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Svar på spørgsmål stillet under spørgetiden 
ved byrådsmøde den 13. december 2022 
om håndtering af spørgsmål fra spørgetiden _ 
Fra spørgetiden ved byrådsmødet den 13. december 2022 er følgende noteret i forbindelse 

med dine spørgsmål (baggrund og selve spørgsmålene): 

 

Jeg står her med det tilbagemeldte svar fra forvaltningen som var anfordret af de 

spørgsmål, jeg stillede for 14 dage under sidste spørgetid vedrørende manglende 

vinterbekæmpelse i Hørve 8 dage tidligere. Ikke overraskende er det her en meget 

bortforklarende kop te ift. hvem der har ansvaret, og hvad der var pågået derude. 

 

Årsagen til, at jeg står her i aften er, at jeg er led og ked af og rasende over den måde 

denne sag er blevet sagsbehandlet. Dette her brev er skrevet i administrationen to dage 

efter den 1. december, den sidste dag i arbejdsugen og designet til håndvask i medierne - 

og bliver brugt sådan. Samtidig med at dette brev er blevet skrevet, går lederen af 

Trafikteam i dialog med Nordvestnyt, hvor han udleverer hele dette brev uden han forlods 

har været i kontakt til mig, trods han bedyrer det modsatte til Nordvestnyt.  

 

Derfor er det første jeg ser til dette brevs indhold er i Nordvestnyt den 3. december, og 

først den 5. december modtager jeg selve brevet. Jeg bliver endnu mere overrasket, da 

jeg kommer ind på side 2 i brevet, fordi her er publiceret en kopi en-til-en af Nordvestnyts 

artikel fra byrådsmødet. Det er vist på kanten af ophavsretsloven. Det oplyser man 

selvfølgelig heller ikke Nordvestnyt. Det har kun det formål, at udstille mig i medierne og 

komme med bortforklaringer af grunden til, at der ikke var blevet saltet cykelstier på 
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Vallekildevej i Hørve var et kommunikationsbrist mellem Brandvæsenet og den 

entreprenør, der skulle vinterbekæmpe i Fårevejle Stationsby. Altså man svarer ikke på 

det jeg spurgte om ved sidste byrådsmøde.  

 

Nu er vi kommet forbi den sunde dialog, og jeg har fire spørgsmål til jer politikere og 

admininstrationen.  

 

1. Hvornår er man begyndt at sagsbehandle borgersager, ikke mindeligt mellem 

kommunen og borgerne, men i medierne? Og hvem har truffet den beslutning, der 

er anført her? Er det jer politikere? Eller er det jeres forvaltning, der arbejder på 

egen hånd her?  

 

2. Hvorfor oplyser man Nordvestnyt at man har taget kontakt til mig, når dette ikke 

er tilfældet? Og hvorfor fortæller man ikke Nordvestnyt, at man har påtænkt at 

bruge artiklen?  

 

3. Til jer politikere - Hvis nu jeres administration praktiserer samme praktik overfor 

jer som overfor mig, altså svarer jer i medierne. Er det helt iorden? Vil I finde jer i 

det? Og såfald I ikke vil, hvorfor skal vi borgere så?  

 

4. Til Dem fru borgmester - På byrådsmødet den 11. oktober lod De forstå, at 

borgerne ikke måtte føle sig værdigt, omsorgsfuldt, og sagligt sagsbehandlet. Man 

måtte ikke føle sig som kunde her i butikken. Derfor dette spørgsmål; Var det 

Deres lille private magtdemostration? Eller hvorfor skulle jeg sagsbehandles på den 

måde?  

 

 

Svar på de fire spørgsmål 

Ad. spørgsmål 1 

Som kort oplyst under besvarelsen af dine spørgsmål under spørgetiden den 13. december 

2022, er spørgsmål stillet under spørgetiden offentlige, og både spørgsmål og svar bliver 

ligeledes lagt på kommunens hjemmeside jf. Retningslinjer for spørgetid i Odsherred 

Byråd. 

 

Retningslinjerne er godkendt i Byrådet den 15. december 2015, og det er dem 

administrationen arbejder efter i forhold til svar på spørgsmål stillet under spørgetiden. 

Retningslinjerne fremgår af bilag. 

 

Så nej, der sagsbehandles ikke via medierne, men spørgsmål/svar fra spørgetiden er 

offentlige tilgængelige og kan derfor blive omtalt i medierne. 

 

Ad. spørgsmål 2 

Det er oplyst i det svar administrationen har udarbejdet, at det vil tilgår dig og Byrådet. 

Svaret til dig er fremsendt pr. post, da du er fritaget for Digital Post. Derfor har du først 

svaret efter Byrådet og Nordvestnyt. Dette kan naturligvis forbedres ved svar pr. telefon 

eller pr. mail til spørgeren, hvis en af disse kontaktoplysninger er oplyst fra spørgeren.  

 

Artiklen fra Nordvestnyt er brugt til at spore ind på hvilke veje det hovedsageligt drejede 

sig om, da de konkrete oplysninger ikke var modtaget fra dig, som opfordringen fra 

borgmesteren lød under spørgetiden.  

 

Naturligvis skulle Nordvestnyt være orienteret om brugen af deres artikel. 
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Ad. spørgsmål 3 

Her henvises til svaret under Ad. spørgsmål 1. 

 

Ad. spørgsmål 4 

Svaret blev givet på mødet af borgmesteren, og det lød: 

”Og det sidste spørgsmål til mig er af politisk art om borgerne er kunder eller de er 

medejere. Jeg synes, de er medejere, ikke kunder”. 

 



 
 

 
 

Initialer: ANE 

Sag: 306-2010-22887 

Dok.: 306-2016-11967 

Oprettet: 10. september 2015 

Retningslinjer for spørgetid i Odsherred Byråd 
 

§ 1 – Formål 

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Ods-

herred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune, der styrker nær-

demokratiet bl.a. via temamøder og dialogmøder i lokalsamfundene og således også via offent-

lig spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne. 

 

 

§ 2 – Spørgetiden 

Spørgetiden begynder umiddelbart før byrådsmødet og har en varighed på maximalt 15 minut-

ter. Hvis der ikke er spørgsmål, meddeler formanden, at spørgetiden er afsluttet. 

 

 

§ 3 – Spørgeberettigede 

Enhver borger der er bosat i Odsherred Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet.  

 

Byrådets medlemmer er ikke spørgeberettigede i spørgetiden, idet medlemmerne kan indbringe 

ethvert spørgsmål om kommunens anliggende og fremsætte forslag til beslutning herom for 

Byrådet, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.  

 

 

§ 4 – Spørgsmål af almen interesse 

Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og væ-

re af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone.  

 

 

§ 5 – Spørgsmål undtaget fra spørgetiden 

Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre – f.eks. person-

sager, køb og salg af fast ejendom, overslag og tilbud på bygningsleverancer – jf. den kommuna-

le styrelseslovs § 10. 

 

Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer. Spørgsmål afvises, hvis de er om-

fattet af kommunens tavshedspligt. 

 

Der kan ligeledes ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende 

byrådsmøde. 

 

Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden 

for en 6 måneders periode. 
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§ 6 – Ledelse af spørgetiden 

Spørgetiden ledes af borgmesteren, der afgør tvivlsspørgsmål eller fortolkning af nærværende 

retningslinjer. 

 

 

§ 7 – Mundtlige og skriftlige spørgsmål 

Det kan stilles mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet. 

 

Mundtlige spørgsmål skal stilles ved fremmøde og spørgeren skal oplyse navn og adresse, inden 

spørgsmålet stilles. 

 

Skriftlige spørgsmål skal rettes til Byrådet og stiles til Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Høj-

by eller kommune@odsherred.dk.  Spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 

dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse 

af skriftlige spørgsmål, at spørgeren er til stede på mødet. Svar på skriftlige spørgsmål tilgår 

Byrådet senest kl. 16.00 dagen før byrådsmødet, hvor svaret/svarene skal gives. 

 

Spørgsmålene skal som nævnt være korte og skal normalt kunne fremsættes på et minut og 

besvares på to minutter.  

 

 

§ 8 – Besvarelse af spørgsmål 

Under spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål før de mundtlige. 

 

Borgmesteren besvarer spørgsmål på Byrådets vegne, eller giver ordet til et andet af Byrådets 

medlemmer, herunder udvalgsformændene. Herefter har Byrådets øvrige medlemmer mulighed 

for, rettet mod spørgeren kort at kommentere spørgsmålet. Herudover kan der gives tid til at 

spørgeren kan fremsætte en kort kommentar eller en et kort supplerende spørgsmål efter, at 

besvarelsen er givet. 

 

Herefter er besvarelsen af det pågældende spørgsmål afsluttet. 

 

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan af formanden henvises til udvalgsbehandling, 

skriftlig besvarelse i administrationen, eller besvarelse på følgende byrådsmøde.  

 

Alle spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

 

§ 9 – Bortfald af spørgetid 

I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i periode på 3 måneder før valget. 

 

 

§ 10 – Ikrafttræden 

Retningslinjerne er gældende fra den 1. januar 2016 og evalueres ved udgangen af 2016. 

 

 

Vedtaget i Odsherred Byråd den 15. december 2015. 


