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Tynset kommune
SÆRUTSKRIFT
Arkivsak: 20/3328
ADGANG TIL Å AVHOLDE MØTER I KONTROLLUTVALGET SOM
FJERNMØTER
Saksnr.
81/20

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2020

Vedlegg
1. Møtebok sak 34/20 fra kontrollutvalgets møte 07.09.2020 med vedlegg:
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 24.06.2020 – om
gjennomføring av fjernmøter
Melding om vedtak sendes til:
Kontrollutvalg Fjell IKS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tynset kommune vedtok i møte 07.09.2020 å anmode kommunestyret om å
få mulighet til å avholde digitale møter, under forutsetning av at kontrollutvalgets leder ser det
som formålstjenlig. Det vises for øvrig til vedlagte møtebok fra kontrollutvalgets behandling av
saken.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte i forbindelse med utbruddet av covid-19
midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Forskriften ble opphevet med virkning
fra 01.08.2020.
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 mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-7
er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Loven åpner for at
kommunestyret kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha fjernmøter, og kommunestyret 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.
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Tynset kommune har anskaffet nødvendig teknisk utstyr for å avholde fjernmøter i
formannskapssalen. Dersom kommunestyret beslutter adgang for kontrollutvalget til å avholde
fjernmøter, bør fjernmøtene inntil videre avholdes der.
Innstilling:
Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht.
kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan
ikke behandles i et digitalt møte.
Kommunestyret behandlet saken i møte 22.09.2020 :
Forslag fra Stein Tronsmoen, Senterpartiet:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes.

