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Medlemsforslag 
 
Dette notat redegør nærmere for reglerne om behandling af medlemsforslag – 
medlemmernes såkaldte initiativret.  
 
Medlemsforslag 
Efter styrelseslovens § 11, som gælder tilsvarende for regionerne, kan ethvert 
medlem af regionsrådet for dette  
 
“indbringe ethvert spørgsmål om regionens anliggender samt fremsætte for-
slag til beslutninger herom. Udvalgene og regionsrådets formand skal meddele 
regionsrådet de oplysninger, dette forlanger, og er - med de begrænsninger, 
som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet regionsrådets be-
slutninger.” 
 
Der er i regionsrådets forretningsorden fastsat nærmere regler om fristen for 
fremsættelse af forslag til dagsordenen for rådets næste møde. Ifølge § 3 sættes 
medlemsforslag, som er indkommet senest 8 dage før et ordinært møde på 
dagsordenen for mødet.  
 
Ved mødets begyndelse tager rådet stilling til godkendelse af dagsordenen og 
har her mulighed for at afvise sager fra dagsordenen, hvis sagen vedrører em-
ner, som regionsrådet ikke har hjemmel til at behandle. 
 
Når dagsordenen, inkl. medlemsforslaget, er godkendt, foregår rådets behand-
ling af forslaget normalt i to faser:  
 
Fase 1:  
Regionsrådets behandling af medlemsforslaget vil i første fase normalt være af 
formel art og som hovedregel ende med henvisning til udvalgsbehandling. Rå-
det tager i denne fase stilling til, om forslaget skal realitetsbehandles. En reali-
tetsbehandling vil normalt forudsætte en nærmere administrativ bearbejdning 
og belysning af forslagets konsekvenser mv. Rådet har mulighed for allerede 

  



 

på dette tidspunkt at afvise yderligere behandling af sagen, hvis et flertal ikke 
ønsker dette. 
 
Fase 2:  
Hvis rådet beslutter, at forslaget skal realitetsbehandles, henvises det som alt-
overvejende hovedregel til udvalgsbehandling forud for fornyet forelæggelse 
for regionsrådet. 
Da regionsrådet har valgt en model med udvalgsstyre med stående udvalg, så 
skal alle regionens ansvarsområder i styrelsesvedtægten være fordelt på udvalg. 
Det gælder uanset, om man har valgt et traditionelt udvalgsstyre eller en Skan-
derborgmodel. 
 
Det betyder, at selv om det i Region Hovedstaden er regionsrådet, som har den 
umiddelbare forvaltning, så vil alle sager, som er omfattet af de stående ud-
valgs politikformulerende eller politikkontrollerende ansvarsområder eller af 
forretningsudvalgets ansvarsområder, skulle forberedes ved udvalgsbehand-
ling, før regionsrådet kan tage stilling til sagens realitet.  
 
Regionsrådet vil derfor – bortset fra hvervssager og lignende sager, som vedrø-
rer rådets egne forhold, og sager vedrørende spørgsmål, som regionsrådet i 
kraft af sin umiddelbare forvaltning kan tage stilling til uden udvalgsbehand-
ling – i denne fase alene skulle tage stilling til hvilket udvalg, som skal foreta-
ge den videre forberedende behandling, inden sagen kan forelægges for regi-
onsrådet til realitetsbehandling. 
 
Det er samtidig baggrunden for, at medlemsforslag i dagsordenen som regel 
ikke er ledsaget af nærmere oplysninger fra administrationen om forslagets 
forudsætninger og konsekvenser og økonomi, da en administrativ bearbejdelse 
af forslaget må forudsætte, at regionsrådets flertal ønsker at underkaste forsla-
get en realitetsbehandling. Administrationen vil derfor normalt ledsage med-
lemsforslag med en tekst, hvor administrationen bemærker, at ”såfremt regi-
onsrådet ønsker, at forslaget fremmes med henblik på realitetsbehandling vil en 
ny sag med nærmere oplysninger skulle forelægges via …udvalget, som efter 
styrelsesvedtægten har den politikformulerende/politikkontrollerende rolle på 
området.”  
 
Anmodning om redegørelse 
Hvis medlemsforslaget er formuleret som en anmodning om en redegørelse for 
et nærmere angivet forhold uden forslag om ændringer, vil redegørelsen for de 
stillede spørgsmål som regel blive givet mundtligt af regionsrådsformanden på 
mødet på baggrund af oplysninger, som er umiddelbart tilgængelige i admini-
strationen. 
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Stilles der som følge af redegørelsen forslag om ændringer vil den videre be-
handling af sådanne forslag som hovedregel ligeledes forudsætte forudgående 
udvalgsbehandling. 
 
Ændringsforslag til medlemsforslag 
Efter regionsrådets forretningsorden kan ændrings- og underændringsforslag til 
et forslag, som regionsrådet behandler, fremsættes, så længe afstemning ikke er 
påbegyndt. Indtil dagsordenen ved mødets begyndelse er godkendt, kan med-
lemmet trække sit forslag tilbage. Når dagsordenen er godkendt, mister med-
lemmet så at sige sin råderet over forslaget, og det er som i alle andre sager på 
dagsordenen, regionsrådet, der har rådighed over sagens behandling. En sag 
om et medlemsforslag er derfor også omfattet af retten til for rådets øvrige 
medlemmer at stille ændringsforslag i henhold til forretningsordenen. 
 
Administrativ bistand til medlemsforslag 
Efter styrelseslovens § 8 kan regionsrådet beslutte, hvorvidt og på hvilken må-
de medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilve-
jebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen. 
 
Medlemmerne har i overensstemmelse med hidtidig praksis mulighed for at 
indhente faktuelle oplysninger til brug for fremsættelse af medlemsforslag.  
 
Såfremt der er ønske om, at medlemsforslag kan undergives en administrativ 
teknisk bearbejdning med oplysninger om lovgrundlag, økonomiske konse-
kvenser mv. forud for fremsættelse, vil det forudsætte, at regionsrådet beslutter 
dette og fastlægger de nærmere retningslinjer herfor. 
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