Retningslinjer for spørgetid i Region Syddanmark
Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget, at der afholdes spørgetid i forbindelse med
regionsrådsmøderne.
1. Spørger og spørgsmål
Spørgsmål kan stilles af enhver med tilknytning til Region Syddanmark.
Spørgsmål kan rejses skriftligt forud for mødet eller mundtligt i spørgetiden. Spørgsmål, der ønskes
rejst skriftligt, kan blandt andet indsendes via kontaktformularen på Region Syddanmarks
hjemmeside.
Spørgeren skal både ved skriftlige og mundtlige spørgsmål oplyse navn og kontaktoplysninger.
Skriftlige spørgsmål skal være regionsrådet i hænde senest 8 dage før mødet.
Spørgeren får skriftligt og hurtigst muligt besked om på hvilket møde i regionsrådet spørgsmålet kan
forventes besvaret.
Spørgsmål skal vedrøre regionens forhold og være af almen interesse for regionens borgere.
Der kan ikke stilles spørgsmål, som indeholder angreb på tredjemand eller på regionens personale
eller som røber private forhold eller andre sager, som ikke kan offentliggøres.
Spørgsmål, der én gang er besvaret, kan ikke inden for samme valgperiode stilles i samme eller
lignende form.
Spørgsmål, der vedrører en sag på dagsordenen, besvares ikke med det samme, men under sagens
behandling på mødet. I så fald kan der ikke stilles supplerende spørgsmål, da kun
regionsrådsmedlemmerne har taleret i forbindelse med regionsrådsmødet.
2. Spørgetidens varighed
Spørgetiden afholdes umiddelbart før et ordinært regionsrådsmøde.
Der er maksimalt afsat 30 minutter til spørgetiden.
Bliver der ikke ved mødets begyndelse tilkendegivet, at der er spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden
ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne.
Hvis spørgeren ikke er til stede under spørgetiden, kan regionsrådsformanden vælge enten at afvise
spørgsmålet eller at spørger modtager et skriftligt svar.
Spørgsmål skal som hovedregel kunne fremsættes på 2 minutter og svar og evt. replik og duplik må
heller ikke overstige 2 minutter.
Der kan højest stilles 2 spørgsmål fra samme spørger, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, i
samme regionsrådsmøde.

Side 1/1

3. Besvarelse af spørgsmål
Spørgsmål besvares af regionsrådsformanden eller et af regionsrådsformanden udpeget medlem af
regionsrådet.
Regionsrådsformanden kan beslutte, at spørgsmål skal besvares skriftligt, hvis det vurderes, at det
kræver yderligere undersøgelse.
Regionsrådsformanden afgør, om spørgsmål efter deres karakter bør besvares administrativt.
Regionsrådsformanden kan beslutte, at skriftlige spørgsmål besvares mundtligt og mundtlige
spørgsmål besvares skriftligt. Hvis spørger ikke er til stede bliver det skriftlige spørgsmål besvaret
skriftligt, medmindre regionsrådsformanden på mødet har afvist spørgsmålet.
Efter besvarelse har spørger mulighed for at stille et kort uddybende spørgsmål, dog ikke hvis
spørgsmålet knytter sig til et dagsordenspunkt og spørgsmålet henvises til besvarelse under
behandling af dagsordenspunktet.
De øvrige medlemmer kan komme med korte supplerende udtalelser.
4. Tvivlsspørgsmål ved spørgetiden
Spørgetiden ledes af regionsrådsformanden, der afgør tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne for
spørgetid og sikrer, at spørgetiden afvikles i overensstemmelse med formålet, herunder, at så mange
spørgere som muligt får lejlighed til at komme til orde inden for den afsatte tid.
5. Opfølgning
Hvis spørgsmål besvares administrativt skal der sendes kopi af spørgsmål og svar til
regionsrådsmedlemmerne til orientering.
Spørgetiden livestreames ikke. Spørgetiden vil indgå i optagelsen fra regionsrådsmødet, der
efterfølgende lægges på hjemmesiden. Hvis spørger i forbindelse med sit spørgsmål ikke overholder
retningslinjerne, jf. punkt 1, vil hele optagelsen med den pågældende spørger blive klippet ud af
optagelsen. Skriftlige spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Dog vil spørgsmål, der ikke
overholder retningslinjerne, jf. punkt 1, blive redigeret inden de lægges på hjemmesiden.
6. Spørgetid forud for regionsrådsvalg
Spørgetiden bortfalder i en periode på tre måneder forud for regionsrådsvalg.
7. Materiale i forbindelse med spørgetiden
Hvis spørger ønsker at uddele materiale til medlemmerne, skal det ske ved at lægge materialet på et
anvist sted uden for regionsrådssalen.

Retningslinjerne er godkendt af regionsrådet den 25. maj 2020.
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