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Foretræde for midlertidige og rådgivende udvalg 

 
Foretræde er en mulighed for at fortælle politikerne i Region 
Midtjylland, hvad man mener om en given sag. I Region Midtjylland 
er der mulighed for at få foretræde for de midlertidige udvalg og for 
de rådgivende udvalg.  
 
Foretræde skal bruges i de tilfælde, hvor borgere ikke kan levere 
deres synspunkter på en anden måde. Det betyder, at foretræde ikke 
kan anvendes ved sager, hvor borgere bliver hørt f.eks. via høringer 
 
Foretræde er muligt for enkeltpersoner bosiddende i Region 
Midtjylland og for interesseorganisationer, foreninger og lignende 
med tilknytning til og/eller interesse for Region Midtjyllands opgaver.  
 
Hvilke sager kan man få foretræde ved? 

Borgere kan få foretræde vedrørende sager, der er på det 
pågældende udvalgs dagsorden eller inden for det pågældende 
udvalgs opgavefelt. Man kan kun få foretræde én gang vedrørende 
samme sag. Man kan således heller ikke få foretræde for to 
forskellige udvalg med samme sag.   
 
Derudover kan man ikke få foretræde ved personsager eller ved 
sager, hvor medarbejdere ansat i Region Midtjylland ønsker at drøfte 
personlige personalemæssige forhold.   
 

Afsat tid 

Foretrædet foregår i begyndelsen af et møde, og der afsættes 5-10 
minutter til, at borgeren/borgerne kan fremlægge deres synspunkter. 
Herefter har det pågældende udvalg mulighed for at stille uddybende 
og afklarende spørgsmål og dermed mulighed for dialog. Der vil ikke 
være tale om en debat, da formålet er, at udvalget skal høre 
borgerens/borgernes synspunkter. Hvis sagen er på dagsordenen til 
mødet, vil den politiske behandling af sagen foregå efter foretrædet. 
De midlertidige og rådgivende udvalg afholder lukkede møder, og det 
vil derfor ikke være muligt for borgeren/borgerne at overvære den 
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resterende del af mødet.   
Hvis flere ønsker foretræde til samme sag, vil borgeren/borgerne som udgangspunkt blive 
inviteret sammen med de øvrige personer, der har ønsket foretræde. I disse tilfælde kan det 
være nødvendigt at afkorte tiden pr. foretræde, således at hver borger får kortere taletid.  
 
Hvordan kan man få foretræde? 

For at få foretræde til udvalg skal man kontakte Regionssekretariatet i Region Midtjylland på 
regionssekretariatet@stab.rm.dk eller ved at ringe til sekretariatetschef Carsten Lind på 
telefon 7841 0100 eller kontorchef Marianne Bengtson på telefon 7841 0120. 
 
Borgeren/borgerne bedes oplyse om, hvilket udvalg, man ønsker foretræde for, mødedato 
samt hvilken sag/emne, som det drejer sig om.  
Hvis borgeren/borgerne er i tvivl om nogle af disse ting, er Regionssekretariatet behjælpelig 
med at afklare dette, herunder hvilket udvalg, det er relevant at få foretræde for.  
  
Evaluering af ordningen 

Muligheden for foretræde fungerer frem til udgangen af 2017, hvor indeværende valgperiode 
slutter. I samme periode skal ordningen evalueres, således at regionsrådet efterfølgende kan 
beslutte om ordningen skal gøres permanent.  
 


