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Regler for spørgetid 
 

§ 1 
 

I forbindelse med hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde afholdes forud for behand-
lingen af åbne sager spørgetid, der maksimal kan være af et kvarters varighed. 
 
I år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen, vil der i månederne september, ok-
tober, november og december alene blive besvaret skriftlige spørgsmål. 

§ 2 
 
Spørgsmål kan stilles af enhver borger med bopæl i Langeland Kommune, dog ikke 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen  
 

§ 3 
 
Spørgsmål skal, såfremt spørgeren ønsker et umiddelbart svar på kommunalbestyrel-
sesmødet, fremsendes skriftligt (brev eller mail) til Langeland Kommune. Spørgsmål 
skal være fremsendt senest 5 dage før det kommunalbestyrelsesmøde, hvor spørgsmå-
let ønskes besvaret. 
 

§ 4 
 
Borgmesteren afgør, hvem der på Kommunalbestyrelsens vegne skal besvare spørgs-
målet. Borgmesteren sørger for, at skriftlige spørgsmål fremsendes til hele kommunal-
bestyrelsen senest 4 dage før mødets afholdelse. 
 

§ 5 
 

Spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold, og være af almen interesse for kommu-
nens borgere. Der kan af samme spørger kun stilles spørgsmål vedrørende ét emne til 
besvarelse i samme spørgetid. 
 
Der kan stilles korte, opklarende spørgsmål til dagsordenen. 
 

§ 6 
 

Spørgsmål, der indeholder angreb på personer eller røber oplysninger om enkeltperso-
ners rent private forhold eller andre oplysninger, der ikke må offentliggøres, afvises af 
borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne. 
 
Spørgsmål vedrørende faktiske forhold, der kan besvares administrativt, foranlediger 
borgmesteren besvaret direkte til den pågældende. 



 

 

Side 2 af 2 

Spørgsmål, der vedrører ansættelsesretlige forhold for kommunens ansatte, herunder 
indgåede kollektive aftaler og overenskomster på tjenestemands- og overenskomstom-
rådet, afvises af borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne. 
 

§ 7 
 
Andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få ordet for en kort korrigerende eller 
supplerende udtalelse. 
 
Spørgeren får adgang til en kort kommentar til svaret og evt. korrigerende eller supple-
rende udtalelse på spørgsmålet, hvorefter besvarelsen af spørgsmålet er afsluttet. 
 

§ 8 
 

Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål 
vedrørende disse regler. 
 
 
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. august 2011. 


