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DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 
begrense spredning av Covid-19: 
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-
fjernmoter-i-folkevalgte-organer/ 
 
Mail sendt til kommunestyrets medlemmer tirsdag 17.03.2020 kl 10.40. 
 
 
Saksutredning: 
 
Innledning: 
Som dere kjenner til har Norge store utfordringer om dagen med Koronaviruset. Dette går 
sjølsagt også utover politisk virksomhet og kommunal forvaltning. 
 
Det er vanskelig å holde større møter både fysisk og elektronisk. Kommunestyret må gå 
foran med et godt eksempel og følge anmodningen fra sentrale og lokale myndigheter.  
Det er likeså veldig krevende å gjennomføre elektroniske møter med så mange 
representanter i tillegg til administrasjon og presse. 
 
Ordfører og kommunedirektør har derfor diskutert utfordringen og vil foreslå at 
kommunestyret delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. Kommuneloven til 
Formannskapet. 
 
Dette innebærer at Formannskapet vil få de fleste myndigheter og disse møtene kan 
gjennomføres elektronisk og samtidig gi pressen tilgang til møtene. 
 
Delegeringen bør ha en tidsbegrensning og hvis det viser seg at tiden blir lengre så får saken 
tas opp igjen. 
 
I første omgang vil en delegering fram til 1. mai være aktuell og at delegeringen tas tilbake 
hvis vi får en normaltilstand før den tiden. 
 
For å få til en slik delegering må hver enkelt faste kommunestyremedlem gi en skriftlig 
tilbakemelding på at de støtter ordningen. 
 
 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/


Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommunestyret delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. 

Kommuneloven til Formannskapet i Øyer. 
2. Delegeringen har i første omgang en ramme fram til 01.05.2020. Delegeringen tas 

tilbake hvis smitterisikoen er over og samfunnet er tilbake til normaltilstand. 
3. Voteringen skjer elektronisk til formannskapssekretæren med svarfrist innen 

torsdag 19. mars 2020 kl 08.00. 
4. De framtidige formannskapsmøtene skjer elektronisk så lenge det er smitterisiko. 

Administrasjonen ordner at møtene er tilgjengelig for pressen. 

 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør


