Holbæk Kommune

Regler for
spørgetiden i byrådet

Formål
Spørgetiden i byrådet har til formål at styrke nærdemokratiet gennem størst mulig åbenhed og
borgerinddragelse. Byrådet ønsker at engagere borgerne og give borgerne mulighed for i en åben
dialog at spørge til kommunale forhold – ikke kun på dialogmøderne i lokalområderne, men også i
forbindelse med byrådets ordinære møder.

Hvornår er der spørgetid
Der afholdes spørgetid efter byrådets ordinære åbne møde og inden behandlingen af den lukkede
dagsorden. Spørgetiden har en varighed på op til 30 minutter. Borgmesteren afgør, hvor lang tid af
et byrådsmøde, der kan anvendes til at besvare spørgsmål, og hvornår spørgetiden slutter. Hvis
alle spørgsmål ikke kan nå at blive besvaret i spørgetiden, kan borgmesteren beslutte at udskyde
besvarelsen til det næste ordinære byrådsmøde.
I de år, hvor der afholdes kommunalvalg, er der ikke spørgetid de sidste 3 måneder før valget og
de første 2 måneder efter valget.

Hvem kan spørge
Enhver borger, der er bosiddende i Holbæk Kommune – bortset fra byrådets medlemmer – kan
stille spørgsmål i spørgetiden.
Spørgeren skal, inden spørgsmålet stilles, oplyse sit navn og sin adresse. Spørgsmål kan ikke
stilles anonymt. Spørgsmålene skal stilles mundtligt.
En spørger kan som hovedregel ikke gentage et spørgsmål i samme eller lignende form i en
periode på 6 måneder.

Hvad kan der spørges om
Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold, der har været behandlet på det pågældende åbne
byrådsmøde, og være af almen interesse. Spørgsmålene, der skal være korte, konkrete og
præcise, rettes til byrådet. Der kan ikke stilles spørgsmål til enkelte medlemmer af byrådet.
Spørgetiden kan ikke anvendes til at fremkomme med generelle synspunkter.
Spørgsmålene skal i øvrigt formuleres i overensstemmelse med de almindelige regler for ro og
orden. Spørgere må derfor ikke fremkomme med udtalelser, der kan virke anstødelige, injurierende
eller ærekrænkende.

Ledelse af spørgetiden
Borgmesteren kan begrænse varigheden af et spørgsmål, og hvis borgmesteren finder, at et
spørgsmål ikke vedrører kommunale forhold, der har været behandlet på det pågældende åbne
byrådsmøde, eller i øvrigt er i strid med spørgetidens formål og/eller reglerne for spørgetiden, kan
borgmesteren fratage spørgeren ordet.

Besvarelse af spørgsmål
Borgmesteren besvarer spørgsmålene på byrådets vegne eller overlader det til et andet af
byrådets medlemmer – herunder udvalgsformændene – at besvare spørgsmålet.
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Efter afgivelse af svar på det/de stilede spørgsmål, kan ethvert medlem af byrådet få ordet til en
kort supplerende udtalelse.

Skriftlige spørgsmål
Spørgsmål om kommunale forhold, der ikke har været behandlet på det pågældende byrådsmøde,
kan fremsendes skriftligt til Ledelsessekretariatet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, eller
post@holb.dk.
Sådanne skriftlige spørgsmål vil som hidtil blive besvaret skriftligt.

Ikrafttræden
Reglerne træder i kraft den 1. januar 2012.

Vedtaget af Holbæk Byråd den 7. december 2011

3

