
Fra: Eva J Bekkavik  
Sendt: 23. september 2021 15:49 
Til: Aud Inger Kalseth, Finn Hoff, Grethe Gravrokk Sand, Joar Syrstadeng; Vigdis Bye-Olsen 
Emne: Møter etter kommuneloven ! 
Viktighet: Høy 
 
Hei alle sammen 😊😊 
 
Se hva Karoline skriver nedenfor her om hva som regnes for møter i folkevalgte organer. 
 
Jeg kommer ikke inn på Orkland kommune sin hjemmeside akkurat nå, det er noe feil med 
den, så jeg får ikke til å sjekke hvor møtet og strategisamlingen skal avholdes. 
 
Kommuneloven § 11-5. Møteoffentlighet sier bl.a. følgende: 

Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet 
følger av denne paragrafen. 
 
Fylkesmannen i Telemark har uttalt i brev av 15.02.2018  følgende: Møteoffentlighet sikrer at 
det er fri adgang for offentligheten til å være tilstede ved møter, og bidrar til transparens og 
åpenhet under den kommunale saksbehandlingen. 
Jeg har lagt med brevet som vedlegg til dere. 
 
Mvh 
Eva ���� 
 
Fra: Karoline Lorentzen <karoline.lorentzen@konsek.no>  
Sendt: 21. september 2021 14:53 
Til: Eva J Bekkavik <Eva.bekkavik@konsek.no> 
Emne: Møter etter kommuneloven 
 
Ser ut som du hadde rett ja, at en strategisamling hvor det blant annet skal diskuteres budsjett må 
regnes som et møte i kommunelovens forstand. Det skal derfor være åpent for allmennheten og må 
ellers følge de «vanlige» møte/saksbehandlingsreglene.   
Se for eksempel denne uttalelsen fra sivilombudsmannen:  
 
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/motebegrepet-i-kommuneloven-budsjettmote/ 
 
Og denne artikkelen fra Bernt ����  
 
https://www.kommunal-rapport.no/bernt-svarer/bernt-svarer-ulovlig-med-gruppemote-for-
alle/34237!/ 
 
I den nye loven er det kap.11 som regulerer saksbehandlingen i folkevalgte organer ����  
 
Med vennlig hilsen 
Karoline Lorentzen 
Rådgiver/jurist 
Konsek Trøndelag IKS 
Tlf: 984 22 653 
www.konsek.no 
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