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Gjennomføring av fjernmøter for folkevalgte

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-7 vedtas at alle folkevalgte organer i kommunen skal
ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
2. Ordfører eller utvalgsleder avgjør om møter skal være som fjernmøter.
3. Alle medlemmene skal kunne se og høre hverandre.
4. Inntil 2/3 av møtene kan være fjernmøter.
5. Dersom møtet skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan det ikke holdes
som fjernmøte.
6. I de tilfeller møtet holdes som fjernmøte, skal tilhørere gis tilbud om å være digitale
tilhørere.

Vedlegg
1

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring (1219687)

2

Gjennomføring av fjernmøter

Bakgrunn for saken:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19
fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19.
I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020.
Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres.
Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.
Kommuneloven § 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.»
Kommuneloven § 11-5.Møteoffentlighet:
«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne
paragrafen.
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak
som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram
b) opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et
dokument.
Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal
behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket.
Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket
møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.»
Vurdering:
Kommuneloven åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte
organer kan ha fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter.
Det er ikke noe krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære
møter kan avholdes som fjernmøter. Dersom det skal behandles saker som krever at møtet
skal være lukket, kan det ikke holdes som fjernmøte.

I Gildeskål kommune gjennomførte vi følgende folkevalgte møter i april og mai som
fjernmøter:
Kommunestyret – 2 møter (3 dager)
Formannskapet – 6 møter + flere informasjonsmøter
Administrasjonsutvalget – 1 møte
Plan og eiendomsutvalget – 3 møter
Levekårsutvalget – 2 møter
Eldrerådet – 2 møter
Råd for personer med funksjonsnedsettelse – 2 møter
Ungdomsrådet – 2 møter
Viltnemnda – 1 møte
I tillegg var det gjennomført 1 møte i Arbeidsmiljøutvalget
Alle faste medlemmer i Kommunestyret, Plan og eiendomsutvalget og i Levekårsutvalget har
tidligere fått ipad fra kommunen. Før første fjernmøte i de enkelte styre, utvalg eller råd var
det gjennomført testmøter, der også IT-avdelingen var involvert. I enkelte tilfeller opplevde vi
utfordringer, som stort sett gikk ut på at deltakerne ikke hadde utstyr hjemme for å kunne
delta på fjernmøter på en tilfredsstillende måte, eller at internettforbindelsen var dårlig.
For de fleste av møtene var opplevelsen med fjernmøter positiv. Det kan være utfordringer
med å kunne møtes fysisk, og tidsforbruk med å forflytte seg fra f.eks. Nygårdsjøen eller
Arnøyene. Ett eksempel er møter i Ungdomsrådet, der deltakerne må hentes/bringes fra sine
respektive skoler, eller vente på at ferga skal gå.
Kommunedirektøren mener det er viktig at folkevalgte fortsetter å bruke den kunnskapen
som er tilegnet når det gjelder fjernmøter. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret
vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
Dette med hjemmel i kommuneloven § 11-7.
Kommunedirektøren anbefaler følgende regler:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-7 vedtas at alle folkevalgte organer i kommunen skal
ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
2. Ordfører eller utvalgsleder avgjør om møter skal være som fjernmøter.
3. Alle medlemmene skal kunne se og høre hverandre.
4. Inntil 2/3 av møtene kan være fjernmøter.
5. Dersom møtet skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan det ikke holdes
som fjernmøte.
6. I de tilfeller møtet holdes som fjernmøte, skal tilhørere gis tilbud om å være digitale
tilhørere.

Konklusjon:
Kommunestyret vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter
som fjernmøter etter gitte regler.

