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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til å benytte seg av fjernmøte som møteform i 

spesielle tilfeller. 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter 
som fjernmøte. 

2. Nytt punkt i «Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune»: 
Fjernmøter 
Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 
skal avvikles som fjernmøte.  

 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune» i sak 14/20 
(møte 25.02.2020). 
12. mars 2020 ble hverdagen snudd på hode for oss alle, Covid-19 var et faktum.  
13. mars ga Regjeringen en «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Forskriften av 13. 
mars ble opphevet 1. august 2020. Etter dette foreligger det nå ingen forskrift for avvikling av 
fjernmøter for kontrollutvalget. 
Koronapandemien har vist at det kan bli nødvendig å holde fjernmøter også i fremtiden.  
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også 
kommunestyret/fylkestinget og kontrollutvalget, ha fjernmøte i nesten alle saker forutsatt at 
kommunestyret/fylkestinget har gjort vedtak om dette. 
Bruk av fjernmøte er ikke omtalt i kontrollutvalgets reglement. Dersom kommunestyret åpner 
for dette, kan det tas inn i reglementet som et nytt punkt: Fjernmøter. De samme reglene 
som gjelder for fysiske møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
Vurdering 
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covd 19-
pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert meget godt som alternativ 
møteform, også for kontrollutvalget. Det har vært enkelt å delta i møtet for 
utvalgsmedlemmene, revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter har vist seg 
å være et godt alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting skjer, og en ikke kan 
møte fysisk. 
Det vil være hensiktsmessig at det åpnes opp for å gjennomføre møter som fjernmøter i 
kontrollutvalget også i fremtiden. 
Dersom kontrollutvalget skal ha mulighet til å benytte seg av fjernmøter, må kommunestyret 
gjøre vedtak om dette, jf. kommuneloven § 11-7. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat har lagt inn nytt punkt om fjernmøter i  «Reglement for 
kontrollutvalget i Melhus kommune», se vedlegg. 
Kontrollutvalget må oversende saken til kommunestyret for endelig behandling og vedtak. 


