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  Kommunestyret  

 

 

Mulighet for gjennomføring av fjernmøter 
 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av 

midlertidig forskrift for gjennomføring av fjernmøte av den 24.juni 2020,  

se vedlegg. 

 

 

Saksopplysning: 

I skrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte så kommer det frem at opphevelsen gjelder fra 

og med den 1.august 2020. 

Det vises til at landet har begynt å åpne opp, og at det nå kan være forsamlinger på 

inntil 200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at 

folkevalgte organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. 

Videre mener departementet at den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 

er tilstrekkelig for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i 

tiden fremover selv om forskriften ikke forlenges. Etter de vanlige bestemmelsene i 

kommuneloven kan nemlig alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha 

fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener unntakene i den midlertidige 

forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom 

smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene 

for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften skal 

gjeninnføres.  

 

Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 

2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første 

ledd. Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, 

som forbød kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 

2020 nr. 278.  

 

I etterkant av dette brevet, har kommunal- og moderniseringsdepartementet gått ut med 

en ny høring hvor det på ny blir åpnet for en gjeninnføring av fjernmøter med noen 

utvidelser. Denne gangen åpnes det også for at saker som er unntatt offentlighet kan 

gjennomføres som fjernmøte og det gis adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i 

interkommunale selskaper. Det åpnes for at dette skal gjelde frem til 31.mai 2021. 

   

 

Saksvurdering: 

I skrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vedlagt, så gjøres det 

oppmerksom på at det er kommunen selv som kan gi adgang til å gjennomføre 

fjernmøte. Kontrollutvalg kan altså fortsette med fjernmøter etter 1. august 2020, 

forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. kommuneloven § 11-7 
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første ledd.  

I løpet av våren 2020 har vi sett at det er mulig å gjennomføre digitale møter på en 

forsvarlig måte, selv om de fleste nok mener at det likevel er bedre med fysiske møter. 

Kontrollutvalget legger også opp til at det skal være fysiske møter framover, men ser at 

det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å gjennomføre digitale møter. Behovet for å kunne 

gjennomføre digitale møter kan være dersom det er enkeltsaker som det haster med å få 

behandlet eller på grunn av smittevernhensyn.  

 

Det er viktig at det legges til rette for at arbeidet som gjøres i folkevalgte organer ikke 

stopper opp, selv om koronapandemien skulle hindre fysiske møter i lengre tid fremover. 

De strenge smittevernrådene medfører at det skal svært lite til for at en møtedeltaker 

bør melde forfall fra et fysisk møte. Departementet har uttalt at det er tilstrekkelig at 

bare ett medlem sitter i et annet lokale for at møtet defineres som et fjernmøte. 

Når det gjelder smittevernhensyn så tenkes det her på at dersom noen i utvalget blir 

forkjølet eller lettere syk, for da er man oppfordret til å holde seg hjemme. Dette kan 

skje på kort varsel, og det vil ikke alltid være like enkelt å kalle inn vara på kort varsel. 

Det kan også være at noen av medlemmene i utvalget er i risikosonen og av den grunn 

ikke ønsker å delta på fysiske møter. Ved begge disse tilfellene vil de kunne delta via 

fjernmøte.  

For andre møtedeltagere som skal delta på møtet, som for eksempel for å orientere om 

en sak, så kan de delta via fjernmøte uten at det omfatter tillatelse til å gjennomføre 

fjernmøte. 

 

 

Selv om det nå er på trappene å gjeninnføre et statlig unntak der fjernmøter kan 

gjennomføres, så vil det være av en midlertidig karakter. Sekretariatet vil derfor anbefale 

at kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å få mulighet til å avholde digitale møter 

slik at det kan være en mulighet på fast basis. Forutsetningen er at kontrollutvalgets 

leder ser det som formålstjenlig, og at saker som kreves at møtet lukkes ikke kan 

behandles som fjernmøte. Det siste punktet er i henhold til kommunelovens §11-5, annet 

ledd. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender 

saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, 

kan ikke behandles i et digitalt møte.  

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


