Ramme for byrådets spørgetid
Formålet med byrådets spørgetid er, at borgere i Fredericia kan få svar på spørgsmål
vedrørende kommunale forhold af almen interesse. Spørgetiden finder sted efter hvert ordinært
byrådsmøde og har en varighed af 30 minutter.
1. Hvornår er der spørgetid?
Efter Byrådets ordinære, åbne møde afholdes offentlig spørgetid. Bliver der ikke ved det åbne mødes
begyndelse tilkendegivet, at der er spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder
spørgetiden eller den resterende del af denne. Efter byrådets spørgetid behandler byrådet evt. lukkede
punkter på dagsordenen.
2. Spørgetidens ordstyrer
Spørgetiden ledes af borgmesteren. Det tilkommer også borgmesteren foreløbigt at afgøre
tvivlsspørgsmål vedrørende denne fastsatte ramme for spørgetiden. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan
indbringes for byrådet til byrådets næstkommende møde.
3. Hvem kan stille spørgsmål?
Enhver borger bosiddende i Fredericia Kommune kan i spørgetiden stille mundtlige spørgsmål til
byrådets politiske grupper. Spørgsmål der ikke er stillet til byrådets politiske grupper, betragtes som
stillet til samtlige tilstedeværende byrådsmedlemmer. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse.
4. Hvilke spørgsmål kan besvares?
Spørgsmålene skal være korte. Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen
interesse.

Følgende typer af spørgsmål kan afvises af borgmesteren:
a) Spørgsmål der indeholder angreb på borgere eller indeholder/forudsætter, at der røbes
fortrolige forhold.
b) Spørgsmål der indeholder angreb på medarbejdere ved Fredericia Kommune.
c) Spørgsmål der rettelig bør henvises til besvarelse af den kommunale forvaltning.

d) Spørgsmål der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 mdr. efter den seneste
besvarelse.
5. Hvem svarer på spørgsmålene?
Spørgsmål der er rettet til en enkelt politisk gruppe i byrådet, besvares alene af gruppen. Spørgsmål
der er rettet til byrådet eller kommunen, betragtes som rettet til samtlige tilstedeværende
byrådsmedlemmer og besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget medlem af byrådet.
6. Kan der stilles flere spørgsmål?
Efter en besvarelse i henhold til pkt. 5 kan byrådets øvrige medlemmer anmode om ordet for at
fremkomme med supplerende svar, kommentarer eller indlæg, ligesom spørgeren kan anmode om
ordet for at stille et tillægsspørgsmål vedrørende samme emne, som det oprindelige spørgsmål eller
for at kommentere svar eller indlæg fra byrådets medlemmer.
Borgmesteren kan begrænse antallet af indlæg og varigheden af ethvert indlæg fra byrådets
medlemmer eller spørgeren.
7. Hvornår er der ikke spørgetid?
Spørgetiden bortfalder i en periode på 4 måneder forud for kommunalvalg.

Vedtaget af Fredericia Byråd den 21. februar 2022.

