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Spørsmål om styremøte i et IKS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 16. mars 2016, der du stiller
spørsmål om det er adgang til å ha et styremøte i et interkommunalt selskap uten at
medlemmene fysisk møtes, for eksempel et telefonmøte.
Lov om interkommunale selskap sier ingenting eksplisitt om at styremøtene må være et møte
hvor medlemmene fysisk er til stede. Dette taler for at det ikke vil være forbudt å ha et
styremøte som en telefonkonferanse. Det må nok likevel legges til grunn at et fysisk møte er
det klare utgangspunktet og forutsetningen for bestemmelsene om styremøtene i IKS-lovens
§§ 11-12. Spørsmålet blir om det må innfortolkes et forbud mot andre møteformer enn fysiske
møter. Så vidt departementet kjenner til, har vi ikke uttalt oss om dette spørsmålet tidligere.
Moderne teknologi gjør det mulig å ha forsvarlig saksbehandling i styremøtet uten at alle
medlemmene er til stede. Det avgjørende er at medlemmene kan drøfte sakene og blir kjent
med hverandres synspunkter. En møteform hvor dokumentene er sendt ut på forhånd og
medlemmene kommuniserer gjennom telefon eller videolink, kan i noen tilfeller være
hensiktsmessig og nødvendig. Det kan for eksempel være behov for et raskt styremøte uten at
man har tid til å vente på at alle er til stede.
Møteoffentlighetsreglene i kommuneloven gjelder ikke for styremøtene i IKS-ene, og det er
ingen tilsvarende regler i IKS-loven, slik at fjernmøter vil ikke i seg selv redusere muligheten
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for offentlig innsyn. Det er her viktig å minne om at alle de øvrige bestemmelsene om
gjennomføring av et styremøte fremdeles gjelder selv om møtet er et fjernmøte.
Det er en viss form for veiledning å finne i reguleringen av andre lignende typer organ. For
aksjeselskaper oppstiller aksjeloven en hovedregel om fysiske styremøter, men aksjeloven
§ 6-19 første ledd åpner for andre møteformer så lenge det er en betryggende saksbehandling.
Kommunelovens bestemmelser om saksbehandlingen i folkevalgte organer har også en
åpning for at slike organer kan behandle saker ved bruk av fjernmøter som for eksempel
telefonmøte eller skriftlig saksbehandling, jf. kommuneloven § 30 nr. 2. Også her er
hovedregelen fysiske møter. IKS kan muligens i denne sammenheng sees på som en slags
mellomting mellom kommunalt organ og rent privatrettslig selskap. Når det åpnes for
telefonmøter for slike virksomheter, taler sammenhengen i regelverket for at det samme burde
gjelde for styremøter i IKS.
Vi ser ikke at det er tungtveiende hensyn som taler mot at et styremøte kan avholdes som et
fjernmøte ved bruk av for eksempel et system for telefonkonferanse. Departementet
understreker likevel at hovedregelen er at det skal være fysiske møter. Styret bør selv vurdere
nøye om det er hensiktsmessig å fravike dette utgangspunktet ved vurderingen av møteformen
til det aktuelle møtet. Dersom det avholdes fjernmøte ved bruk av for eksempel telefon eller
videolink, bør styret sørge for at alle møtedeltakerne kan høre og kommunisere med
hverandre og ikke at styrelederen har individuelle samtaler med det enkelte medlemmet, jf.
prinsippene i forskrift 13. januar 1993 om fjernmøter § 2 første ledd som gjelder for
folkevalgte organer etter kommuneloven.
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Edvard Aspelund
seniorrådgiver
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