
Retningslinjer for åpne spørsmål fra innbyggerne i Sunndal kommunestyre 

 
Vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 13.05.2015, sak 44/15.   

Retningslinjene gjelder fra 15.10.2015. 

 

1. I forkant av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig 

spørretid.  Dette gjelder ikke i forbindelse med budsjettmøtene. 

 

2. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren.  Spørsmål kan 

stilles på vegne av seg selv eller annen person, en organisasjon eller en bedrift/virksomhet.  

Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere.   

 

3. Spørsmål som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 

kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart tillates ikke. 

 

4. Spørsmål skal sendes skriftlig til ordføreren senest kl. 12.00 4 virkedager før møtet.  

Kommunestyrets medlemmer bør få spørsmålene utsendt elektronisk så langt dette er mulig. 

 

5. Spørsmål kan sendes inn elektronisk på eget skjema via kommunens hjemmesider på 

internett, eller i brevs form til kommunens postmottak. 

 

6. Et spørsmål må være kort, og skal normalt ikke overstige 2 minutter, inklusive redegjørelse 

for bakgrunnen.  Svartid skal også holdes innenfor en ramme på 2 minutter, uansett hvem 

som besvarer spørsmålet.  Det gis mulighet til å kommentere svaret, men at den totale tiden 

per spørsmål ikke overstiger 5 minutter. 

 

7. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålene. 

 

8. Den som stiller spørsmål til kommunestyret må være tilstede når svar gis. 

 

9. Spørsmål som stilles til rådmannen/administrasjonen skal ikke besvares i møtet, men 

oversendes til rådmannen for videre oppfølging/besvarelse. 

 

10. Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart skal besvares så snart som mulig.  Svaret 

refereres i neste møte i kommunestyret. 

 

11. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse, eller utnyttes ikke spørretiden full ut, 

settes kommunestyremøtet og forhandlingen begynner etter oppsatt dagsorden.   

 

12. Spørsmål og svar føres inn i kommunestyrets møteprotokoll. 

 

13. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene, avgjøres tvisten av ordføreren.   


