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SPØRSMÅL: Kommuneloven kapittel 11 inneholder saksbehandlingsregler for folkevalgte
organer. Det følger av loven § 11-2 at «folkevalgte organer skal behandle saker og treffe
vedtak i møter».
Hovedregelen er at møtene holdes for åpne dører, jf. § 11-5. Unntak må ha hjemmel i lov.
Fra tid til annen vet vi at det ikke sjelden avholdes strategisamlinger, orienteringsmøter o.l.
for kommunestyrer sammen med administrasjonen og evt andre, utenfor kommunegrensene.
Loven har ingen bestemmelser om hvor møtene skal holdes, og departementet har i en
tolkningsuttalelse (30.06.2015 sak 96/8689) skrevet at man ikke uten videre kan si at det er
brudd på loven å legge et møte utenfor kommunens grenser. Men dersom valg av møtested
gjør at publikum rent faktisk ikke er i stand til å møte frem som tilhørere under møtet, kan
dette være i strid med intensjonene i kommuneloven selv om at møtet formelt er åpent for
publikum.
Departementet har i en annen uttalelse (25.05.2020 sak 20/2673-2) også skrevet at
utgangspunktet må være at allmenheten har rett til å være til stede i samme lokaler som
organet under møtets gang, og at dersom denne rettigheten skal kunne begrenses, må det
foreligge et grunnlag som begrenser denne rettigheten. Videre skriver de at kommunen har
en aktivitetsplikt. I denne plikten ligger det at kommunen må vurdere om det er mulig å finne
egnede lokaler som kan bidra til at allmennheten kan være fysisk tilstede.
Spørsmålet vårt blir derfor hvor langt denne aktivitetsplikten strekker seg? Når et
kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene - er det da egentlig lagt til rette for at
allmennheten kan være fysisk tilstede? Bør det ikke i hvert fall sørges for at møtet er
tilgjengelig for strømming via internett?
SVAR: Når det er fastsatt at møter i folkevalgte organer som alminnelig regel skal være åpne
for publikum, ligger det i dette klart nok en forutsetning om det skal være praktisk mulig for
innbyggerne av kommunen å følge forhandlingene i slike organer i sann tid. Historisk sett var
dette noe som måtte skje ved at møtene ble holdt på steder der det var rimelig greit for
interesserte å møte opp, og i lokaler der det var plass til tilhørere. Da måtte de sørge for at
det så langt mulig var plass til alle interesserte. Møter langt utenfor kommunens grenser var
dermed normalt utelukket, og det samme var bruk av møtelokaler som var så små at det var
praktisk umulig å slippe inn mer enn noen ganske få tilhørere. Moderne TV- og IT teknologi
har imidlertid endre dette bildet betydelig.
For det første ble det raskt akseptert at man kunne oppfylle kravet om mulighet til å følge
forhandlingene også ved å overføre disse til TV skjerm i et annet egnet lokale. I dag
foreligger en rekke ulike typer systemer for IT-overføring med lyd og bilde av møter av denne
typen. Dette innebærer at argumentet om man ikke kan skaffe store nok lokaler, langt på vei
mister sin verdi som rettslig skranke for kommunens valg av møtelokale. Samtidig åpner det
for større frihet mht. hvor møtene holdes. Normalt vil det måtte aksepteres at man legger et
møte eller annen samling f.eks. et hotell eller møtesenter utenfor kommunen, hvis man
samtidig sørger for en god overføring av lyd og bilde fra møtet på en alminnelig tilgjengelig
nettside, og kunngjør dette for velgerne. Det kan stadig ikke oppstilles noe alminnelig krav
om slik overføring fra alle møter og samlinger i folkevalgte organer, men hvis så ikke skjer

må kravene til hvor og i hva slags lokale man legger møter, være ganske strenge. Jeg vil
således mene at det i dag må være et alminnelig krav om strømming på nettet av møter og
andre samlinger for folkevalgte organer som holdes utenfor kommunegrensen eller på andre
steder som ikke kan nås lett ved offentlige kommunikasjonsmidler.

