
 
 

 

REGLER FOR SPØRGETID 
 
 
 

1. 
I forbindelse med hvert ordinært møde i regionsrådet afholdes 
spørgetid af maksimalt ½ times varighed. 
 

2. 
Spørgsmål kan stilles af enhver med tilknytning til Region 
Hovedstaden. De kan være skriftlige eller mundtlige og skal stilles til 
regionsrådet eller et enkelt af dets medlemmer. Spørgeren skal være 
til stede under spørgetiden. 
 
De stillede spørgsmål skal vedrøre Region Hovedstadens forhold og 
være af almindelig interesse for regionens borgere.  
 
Der kan ikke stilles spørgsmål, som indeholder angreb på tredjemand 
eller som angår regionsrådets personale eller som røber private 
forhold eller andre sager, som ikke kan offentliggøres. 
Hvis der stilles spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen for 
det pågældende møde, svares der i forbindelse med sagens behandling 
på mødet. 
 

3. 
Der kan ikke stilles spørgsmål af en ansat i regionen vedrørende den 
ansattes arbejdsplads eller forhold i forbindelse hermed. 
 
 



 
 

4. 
Skriftlige spørgsmål skal sendes til regionsrådet og være sekretariatet 
i hænde senest ugedagen før det møde, hvori spørgsmålet ønskes 
besvaret. 
 
Formanden udsender skriftlige spørgsmål til medlemmerne af 
regionsrådet sammen med dagsordenen for udvalgets møde. Det 
samme gælder eventuelle, skriftligt udarbejdede svar. 
Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på 2 
minutter og ligeledes besvares på 2 minutter. Spørgeren kan herefter 
få et kort supplerende spørgsmål besvaret. 
 

5. 
Formanden afgør, hvem der skal svare på de stillede spørgsmål. Det 
er herudover muligt for medlemmer af regionsrådet at fremkomme 
med korte supplerende udtalelser. Disse må højst vare et minut. 
 
Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse 
på næste møde, mens spørgsmål, der umiddelbart kan besvares af 
regionsrådets administration kan henvises til besvarelse herfra. 
 

6. 
Spørgetiden ledes af formanden og det tilkommer denne at afgøre 
eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne om 
spørgetid.  
 
Er et medlem af regionsrådet utilfreds med formandens afgørelse kan 
vedkommende forlange, at spørgsmålet optages på førstkommende 
ordinære møde i regionsrådet til endelig afgørelse. Indtil da er det 
formandens afgørelse, der er gældende. 
 
 
 
Således vedtaget af regionsrådet for Region Hovedstaden  
den 6. februar 2007.   


