Regler for spørgetid i Byrådet for Billund Kommune
§ 1 - Formål
Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem en åben dialog.
§ 2 - Spørgeberettigede
Enhver borger med bolig eller erhverv i Billund Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet, som vil
blive besvaret efter nedenstående retningslinier. Spørgeren skal oplyse sit navn og adresse.
Byrådets medlemmer er ikke spørgeberettigede i spørgetiden, idet medlemmerne kan indbringe
ethvert spørgsmål om kommunens anliggende og fremsætte forslag til beslutning herom for
byrådet, jf. styrel-seslovens § 11.
§ 3 – Spørgsmål af almen interesse
Spørgsmålene skal dreje sig om generelle forhold for Billund Kommune og bør være af almen
interesse. De må ikke kunne henføres til bestemte personer eller konkrete sager på dagsordenen.
Spørgsmål afvi-ses, hvis de rummer sigtelser eller personlige angreb eller er omfattet af
kommunens tavshedspligt.
§ 4 – Sager undtaget fra spørgetiden
Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der i henhold til § 10 i lov om kommunernes styrelse
normalt be-handles for lukkede døre som personsager, køb og salg af fast ejendom, overslag og
tilbud på bygnings-leverancer.
Spørgsmål, der kan besvares af Byrådets sekretariat, henvises dertil.
§ 5 - Spørgetiden
Spørgetiden starter, når sidste punkt på den åbne dagsorden er afsluttet.
Hvis der ikke er spørgsmål eller spørgetiden ikke udnyttes fuldt ud, meddeler formanden at
spørgetiden er afsluttet.
§ 6 – Ledelsen af spørgetiden
Spørgetiden ledes af borgmesteren, der afgør, hvem der besvarer spørgsmålet. Tvivlsspørgsmål i
forbin-delse med spørgetiden afgøres af borgmesteren.
§ 7 – Spørgsmål kan fremsættes skriftligt eller mundtligt
Skriftlige spørgsmål skal være indsendt 8 dage før et byrådsmøde, hvori spørgsmålet ønskes
besvaret. Ved besvarelse af spørgsmålet skal spørgeren selv være til stede.
Mundtlige spørgsmål skal være korte, og skal kunne fremsættes på ét minut og besvares på 2
minutter.
Både ved skriftlige og mundtlige spørgsmål gives der mulighed for en kort replik og duplik samt
korte supplerende udtalelser fra andre medlemmer af Byrådet dog max. 1 medlem fra hver
anmeldt byråds-gruppe.
Herudover kan Byrådets medlemmer ikke begære ordet i spørgetiden.
Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse på det næste Byrådsmøde.
Spørgere kan ikke gentage deres spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 3 måneders
perio-de.
§ 8 – suspension af spørgetiden
Spørgetiden suspenderes de sidste 3 måneder forud for et kommunalvalg.

§ 9 - ikrafttræden
Regelsættet er gældende fra 1. januar 2007.
Godkendt af Sammenlægningsudvalget for ny Billund Kommune den 22. november 2006.

