
Tidsplan for 2023 RKKP-prioritering, nye databaser 

Version okt. 2022 

Dato Milepæl 

10. juni 2022 Strategisk ramme for prioritering sættes 

Juni-aug. Trin 1 

 Der skabes en liste over alle områder, hvor fra en eller flere parter ses 

grundlag for etablering af en database. 

 Nødvendige oplysninger for at applicere prioriteringen & 

bekendtgørelseskrav identificeres i regi af nedsat vurderingsgruppe og 

SDS/RKKP-sekretariatsfunktion 

23. aug. 2022 Vurderingsgruppen samler op på liste over forslag til databaser og skaber ramme 

for vurdering af de enkelte forslag herunder ansøgningsskemaer med 

sekretariatsbistand for RKKP/SDS 

14. sept. 2022 Trin 2: 
Fællesmøde RKKP's fagligt råd/bestyrelsen – gav input til faktorer, der inddrages i 
prioritering. Identificerede 15 områder, hvor i blandt max. syv skal opfordres til 
ansøgning  

23.sept-5. 
oktober 2022 

Trin 3 
Første mailhøring i vurderingsgruppen mhp. operationalisering af faktorer og 
identifikation af max. syv databaser, der opfordres til ansøgning  

5. oktober-13. 
oktober 

Trin 4 
Klargøring af indstillinger sv.t. vurderingsgruppens høringssvar og anden mailhøring 

13. oktober  Forslagsstillere får direkte besked og fagligt råd/bestyrelsen varsles om åben høring 

17. okt. – 2. 
nov. 2022 

Trin 5 
Åben høring  - vurderingsgruppens indstillinger til fagligt råd/bestyrelsen i åben 
høring mhp. forslagsstillere/andres evt. kvalificering af beslutningsgrundlaget. 

Flg. tre elementer vil være i høring: 
 otte faktorer inddraget i vurdering 

 Områder, der indstilles opfordret til ansøgning hhv. ikke opfordres til 
ansøgning – inkl. vurderingsgruppens begrundelse. 

 Systematisk vurdering af 15 af de 33 databaser ift. de otte faktorer 

2. nov. 2022 Fagligt råd giver input til indstillingerne og de indkomne høringssvar – og beslutter 
evt. ændringer i indstillinger (evt. en tur omkring vurderingsgruppen igen). 

23. nov. 2022 Trin 6: Bestyrelsen behandler indstillinger og peger på områder, der opfordres til 

ansøgning. 

Ult. nov. 2022 Trin 7: Det offentliggøres, hvilke områder opfordres til ansøgning 

Primo jan. 2023 Ansøgningsfrist 

Medio jan. 
2023 

Trin 8: Vurderingsgruppen gennemgår ansøgninger og forbereder indstillinger 

Ult jan. 2023-

medio feb 2023 

Trin 9: Indstillinger i bred høring 

Ult. feb. 2023 Trin 10: Vurderingsgruppen opdaterer indstillinger på baggrund af høringssvar. 

8. Marts 2023 Trin 11: RKKP-Bestyrelsen beslutter hvilke nye databaser skal etableres – og tager 

stilling til, hvornår eksisterende databaser skal prioriteres jf. de nye faktorer. 

 


