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FYSISKE MØTER ELLER FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommunestyre gir folkevalgte organ anledning til å avholde møter digitalt i hht. 

kommunelovens § 11-7. 

 

Det delegeres til ordfører å fatte beslutning om møter skal avholdes digitalt og om 

enkeltpersoner kan delte elektronisk. 

 

Saker som i hht. Kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan 

ikke behandles i et digitalt møte. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Følgende henvendelse fra ordfører Andersen til administrasjonen: 

Som jeg forstår det ut fra kommunelovens § 11-7 kan kommunestyret beslutte at folkevalgte 

organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter.» 

 

Fakta: 

Kommuneloven § 11-7. Fjernmøter lyder som følger: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller 

fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. 

 

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. 

 

I mars 2020 ble Forskrift 13. januar 1993 nr. 4035 om fjernmøter og skriftlig saksbehandling 

opphevet. 

 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatt i mars en forskrift om 

gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av covid -19. Denne ble som planlagt 

opphevet fra 1. august 2020. I brev til kommunen, 24. juni 2020, skriver KMD at 
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bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er nødvendig 

som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de bestemmelsene det er 

gitt unntak fra.  

 

Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer holdes som fysiske møter 

hvor de folkevalgte møtes i samme rom. Kommuneloven sier som nevnt ovenfor at 

kommunestyret kan gi adgang til å holde møter som fjernmøter, unntaket er saker som skal 

behandles i lukket møte. 

Det er nå under pandemien vedtatt et forskrift som åpner for at det i tidsrommet 06.11.2020 – 

01.06.2021 er mulig for folkevalgte organer å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene 

møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd - LOV-2020-11-06-126 – Midlertidig 

lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-

19). 

 

Er det så anledning til å åpne for at enkeltrepresentanter kan delta digitalt, mens de øvrige er 

til stede i møterommet?  

Denne problemstillingen har KMD svart ut i brev til Asker kommune og lagt til grunn at det 

er det anledning til, forutsatt at de særlige regler for fjernmøter overholdes. Det er krav til at 

alle representantene skal kunne se og høre hverandre, og de skal kunne kommunisere. 

 

KMD sier også i sitt brev til Asker kommune følgende: 

«Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysiske møter eller 

fjernmøter. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. 

 

Det er ikke bare pandemisituasjonen som kan gjøre det nødvendig at enkeltrepresentanter må 

delta digitalt. I vår kommune har det ved enkelte anledninger, når uvær har umuliggjort at 

representanter fra Selvær møter og må gi forfall på kort varsel, vært åpnet for at de har 

kunnet delta på telefon. 

 

Det er også viktig at det, i avgjørelsen om å avholde møtene digitalt, tas hensyn til om 

allmennheten kan være tilstede. Departementet har i sitt brev datert 24.06.2020 vist til at 

kommunen nå har hatt muligheter til å teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for 

fjernmøter. Træna kommune har nå mulighet for å kjøre møtene på Teams, men har ikke 

utstyr til å kjøre møtene direkte til allmenheten. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Om f.eks. direktesendte møter skal kunne avholdes digitalt, er dette en utgift det ikke er tatt 

høyde for i driftsbudsjett. Det er heller ikke konkret sjekket pris på en eventuell slik løsning. 

 

Vurdering: 

Rådmannen kan se, at det i enkelte tilfeller, kan være behov for å avholde møter som 

fjernmøter. Avgjørelsen om det skal innkalles til digitalt møte og om enkeltrepresentanter kan 

delta digitalt bør legges til ordfører. 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra KMD til Asker kommune datert 01.09.2020 

 

 

Træna 19.11.2020  
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Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


