
§ 24-3: Digital deltakelse for 

oppdragsansvarlig revisor i møter i 

kommunestyret og kontrollutvalget 
Tolkningsuttalelse | Dato: 06.02.2023 

Mottaker: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

Vår referanse: 22/6961-2 

Spørsmål om oppdragsansvarlig revisors møteplikt i 

kommunestyrets møter og møterett i kontrollutvalgets møter 

ved digital deltakelse. 

 

Spørsmål om digital deltakelse for revisor i møter i 

kommunestyret og kontrollutvalget - kommuneloven § 

24-3 

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til henvendelse 26. oktober 2022, 

hvor dere ber om en avklaring av om digital deltagelse for oppdragsansvarlig 

revisor i kommunestyrets møter vil oppfylle kravet om møteplikten i 

kommuneloven § 24-3 andre ledd. Dere ber også om en avklaring av om digital 

deltagelse for revisor i kontrollutvalgets møter vil kunne tolkes som at revisor er 

til stede i møtet og dermed har rett til å få sine uttalelser protokollert etter § 24-3 

første ledd. 

Departementets vurdering 

Vi vil først redegjøre for adgangen til å kombinere fysiske møter og fjernmøter. 

Kommunal- og distriktsdepartementet vurderte dette i en tolkningsuttalelse 1. 

september 2020. Departementet uttalte: 

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk 

møte eller fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. 

(…) 

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan 



delta digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et 

møtelokale. Når kommunen velger denne løsningen er det imidlertid ikke et 

alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter 

lovens § 11-7. 

Dette betyr at dersom noen deltakere skal delta digitalt i et møte i et folkevalgt 

organ, mens andre skal delta fysisk, er møtet å anse som et fjernmøte etter 

kommuneloven § 11-7, og bestemmelsens krav til fjernmøte må være oppfylt. 

Det innebærer for det første at kommunestyret må ha åpnet for fjernmøter i 

folkevalgte organer. Det er kommunestyret selv som beslutter om folkevalgte 

organer (inkludert kommunestyret og kontrollutvalget) skal ha adgang til å holde 

møter som fjernmøte. For det andre må det folkevalgte organet ha innkalt til et 

fjernmøte. For det tredje må møtedeltakerne via tekniske hjelpemidler kunne se, 

høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter i 

folkevalgte organer, gjelder også for fjernmøter. 

 

I uttalelsen nevnt over vurderte departementet også forholdet mellom 

fjernmøter etter § 11-7 og folkevalgtes møteplikt etter § 8-1: 

Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte og det er innkalt til et 

alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man må delta 

fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det 

foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige 

(fysiske) møtet. Det er altså i de tilfellene ikke adgang for faste 

enkeltrepresentanter til å delta digitalt i kommunestyrets alminnelige (fysiske) 

møte. 

Uttalelsen omhandler møteplikten til medlemmene av et folkevalgt organ. Etter 

departementets vurdering må det samme gjelde for revisors møteplikt i 

kommunestyrets møter etter § 24-3 andre ledd. 

 

Det innebærer at dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte eller det 

er innkalt til et alminnelig (fysisk) kommunestyremøte, medfører møteplikten 

etter § 24-3 andre ledd at revisor må delta fysisk. Kommunestyret har imidlertid 

frihet til å bestemme at møter i folkevalgte organer i kommunen kan 

gjennomføres som fjernmøter. Da kan møteleder innkalle til fjernmøte fra gang 

til gang, slik at deltakerne kan delta digitalt. 

 



Når det gjelder revisors møte- og talerett i kontrollutvalgets møter etter 

kommuneloven § 24-3 første ledd, er departementets vurdering at 

vedkommende vil ha rett til å delta digitalt i disse dersom det er innkalt til et 

fjernmøte og de andre kravene til fjernmøte i oppfylt. 
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