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Regelsæt for spørgetid i Varde Byråd. 

Byrådet indleder sine ordinære, åbne møder med, at tilhørerne kan komme med spørgsmål.  
 
Hvis du ønsker at stille spørgsmål, skal du være til stede, når byrådsmødet begynder klokken 18.00. 
 
Borgmesteren leder spørgetiden.  
 
Borgmesteren indleder de ordinære offentlige byrådsmøder med at spørge, om der blandt tilhørerne er 
nogen, som ønsker at stille spørgsmål. Hvis der er det, holder Byrådet en spørgetid på op til 30 minutter. 
 
Byrådsmødet begynder umiddelbart efter, at Borgmesteren har erklæret spørgetiden for afsluttet. 
 
Du skal bo eller have fast ejendom i Varde Kommune for at kunne stille spørgsmål til Byrådet. Før du 
stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og bopæl. Spørgsmålene skal være korte og klare – du har 
maksimalt tre minutter til at fremføre dem i. Hvis du vil stille dit spørgsmål på skrift, skal det være 
Borgmesteren i hænde senest fem hverdage før det byrådsmøde, hvor du ønsker, at Byrådet besvarer 
spørgsmålet. 
 
Borgmesteren afgør, hvilket byrådsmedlem der indledningsvis skal besvare spørgsmålet. Derefter kan 
andre byrådsmedlemmer komme med en kort kommentar, hvis de ønsker det. Efter besvarelsen har du 
lov til at stille et opfølgende spørgsmål af maksimalt et minuts varighed. 
 
Mundtlige spørgsmål, som Byrådet ikke umiddelbart kan besvare, besvares så vidt muligt skriftligt i 
løbet af fem hverdage. En kopi af svaret sendes til byrådets medlemmer. 
 
I spørgetiden besvarer Byrådet kun spørgsmål om kommunale forhold, som er af almen interesse for 
kommunens borgere. 
 
Du kan ikke stille spørgsmål om et konkret dagsordenspunkt eller om sager, der handler om 
enkeltpersoners private eller økonomiske forhold. 
 
I en periode på tre måneder før et byrådsvalg og en måned efter et nyt byråds tiltræden, er der ikke 
spørgetid. Der er heller ikke spørgetid på de byrådsmøder, hvor budgetforslaget er til første og anden 
behandling. 
 
Du kan sende dit spørgsmål per mail til vardekommune@varde.dk  
Skriv ”spørgsmål til byrådet” i emnefeltet. 
Husk også at skrive dit navn og din adresse sammen med spørgsmålet. 

Reglerne for spørgetid i Varde Byråd er godkendt af Byrådet den 01. april 2014.  
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