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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar departementets tolkningsuttalelse av 25.05.2020 og kommunedirektørens 
redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
§ 11-5 Møteoffentlighet og retningslinjer gitt av smittevernhensyn - mai 2020 
Svar fra kontrollutvalgets sekretariat til kommunedirektøren 
Henvendelse fra kommunedirektøren til kontrollutvalgets sekretariat 
Svar fra kommunejurist til kommunedirektøren 
§ 31  Hvor skal møter holdes - Tolkningsuttalelse juni 2015 
Svar fra KS-advokatene til Orkland kommune 
Henvendelse fra Orkland kommune til KS-advokatene 
Svar fra sekretariatet til kontrollutvalget om møter etter kommuneloven 
Sivilombudets uttalelse om møtebegrepet i kommuneloven - budsjettmøte 
Ulovlig med gruppemøte for alle 
Fylkesmannen i Telemark - Møteoffentlighet og  gruppeledermøter 
 
 
Saksopplysninger 
Denne saken er satt opp på kontrollutvalgets sakliste på bakgrunn av to spørsmål som ble 
stilt sekretariatet etter kontrollutvalgets møte 21. september.  
Spørsmålene som ble stilt var om strategisamlinger/budsjettmøter o.l. var å regne som møter 
etter kommunelovens bestemmelser ? Og om slike møter kunne avholdes i en annen 
kommune ? 
Sekretariatet antydet der og da at strategisamlinger/budsjettmøter kunne være kommunale 
møter, men at vi måtte få sjekket opp fakta før vi kunne si noe sikkert. Sekretariatet måtte 
også få tid til å sjekke om møter kan avholdes i en annen kommune. 
 
I e-post av 23. september til kontrollutvalget så sendte sekretariatet over uttalelser fra 
Sivilombudet, jussprofessor Jan Fridtjof Bernt og Fylkesmannen i Telemark for å svare ut 
spørsmålet om hva som regnes som møter etter kommunelovens bestemmelser (vedlegg). 
Om slike møter kunne avholdes i en annen kommune hadde sekretariatet ikke nok kunnskap 
om enda til å svare utvalget. 
 
Kommunedirektøren tok kontakt med kontrollutvalgets sekretær 24. september og ba om en 
orientering om hva sekretariatet hadde sagt til kontrollutvalget etter møtet. 
Kommunedirektøren fikk oversendt e-posten som ble sendt til utvalget 23. september. 
 
Orkland kommune har i e-post av 24. september bedt jurister hos KS om en vurdering av om 
kommunes strategisamling med kommunestyret 29. og 30. september kunne arrangeres i en 
nabokommune. Korrespondansen mellom Orkland kommune og KS følger med som vedlegg 
til denne saken. Det samme med e-post fra kommunedirektøren til kontrollutvalget med 
orientering om KS advokatens vurdering. 
 
Kommunedirektøren ønsket et møte med kontrollutvalget om forståelse av kommunelovens 
bestemmelser om møter og møteoffentlighet. Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn 



av dette bedt kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en orientering på dagens møte 
(vedlegg).  
 
Kontrollutvalgets sekretariat har funnet en tolkningsuttalelse fra departementet, gitt i mai 
2020, som gjelder kommuneloven §11-5 (vedlegg). 
 
Vurdering 
Orkland kommune har oppfylt bestemmelsene i kommuneloven §§11-3 og 11-4, 
strategimøtet er publisert på hjemmesiden til kommunen, innkalling og protokoll er også 
publisert. 
 
Når det gjelder hvor og hvordan et møte kan/skal avholdes, altså kommuneloven §11-5, så 
har departementet gitt en tolkningsuttalelse om møteoffentlighet «§11-5:  Møteoffentlighet og 
retningslinjer gitt av smittevernhensyn».  
Tolkningsuttalelsen ble gitt i mai 2020 og mottaker var Kommunesektorens organisasjon 
(KS).  
Tolkningsuttalelsen gir bl.a. informasjon om Grunnloven § 100 femte ledd, kommunelovens 
regler om møteoffentlighet, begrensninger i allmenhetens rettigheter og kommunens 
aktivitetsplikt. 
For utfyllende informasjon om departements uttalelse, se tolkningsuttalelse av 25.05.2020 
som følger med som vedlegg til denne saken. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til departementets tolkningsuttalelse og 
kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta tolkningsuttalelsen 
og redegjørelsen til orientering 
 
 


