmodningen.  
 
Forretningsudvalgsformanden kan undtagelsesvis afslå et ønske om foretræde for ud-
valget. Hvis det sker, sender udvalgssekretariatet en besked med en begrundelse for 
afslaget til den/de personer, der ønsker foretræde. Udvalgsformanden orienterer i star-
ten af udvalgsmødet udvalget om afslaget.  
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Forretningsudvalget godkender ved mødets start anmodninger om foretræde. Hvis fle-
re søger foretræde fordeler udvalgsformanden taletiden.  
 
Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Hvis en sag behand-
les i flere omgange eller i flere politiske udvalg, skal man vælge, hvornår og for hvil-
ket udvalg man ønsker foretræde.  
 
Sekretariatet besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anmodning om foretræde, 
men påtager sig ikke at fremsende materiale, fra personer eller grupper, der ønsker fo-
retræde, til udvalgets medlemmer inden udvalgsmødet. 
 
Dagsorden og beslutningsprotokol  
Forretningsudvalget har mødedag tirsdag, og møderne begynder klokken 10.00. Dags-
ordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig på regionens hjemmeside fire dage før mø-
det - som regel torsdag. Udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet offentliggøres i be-
slutningsprotokollen på hjemmesiden efter mødet.  
 
Dagsordner og beslutninger findes på www.regionh.dk under Politik - se ”politisk ka-
lender”.  
 
Anmodning om foretræde for forretningsudvalget mailes til: 
forretningsudvalget  
mailadresse: FU-dagsorden@regionh.dk 
Sekretariatet, tlf.: 3866 5000 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød  
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