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Forslag til vedtak 

1. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
Vedlegg 
MØTEPROTOKOLL - MØTE I GRONG KOMMUNESTYRE DEN 19.11.2020 
MØTEPROTOKOLL - MØTE I GRONG FORMANNSKAP DEN 19.11.2020 (1) 
 
 
Saksopplysninger  
Vedtak i kommunestyret ang. digitale møter i folkevalgte organ. 
Den 19.11.2020 Sak 87/20 behandlet formannskapsmøte i Grong i digitalt møte.  
Den 19.11.2020 Sak 62/20 tilleggssak til sakslista i kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt i kommunestyret: 

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. 
 
Forskrift om fjernmøter 
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.  
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også 
kommunestyret 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 

 
Fjernmøte er omtalt i reglement for folkevalgte organ pkt. 18, men reglementet sier ikke noe 
om adgangen til å benytte dette. Dersom kommunestyret åpner for dette, må det tas inn i 
reglementet. For fjernmøter skal for øvrig de samme reglene gjelde som for fysiske møter, 
herunder at allmennheten sikres tilgang til følge møtet. 
 
Kommunaldepartementet har 07.09.20 sendt et lovendringsforslag, med høringsfrist 
14.09.20, som åpner for at møter som skal lukkes, frem til 01.07.21, også kan avholdes som 
fjernmøte. 
 
Vurdering 
Grong kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget kan gjennomføre fjernmøter jfr. koml. § 
11-7 første ledd den 19.11.2020 sak 62/20 i kommunestyret. 
 
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covid 19-
pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert godt som alternativ møteform, 
også for kontrollutvalget.  Pandemien har vist nye lokale utbrudd, eller at det oppstår andre 
forhold som gjøre det vanskelig å avvikle fysiske møter, vil det være hensiktsmessig at det 
åpnes opp for å gjennomføre møter som fjernmøter i kontrollutvalget også for fremtiden.  
 
 
 
 


