Debattregler
Frågestund
En fråga ska antingen vara av övergripande allmänpolitiskt slag
eller avse ett ämne som faller inom ett av de närvarande
statsrådens ansvarsområde och röra dennes tjänsteutövning.
Vid varje frågestund deltar fyra statsråd.
En fråga får vara längst 1 minut och svaret från statsrådet
längst 1 minut. Normalt får en kompletterande fråga ställas på
längst en halv minut. Statsrådets svar får då ta längst en halv
minut.
Frågor och svar tas från talarstolarna framför talmannen.
Tiden för frågestunden är cirka en timme, men behöver inte
strikt avbrytas efter en timme om tjänstgörande talman
bedömer att ytterligare frågor bör få ställas.
Anmälan
Ledamöter förhandsanmäler sig till centralkansliet senast en
timme före frågestunden (innebär dock inte en garanti att få
ordet). Varje partigrupp har rätt att förhandsanmäla en
prioriterad frågeställare. Det är också möjligt att anmäla sig i
kammaren. Anmälan sker då från bänken eller hos
kammarsekreteraren.
Talarordning
Tjänstgörande talman avgör talarordningen under debatten.
Oppositionen får normalt ställa fler frågor än ledamöter från
regeringspartierna.
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