Grong kommune

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Grong formannskap
Grong kommunehus, kommunestyresalen
19.11.2020
17:30
Møtet hevet kl. 17.35

Til stede på møtet:
Funksjon

Navn

Forfall

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Borgny Grande
Erlend Fiskum
Audun Fiskum
Steinar Sæternes
Karin Nordstad
Linda Renate Linmo
Oddny Lysberg
Gjertrud Strand
Anders Kiær

FO

Møtt for

FO
Karin Nordstad
Oddny Lysberg

Fra adm. (evt. andre): Kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg
Rådgiver Britt Line T. Wold
Innkalling/
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.
merknader:

Behandlede saker:

87/20-87/20

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det
som ble bestemt på møtet.

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

87/20

20/7571
DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN
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87/20

DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7.
2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende
lovver.
3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket,
gjelder også for fjernmøter.
4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak.

Grong formannskaps innstilling:
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7.
2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende
lovver.
3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket,
gjelder også for fjernmøter.
4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak.
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