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RETNINGSLINJER FOR FJERNMØTER I ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. 
Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg 
har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer. 
 
Kommuneloven § 11-7 åpner for at møter kan avholdes som fjernmøter. Det er en 
forutsetning for å avholde fjernmøte at kommunestyret selv har besluttet at (andre) 
folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å avholde fjernmøte. Videre skal alle 
deltakerne se, høre og kommunisere med hverandre. Det er ikke adgang til å avholde møter 
som lukkes på grunn av taushetsplikt etter § 11-5 andre ledd som et fjernmøte. Møter som 
er lukket etter § 11-5 tredje ledd (kan-bestemmelsene) kan imidlertid avholdes som 
fjernmøter. 
 
Når det gjelder kommunestyrets adgang til selv å avholde fjernmøter, krever ikke loven at 
kommunestyret har vedtatt slik adgang på forhånd i et alminnelig møte. Kommunestyret 
selv, i et fjernmøte må kunne bestemme at møtet avholdes i slik form. 
 
Øyer kommunes reglement for folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret i sak 
122/2019, åpner ikke for at møter kan gjennomføres som fjernmøter.  
 
Som følge av den alvorlige situasjonen knyttet til spredningen av Covid-19, vedtok 
kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.3.2020 en midlertidig forskrift om 
gjennomføring av fjernmøter. Av denne forskriften fulgte at møter i folkevalgte organer og 
andre kommunale organer kunne gjennomføres som fjernmøter selv om kommunestyret 
ikke tidligere har fattet vedtak om dette. Den midlertidige forskriften er nå opphevet, men 
etter oppblussing av smittesituasjonen etter sommeren er det aktuelt å løpende vurdere 
hvorvidt fysiske møter i folkevalgte organ skal gjennomføres i kommunen, og hvor 
beslutningsmyndighet for gjennomføring av fjernmøter skal ligge.  
I utgangspunktet gjelder alle kommunelovens krav til møter i folkevalgte organer også for 
fjernmøter. Den midlertidige forskriften åpnet for at enkelte av kommunelovens krav kunne 
settes til side, herunder bestemmelser om møteoffentlighet og organets medlemmers 
mulighet for å se hverandre under behandlingen av sakene. Videre kunne det gjennomføres 



fjernmøter også i de tilfeller der møtet skal lukkes etter bestemmelsene i kommuneloven § 
11-5. 
 
I perioden mars til juni er det avholdt fjernmøter via applikasjonen Microsoft Teams 
(heretter omtalt som Teams) for formannskapet, planutvalget, tjenesteutvalg og 
kontrollutvalget. For kommunestyret er det ikke gjennomført fjernmøte.  
 
Alle faste representanter i kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, planutvalg og 
tjenesteutvalg i Øyer kommune, samt flere av varamedlemmene til disse utvalgene, har 
nettbrett til bruk i det politiske arbeidet. Så lenge internettløsningen er stabil, anses 
fjernmøter for å være et godt alternativ til fysiske møter. Den alternative møteformen har 
krevd noen endringer i møteprosedyrer, eksempelvis knyttet til å be om ordet og 
avstemminger, dette har fungert tilfredsstillende i de gjennomførte fjernmøtene i 
kommunen. Ved ønske om et hyppigere ordskifte, fungerer løsningen best i møter med et 
begrenset antall møtedeltakere, men det vil også være mulig å gjennomføre slike møter for 
kommunestyret. 
 
Vurdering: 
En utfordring med fjernmøter via digitale løsninger, er å praktisere møteoffentlighet på 
samme måte som ved fysiske møter, der pressen og andre tilhørere har anledning til å være 
til stede. En løsning på dette er web-overføring av fjernmøter, og å vurdere om det kan 
iverksettes andre tiltak for å sikre størst mulig grad av åpenhet knyttet til behandling av 
politiske saker. Presse og media kan bli invitert til å høre møtet. Gjeldende praksis for 
publisering av sakspapirer, protokoller og eventuelt annet tilleggsmateriale videreføres. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune vil følge de råd som til enhver tid gis fra helsemyndighetene. Dersom 
anbefalingene fra helsemyndighetene tilsier at kommunestyret ikke kan samles gis ord-
føreren fullmakt til å omgjøre møter til fjernmøter. Dette kan gjelde dersom det for 
eksempel kommer begrensinger på antall personer som kan være samlet. 
 

2. Dersom Øyer kommune eller omkringliggende kommuner har smittetall som definerer 
kommunen som «rød», dvs. over 20 smittede per 100.000 innbyggere, kan ordføreren, i 
samråd med kommunelege, omgjøre møter til fjernmøter. 
 

3. I unntakstilfeller kan også ordføreren bestemme at hastemøter gjennomføres elektronisk – 
dette er gjerne knyttet til perioden seint juni til tidlig august. I slike tilfeller må aktuelle 
saker være helt påkrevende med en rask politisk behandling. 
 

4. For å ivareta meroffentlighet web-overføres alle fjernmøter. 

 
 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør


