Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
09.09.2020

Saknr
36/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/43 - 9
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i
spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
3. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine
møter som fjernmøte.
4. Reglement for kontrollutvalget endres slik:
Punkt 2.10 - Fjernmøter
·
·

Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget
skal avvikles som fjernmøte.
Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.

Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget - endring sept 2020
Saksopplysninger
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, forbød
kontrollutvalg å avholde fjernmøter. Denne forskriften ble opphevet med midlertidig forskrift
av 13. mars 2020 nr. 278. Midlertidig forskrift ble vedtatt for å hindre spredning av Covid-19
og skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.
Forskriften av 13. mars har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020, og
forskriften er ikke forlenget. Etter dette foreligger det nå ingen forskrifter for avvikling av
fjernmøter for kontrollutvalget.
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. I kommuneloven (koml). § 11-7 heter
det:
§ 11-7.Fjernmøter
Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen
eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers
gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra

kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd
Bruk av fjernmøte er ikke omtalt i kontrollutvalgets reglement. Dersom kommunestyret åpner
for dette, kan det tas inn i reglementet som et nytt punkt 2.10 - Fjernmøter. De samme
reglene som gjelder for fysiske møter, gjelder også for fjernmøter.
Vurdering
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød
kontrollutvalg å avholde sitt møte som fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars
2020 nr. 278. Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter etter 1. august
2020, forutsatt at kommunestyret vedtar dette, jf. koml. § 11-7 første ledd.
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covd 19pandemien 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.
Dersom pandemien skulle blusse opp igjen, eller at det oppstår andre forhold som gjøre det
vanskelig å avvikle fysiske møter, kan det 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. koml.§ 11-7.
Reglementet for kontrollutvalget kan i så fall tilpasses dette under kapittel 2 – Utvalgets
møter, med å legge til et nytt punkt 2.10 - Fjernmøter.
Det er kommunestyret som kan vedta reglement. Saken legges derfor frem for
kontrollutvalget for innstilling til kommunestyret.

