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Forretningsorden for spørgetid ved
Hvidovre Kommunalbestyrelses ordinære
offentlige møder

§ 1.
Umiddelbart før hvert ordinært offentligt
kommunalbestyrelsesmøde, herunder
budgetmøder, afholdes fra kl. 18.00 til kl. 18.30
offentlig spørgetid i kommunalbestyrelsens
mødesal.

§ 1.
Umiddelbart før hvert ordinært offentligt
kommunalbestyrelsesmøde,
undtagenherunder budgetmøder, afholdes fra
kl. 18.00 til kl. 18.30 offentlig spørgetid i
kommunalbestyrelsens mødesal.

§ 2.
Foreligger der ingen spørgsmål ved mødets
begyndelse eller udnyttes spørgetiden ikke
fuldt ud, påbegyndes forhandlingerne om de
på dagsordenen optagne sager.

§ 2.
Foreligger der ingen spørgsmål ved mødets
begyndelse eller udnyttes spørgetiden ikke
fuldt ud, påbegyndes forhandlingerne om de
på dagsordenen optagne sager.

§ 3.
Så snart disse forhandlinger er påbegyndt,
bortfalder spørgetiden.

§ 3.
Så snart disse forhandlinger er påbegyndt,
bortfalder spørgetiden.

§ 4.
Spørgsmål kan stilles af enhver interesseret
med bopæl i Hvidovre Kommune og rettes
enten til kommunalbestyrelsens eller et enkelt
af dens medlemmer.

§ 4.
Spørgsmål kan stilles af enhver interesseret
med bopæl i Hvidovre Kommune og rettes
enten til kommunalbestyrelsens eller et enkelt
af dens medlemmer.

§ 5.
Rettes spørgsmålet til kommunalbestyrelsen,
afgør Borgmesteren, hvem der skal besvare
forespørgslen.

§ 5.
Rettes spørgsmålet til kommunalbestyrelsen,
afgør Borgmesteren, hvem der skal besvare
forespørgslen.

§ 6.
Der kan stilles skriftlige spørgsmål til
Kommunalbestyrelsen, således at
spørgsmålene oplæses af Borgmesteren og
derefter besvares. Det er en forudsætning, at
spørgeren har angivet, at spørgsmålet skal
besvares i Kommunalbestyrelsens spørgetid,
og at forretningsordenens øvrige
betingelser for besvarelse i spørgetiden er
opfyldt.

§ 6.
Der kan stilles skriftlige spørgsmål til
Kommunalbestyrelsen, således at
spørgsmålene oplæses af Borgmesteren og
derefter besvares. Det er en forudsætning, at
spørgeren har angivet, at spørgsmålet skal
besvares i Kommunalbestyrelsens spørgetid,
og at forretningsordenens øvrige
betingelser for besvarelse i spørgetiden er
opfyldt.

§ 7.
De stillede spørgsmål må have relation til de
kommunale forhold og skal være af almen
interesse for kommunens borgere.

§ 7.
De stillede spørgsmål må have relation til de
kommunale forhold og skal være af almen
interesse for kommunens borgere.

§ 8.
Kommunalbestyrelsen kan ved sine
besvarelser ikke komme med personfølsomme
oplysninger, hvorfor spørgsmål, der kræver
besvarelse af denne art, vil blive afvist.

§ 8.
Kommunalbestyrelsen kan ved sine
besvarelser ikke komme med ind på
personfølsomme personoplysninger eller
øvrige tavshedsbelagte, fortrolige oplysninger,
hvorfor spørgsmål, der kræver besvarelse af
denne art, vil blive afvist.

§ 9.
Er et spørgsmål allerede tidligere besvaret i
spørgetiden, kan det afvises.

§ 9.
Er et spørgsmål allerede tidligere besvaret i
spørgetiden i indeværende valgperiode, kan
det afvises.

§ 10.
Spørgsmålene skal være korte og må normalt
kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at
besvare, idet der dog herudover kan gives tid
til en kort replik og duplik.

§ 10.
Spørgsmålene skal være korte og må normalt
kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at
besvare, idet der dog herudover kan gives tid
til en kort replik og duplik.

§ 11.
Hvis en spørger stiller spørgsmål vedrørende
punkter, der er optaget på dagsordenen,
besvares spørgsmålene ikke straks, men
spørgsmålene besvares under behandlingen
af punktet på dagsordenen.

§ 11.
Hvis en spørger stiller spørgsmål vedrørende
punkter, der er optaget på dagsordenen,
besvares spørgsmålene ikke straks, men
spørgsmålene besvares under behandlingen
af punktet på dagsordenen.

§ 12.
Enhver billed- og/eller lydoptagelse af
spørgetiden på fx film, video og TV samt
fotografering kræver kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Spørgetiden
optages af kommunalbestyrelsen på video og
lydbånd som udsendes direkte på kommunens
hjemmeside og via radio.

§ 12.
Enhver billed- og/eller lydoptagelse af
spørgetiden på fx film, video og TV samt
fotografering kræver kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Spørgetiden
optages af kommunalbestyrelsen på video og
lydbånd i form af streamet billede og lyd som
udsendes uredigeret og direkte på
kommunens hjemmeside og via radio. På
kommunens hjemmeside kan streamingen fra
tidligere møder i øvrigt afspilles efterfølgende.

§ 13.
Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør
stilles til den kommunale administration,
henvises fra kommunalbestyrelsen til
administrationen.

§ 13.
Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør
stilles til den kommunale administration,
henvises fra kommunalbestyrelsen til
administrationen.

§ 14.
§ 14.
Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares,
kan henvises til besvarelse på næste møde.
kan henvises til besvarelse på næste møde.
§ 15.
Opstår der tvivl om forståelsen af de i
nærværende forretningsorden indeholdte
bestemmelser, tilkommer det Borgmesteren at
fortolke disse.

§ 15.
Opstår der tvivl om forståelsen af de i
nærværende forretningsorden indeholdte
bestemmelser, tilkommer det Borgmesteren at
fortolke disse.

§ 16.
Er et kommunalbestyrelsesmedlem utilfreds
med Borgmesterens afgørelse, kan han efter
spørgetiden forlange, at spørgsmålet tages op
til endelig afgørelse på det næste
kommunalbestyrelsesmøde, men er, indtil
denne endelige afgørelse foreligger, forpligtet
til at følge Borgmesterens fortolkning.

§ 16.
Er et kommunalbestyrelsesmedlem utilfreds
med Borgmesterens afgørelse om forståelsen
af forretningsordenens bestemmelser, jf. § 15,
kan han pågældende efter
spørgetiden forlange, at spørgsmålet tages op
til endelig afgørelse på det næste
kommunalbestyrelsesmøde, men er, indtil
denne endelige afgørelse foreligger, forpligtet
til at følge Borgmesterens fortolkning.

§ 17.
Forandringer i og tillæg til nærværende
forretningsorden vedtages ved stemmeflertal.

§ 17.
Forandringer i og tillæg til nærværende
forretningsorden vedtages ved stemmeflertal.

§ 18.
Forretningsordenen træder i kraft den 27.
januar 2015.

§ 18.
Forretningsordenen er vedtaget af
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2018 og
træder i kraft straksden 27. januar 2015.

§ 19.
Forretningsordenen er vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

§ 19.
Forretningsordenen er vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

