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Information om foretræde for de ni stående udvalg 
i Region Syddanmark  

Det er muligt at få foretræde for de ni stående udvalg 
i Region Syddanmark. 

Formålet med foretræde for et stående udvalg er, at 
enkeltpersoner, interesseorganisationer, foreninger 
eller private virksomheder har mulighed for at møde 
op i forbindelse med et møde i udvalget og fremlægge 
sine synspunkter om en bestemt sag på dagsordenen.  
Det kan også være synspunkter om et emne inden for 
udvalgets opgavefelt. 

Udvalget kan stille opfølgende spørgsmål, men der er 
ikke tale om en debat. Formålet er således udeluk-
kende, at udvalget får kendskab til dine synspunkter.

Der er fastsat følgende rammer for foretræde: 
	• Privatpersoner, interesseorganisationer, foreninger 
og private virksomheder kan få foretræde i grupper 
af max fem personer. 

	• Du kan få foretræde om en konkret sag på  
dagsordenen eller om et emne inden for   
udvalgets opgavefelt. 

	• Sagen eller emnet skal være af almen interesse  
og have generel betydning for borgere i Region  
Syddanmark.

	• Du kan ikke få foretræde om en konkret person-  
eller personalesag.

	• Foretræde kan ikke vedrøre nært forestående   
salg af varer eller tjenesteydelser. 

	• Der er afsat max 10 minutter til, at du kan   
fremlægge dine synspunkter. 

	• Derefter har udvalget mulighed for at stille   
uddybende og afklarende spørgsmål. 

	• Foretræde ligger som udgangspunkt i begyndelsen 
af et udvalgsmøde. 

Sådan anmoder du om foretræde:
Du skal sende en mail til Regionssekretariat og jura på 
mail: foretraede@rsyd.dk	

Mailen skal indeholde:
	• En beskrivelse af den sag eller det emne,   
du vil fortælle udvalget om.

	• Beskrivelse af, hvilket udvalg du gerne vil have  
foretræde for. 

	• Kontaktoplysninger (navn, mail og telefonnummer) 
og om det er en privatperson, organisation, forening 
eller virksomhed, der ønsker foretræde.

Mailen skal være sendt til Regionssekretariat og jura:
	• Senest kl. 10.00 - tre arbejdsdage før udvalgsmødet, 
hvis det handler om en sag på udvalgets dagsorden.

	• Senest kl. 10.00 - fem arbejdsdage før udvalgsmødet, 
hvis sagen er af almen interesse, men ikke er på 
udvalgets dagsorden.

Formandskabet i de enkelte udvalg vurderer anmod-
ningerne om foretræde. Formandsskabet kan und-
tagelsesvis meddele afslag på foretræde. Du vil så 
modtage en begrundelse for afslaget. 

HUSK
	• Regionens udvalgsmøder er lukkede, så det er 
ikke muligt at overvære den evt. efterfølgende 
behandling af et dagsordenspunkt, du har fremlagt 
synspunkter omkring.

	• Hvis der er flere, som ønsker foretræde på samme 
møde om samme sag eller emne, vil de som ud-
gangspunkt blive inviteret samlet. I disse tilfælde kan 
det være nødvendigt at afkorte tiden pr. foretræde, 
så alle når at få taletid.

	• Du kan kun få foretræde én gang vedrørende samme 
sag eller samme emne i en valgperiode.

	• Du kan ikke få foretræde for to forskelige udvalg med 
samme sag eller emne. Hvis en sag bliver behandlet 
af flere udvalg eller flere gange, skal du vælge, 
hvornår og for hvilket udvalg, du ønsker foretræde.

	• Hvis du anmoder om foretræde flere gange om 
samme emne, har formandskabet mulighed for at 
afvise foretræde.

Det er ikke muligt at sende materiale til udvalgets 
medlemmer via Regionssekretariat og jura inden 
mødet.

Har du yderligere spørgsmål om foretræde eller ønsker 
retningslinjerne tilsendt i fysisk form, så kontakt 
Regionsekretariat og jura på foretraede@rsyd.dk


