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Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19
fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i
den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.
I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020.
Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres.
Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.
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. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig
med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor
være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.
Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i
mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet
nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også
mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle
organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var
også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte
være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det
var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og
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fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig
herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.
Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til
stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller
hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om
gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.
Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 117 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven
åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha
fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget 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.
Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å
teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak
etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe
tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og
fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.
Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som
igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller
deler av forskriften for en midlertidig periode.
Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
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seniorrådgiver
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