Regler for spørgetid i kommunalbestyrelsen

§1
Forud for hvert ordinært møde i kommunalbestyrelsen holdes spørgetid af maksimalt en
halv times varighed.
I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober,
november og december.
§2
Der kan af hver spørger stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid.
Spørgsmålene skal stilles skriftligt og være kommunalbestyrelsen i hænde senest
mandagen kl. 12.00 i ugen før det møde i kommunalbestyrelsen, hvor spørgsmålene
ønskes besvaret.
§3
Spørgsmålene skal stilles til borgmesteren.
Dagsordenen for spørgetiden samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelser
sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen for
kommunalbestyrelsens møde.
§4
Spørgerne skal være borgere med bopæl på Bornholm, og spørgsmålene skal have
relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne på Bornholm.
Spørgsmål om personlige forhold, ansættelsesforhold i regionskommunen, angreb på
tredjemand eller spørgsmål vedrørende forhold, der er omfattet af gældende regler om
tavshedspligt, afvises af borgmesteren.
Spørgsmål der gentages inden 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af
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borgmesteren.
§5
Spørgsmål, der uden videre kan besvares af direktionen eller centrene, kan henvises hertil
af borgmesteren. Spørgsmål vil sammen med besvarelsen blive sendt til
kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering.
Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, vil svaret blive sendt skriftligt.
Spørgsmål, der er sammenfaldende med et punkt på den dagsorden, som
kommunalbestyrelsen skal behandle på mødet efter spørgetiden, kan ikke besvares i
spørgetiden.
Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste
spørgetidsmøde.
Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes
de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid.
Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om udsatte og afviste
spørgsmål.
§6
Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på
2 minutter og besvares på 2 minutter.
Spørgeren har ret til en kort kommentar, efter at besvarelsen er givet.
§7
Spørgetiden ledes af borgmesteren eller viceborgmesteren.
Det tilkommer borgmesteren at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende
fortolkningen af dette reglement.
§8
For yderligere oplysninger om kommunalbestyrelsens spørgetid kan Sekretariatet
kontaktes på e-mail sekretariatet@brk.dk.
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