
 

 

Rammer for Byrådets spørgetid 2018-2021 

 

1. I forbindelse med Byrådets møder er der spørgetid. Spørgetiden er placeret først 

i det åbne møde og er begrænset til 20 minutter.  

 

2. Spørgsmål kan stilles af enhver borger eller grundejer i Hedensted Kommune. 

De stillede spørgsmål skal have en afsender. Anonyme spørgsmål besvares ikke.  

 

3. Borgere, der ønsker spørgsmål besvaret, skal indsende eller indlevere spørgs-

målene til Politik & Udvikling på Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 He-

densted eller sende dem på e-mail til politikogudvikling@hedensted.dk inden 3 

hverdage før Byrådets møde. 

 

4. Indkomne spørgsmål annonceres på www.hedensted.dk sammen med Byrådets 

dagsorden  

 

5. Forud for indleveringsfristen står administrationen til rådighed i rimeligt omgang 

for eventuelle spørgere med hensyn til den skriftlige formulering af spørgsmål. 

Hensigten hermed er at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad der konkret øn-

skes svar på, 

 

6. Spørgsmålene skal være rettet til Byrådet. Formuleringen skal være kortfattet, 

og spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse.  

 

7. Spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, vedrører spørgerens eget el-

ler andres privatliv eller andre anliggender, som er omfattet af lovgivningens 

bestemmelser om tavshedspligt, samt spørgsmål, som genfremsættes i samme 

eller lignende form inden for 6 måneder, kan forlods afvises af Borgmesteren 

 

8. Spørgsmål forelægges og besvares i spørgetiden af Borgmesteren eller forman-

den for vedkommende udvalg efter aftale med Borgmesteren. 

 

9. Efter besvarelsen i henhold til punkt 8, kan Byrådets øvrige medlemmer få ordet  

med henblik på at fremsætte supplerende besvarelser eller kommentarer, lige-

som spørgeren har mulighed for mundtligt at stille afklarende tillægsspørgsmål. 

 

  

10. Spørgetiden bortfalder i en periode på 3 måneder før Byrådets fratræden i for-

bindelse med kommunalvalg og 1 måned efter Byrådets tiltræden efter et valg.  

 

11. Nærværende rammer er gældende for perioden 1. marts 2018 til 2021 

 

 

Godkendt af Byrådet i Hedensted Kommune 28. februar 2018 


