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Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å 
gjennomføre fjernmøter 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Opphevelse av midlertidig forskrift 
om gjennomføring av fjernmøter, datert 24.06.2020 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 
01.08.2020 

Nei 

Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 
22.10.2018. 

Nei 

Reglement for Gran kommunestyre, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune 
(Politikerhåndboka) kapittel 5 

Nei* 

*) Lenke til politikerhåndboka: 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 03.09.2020 
Gran ungdomsråd             
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Kommunestyret 16.09.2020 
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https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-
4956-84f0-6f0f6873dabd 
 

Oppsummering 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter er opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt påminnelse til kommunene om adgangen 
til å vedta at alle folkevalgte organer ved behov kan avholde fjernmøter, og om behovet for 
eventuelt å sikre at kommunen har nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle møtedeltakere 
kan se, høre og kommunisere med hverandre under slike møter, jf. kommuneloven § 11-7.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 24.06.2020 informert alle kommuner og 
fylkeskommuner om at midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19 er opphevet, med virkning fra 01.08.2020.  
 
Forskriften ga unntak fra kommunelovens regler om møtegjennomføring. Den ga midlertidig adgang 
til å gjennomføre fjernmøter via digitale møteplattformer uten å ha truffet formelt vedtak ihht. 
kommuneloven § 11-7. Forskriften ble fastsatt 13.03.2020 i forbindelse med utbruddet av Covid-19. 
Begrunnelsen for å oppheve forskriften er at landet i juni begynte å åpne opp og at det ble mulig for 
folkevalgte organer å ha fysiske møter igjen, og at allmenheten kunne være til stede under møtene 
slik loven krever. Forskriften om unntaket fra loven var nødvendig fordi det kom brått på at det i 
praksis var forbudt å holde fysiske møter, og fordi en antok at kommunene ikke hadde sikret seg med 
formelle vedtak og nødvendige tekniske hjelpemidler som var nødvendige dersom fjernmøtene 
skulle kunne gjennomføres etter loven. 
 
Nå når forskriften er opphevet må kommunestyret bestemme om det skal innføres en regel i 
reglementet for kommunestyret, slik at kommunestyret og andre folkevalgte organer i fremtiden kan 
gjennomføre fjernmøter ved behov. 
 
Det vil være en forutsetning ved eventuell gjennomføring av fjernmøter at reglene i kommuneloven § 
11-7 følges, slik at god kommunikasjon ivaretas i møtet.  
 
Dersom kommunestyret åpner for adgang til å holde fjernmøter, må administrasjonen følge opp med 
å anskaffe godt funksjonelle tekniske løsninger som tas i bruk slik at møter i folkevalgte organer kan 
gjennomføres i samsvar med lovkravene. Kommunen skal etter kommunelovens formålsparagraf 
sørge for et sterkt lokaldemokrati med aktiv deltakelse både fra folkevalgte og innbyggere. Se 
punktet Lover og forskrifter. Gjennomføring av eventuelle fjernmøter krever anskaffelse og bruk av 
teknisk utstyr som sikre at alle møtedeltakerne kan «se, høre og kommunisere med hverandre» 
mens møtet gjennomføres. Lovkravene som gjelder møter i folkevalgte organer gjelder også for 
fjernmøter. Det vil også si at møtene skal være åpne og tilgjengelige for allmenheten med mindre det 
unntaksvis foreligger en hjemmel for å lukke møtet. 
 
Ved vurdering av hvilke tekniske løsninger som er egnede, og ved anskaffelsen og bruken, må det 
legges stork vekt på å sikre «et sterkt og representativt lokaldemokrati». Møtegjennomføringen skal 
fungere godt, både for det politiske utvalget samlet, for møteleder og for hvert enkelt medlem, slik at 
han eller hun kan utøve vervet som folkevalgt uavhengig av posisjon og opposisjon. 
 

  
Konsekvenser 

https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
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Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.08.2018. 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
 
Hva innebærer kravet i kommuneloven § 11-7 om at alle møtedeltakere skal kunne se, høre og 
kommunisere med hverandre? Dette er et tolkningsspørsmål. Lovens formålsparagraf, § 1-1 første 
ledd andre setning sier at «Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.» Det er et generelt juridisk prinsipp at 
formålsparagrafer skal tillegges vekt ved tolkningen av resten av lovteksten, der det er rom for 
skjønn og fortolkninger. Formålsparagrafen i kommuneloven tilsier at hensynet til demokratiet skal 
veie tungt ved beslutninger vedrørende den praktiske møtegjennomføringen og ved vurderingen av 
hva som er akseptable tekniske løsninger for kommunikasjonen i møtet. 
 
Eksisterende planer 
Gran kommunes digitaliseringsstrategi kan være nyttig i eventuell oppfølgingen av vedtaket, ved valg 
av tekniske løsninger som sikrer innbyggerne og de folkevalgtes rettigheter og medvirkningsmulighet. 
Strategien skal bidra til et overordnet perspektiv og en strukturert fremgangsmåte ved forberedelser, 
beslutninger og anskaffelser av digitale systemer.  
 
Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, ble vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 22.10.2018. 
Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte 
gode tjenester og etterleve forventningene til en moderne kommune. Strategien konkretiserer 
strategiske grep og peker på forutsetninger for gode digitale tjenester.  
 
Digitalisering er ikke et mål i seg selv men et verktøy. Digital teknologi kan ha et stort 
gevinstpotensial, men må innføres på en kritisk og gjennomtenkt måte, slik at både tilsiktede og 
utilsiktede effekter blir vurdert og tatt hensyn til. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for kommunestyret, politikerhåndboka kapittel 5. 
 
Økonomi 
Eventuell gjennomføring av fjernmøter krever anskaffelse og drift av teknisk utstyr som nevnt over. 
Dette er ikke utredet nærmere i denne saken. Saken gjelder vedtak om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen. Innstillingen forutsetter at 
anskaffelse gjennomføres innenfor rammen av årets digitaliseringsmidler. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Gjennomføring av fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer vil 
kreve ressurser til anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, inkludert støtte fra stabsfunksjoner. 
Rådmannen gjør oppmerksom på dette, uten å beskrive det nærmere i saken.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for 
kommunestyret som også omfatter møter i andre folkevalgte organer i kommunen: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om en ønsker å innføre en regel som gir adgang til å 
gjennomføre møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer som fjernmøter, slik rådmannen 
foreslår i innstillingen.  

Alternativer kan være: 

 å ikke vedta endringer i reglementet, det vil si å ikke åpne for adgang til å holde fjernmøter 

 å vedta en utsettelse sammen med bestilling av en nærmere utredning av behovet for 
økonomisk ramme og bevilgning til anskaffelse av teknisk utstyr 

Innstillingen i saken omfatter ikke økonomisk bevilgning, men på grunn av krav til teknisk utstyr til 
møtegjennomføringen, - anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, anbefaler rådmannen at saken 
likevel behandles via formannskapet. Fordi det er usikkert hvordan Covid-19-situasjonen utvikler seg 
i ukene og månedene framover anbefaler rådmannen at formannskapet og kommunestyret vedtar 
innstillingen slik den foreligger, fremfor de nevnte alternativene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Reglementet for kommunestyret oppdateres på kommunens hjemmeside i tråd med vedtaket. 
 

 
Dato: 12. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


