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SAMMENDRAG: 
Som følge av statlige føringer og behov for smittevern i forbindelse med pågående 
utbrudd av Covid-19 (korona), kan møter i folkevalgte organer og andre kommunale 
organer ikke gjennomføres som normalt. I denne saken presenteres mulige løsninger for 
organisering og gjennomføring av det politiske arbeidet i Gausdal kommune i denne 
ekstraordinære situasjonen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I forbindelse med utbrudd av Covid-19 (korona), har sentrale myndigheter og 
folkehelseinstituttet gitt pålegg og anbefalinger som påvirker gjennomføringen av politiske 
møter og møter i andre kommunale organer.  
 
Fjernmøter 
Kommuneloven § 11-7 åpner for fjernmøter i folkevalgte organer, sitat: 

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 kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra 
kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd. 

 



  
 
 

  
 
 

 

For å sikre gjennomføring av nødvendige møter i folkevalgte organer i forbindelse med det 
pågående sykdomsutbruddet, er det fra sentralt hold vedtatt midlertidig forskrift om 
gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Følgende fremgår av den midlertidige forskriften: 
§ 1.Virkeområde 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 
kommuneloven § 5-1. Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for andre kommunale 
organer etter § 5-2. 

§ 2.Unntak fra kravet om vedtak som vilkår for å kunne ha fjernmøte 
Folkevalgte organer kan bestemme å holde møter som fjernmøte. Dette gjelder selv om 
kommunestyret eller fylkestinget ikke har truffet vedtak om at det folkevalgte organet skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte, jf. kommuneloven § 11-7 første ledd. 
 
§ 3.Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 
Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen 
ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet. 
 
§ 4.Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 
Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se 
hverandre. 
 
§ 5.Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 
Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter 
kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. 
 
§ 6.Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020 
 
Opprettelse av utvalg for kommunale formål 
Kommunestyrets mulighet til å opprette utvalg ut over de som er særskilt pålagt og regulert i 
kommuneloven, fremgår av kommuneloven § 5-7. 
 
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og for deler av den 
kommunale virksomheten. Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget.  
 
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt 
vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. 
 
Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.  
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg 
 



  
 
 

  
 
 

 

Følgende fremgår av kommentarer til kommuneloven § 5-7 
Utvalgene som kan opprettes etter denne paragrafen er mer eller mindre spesialiserte politiske 
organer som etter delegering kan opptre som kommunestyrets forlengede arm når det gjelder å 
treffe vedtak på forskjellige områder.  Et utvalg nedsatt etter denne paragrafen vil kunne være 
både tidsbegrenset og såkalt fast, og det vil kunne tildeles både vedtaksmyndighet, 
innstillingsrett eller bare utredningsoppgaver. 
 
Utvalg kan etter loven etableres for «kommunale og fylkeskommunale formål eller for deler 
av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet». Denne formuleringen gir 
kommunene praktisk talt frie hender når det gjelder hvordan utvalgene skal brukes og 
organiseres.  
Noe myndighet kan ikke delegeres, og det vil eksempelvis gjelder bestemmelser der det 
fremgår at det er kommunestyret selv som har myndigheten. 
 
Rammene for kommunestyrets kompetanse til å fastsette området for utvalgets virksomhet er 
negativt avgrenset. Det vil si at virksomhetsområdet kan fastsettes fritt, så lenge man ikke trår 
andre (obligatoriske) organers lovbestemte myndighet for nær. Det er altså heller ikke adgang 
til å tillegge de faste utvalgene gjøremål som etter loven er lagt til for eksempel 
formannskapet eller kontrollutvalget. 
 
Utvalg etter denne paragrafen er hjelpeorganer for kommunestyret og fullt ut underlagt 
kommunestyret. Kommunestyret har som delegerende og organiserende organ det politiske 
ansvaret for virksomheten i disse organene, og kan til enhver tid trekke tilbake alle 
delegeringsfullmakter, samt til å omorganisere eller nedlegge utvalgene fullstendig. 
En eventuell utskifting av medlemmer i valgperioden må imidlertid skje ved fullstendig 
nyvalg, ikke ved at enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg dersom det ikke 
foreligger en situasjon som er omhandlet i § 7-10 andre og tredje avsnitt.  
 
I denne forbindelse siteres fra § 7-10 andre og tredje avsnitt: 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
 
Krav om kjønnsmessig balanse 
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7 tredje ledd krav om at det skal være balanse 
mellom personer fra hvert kjønn blant de medlemmene som blir valgt når en ser på organet 
under ett. Dette innebærer at dersom organet skal ha fire medlemmer eller flere, så må hvert 
kjønn være representert i organet med minst 40 %.  
 
Ved forholdsvalg er det ikke noe krav til kjønnsbalanse for organet som helhet, men det er 
krav til representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene. Av § 7-5 andre ledd følger 



  
 
 

  
 
 

 

det at dersom det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert 
med minst 40 % blant kandidatene på den enkelte liste. 
 
Krav om reglement for folkevalgte organer, kommuneloven § 5-13 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
b) tidsperioden som organet er opprettet for 
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 
 
Behandling av hastesaker etter kommuneloven § 11-8, sitat: 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet 
eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som 
er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som 
skulle ha avgjort saken. 

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte 
hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 
ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 
nødvendig. 

Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist 
enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til 
det kan holdes et ordinært møte. 

Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til 
vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter 
skriftlig saksbehandling. 
 
Fylkesmannens kjøreregler knyttet til smittevern pr. 20.3.20  
Fylkesmannen i Innlandet presenterte 20.3.2020 nye kjøreregler for å hindre unødvendig 
smitte, som blant annet inneholdt følgende tiltak/oppfordringer: 
 

 Hold avstand 
 Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme, og hold 

deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri 
 Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig  
 Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås 
 Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff)  
 Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme 
 Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Som følge av overordnede føringer og anbefalinger i forbindelse med pågående utbrudd av 
Covid-19 (korona), kan møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer ikke 
gjennomføres som normalt. Det er høyst usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, 
men den kan potensielt bli langvarig. Ettersom det kan og vil være politiske saker som det er 
av betydning å få behandle i denne perioden, skisseres i denne saken noen alternative 
løsninger for gjennomføring av politiske møter. 
 
Fjernmøter 
Kommunestyret kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å 
avholde møter som fjernmøte, det vil si at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via 
tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Gausdal 
kommunes reglement for folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret 28.9.2019, 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 følger at møter i folkevalgte organer og 
andre kommunale organer nå kan gjennomføres som fjernmøter selv om kommunestyret ikke 
tidligere har fattet vedtak om dette.  
 
I utgangspunktet gjelder alle kommunelovens krav til møter i folkevalgte organer også for 
fjernmøter. Den nye forskriften åpner for at enkelte av kommunelovens krav kan settes til 
side, herunder bestemmelser om møteoffentlighet og organets medlemmers mulighet for å se 
hverandre under behandlingen av sakene. Videre kan det gjennomføres fjernmøter også i de 
tilfeller der møtet skal lukkes etter bestemmelsene i kommuneloven § 11-5.  
 
Alle faste representanter i kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, planutvalg og 
tjenesteutvalg i Gausdal kommune, samt flere av varamedlemmene til disse utvalgene, har 
nettbrett til bruk i det politiske arbeidet. For klageutvalget gelder det samme for alle faste 
medlemmer, med unntak av ett, samt flere av varamedlemmene. Via en digital løsning, har 
kommunens IT-leverandør lastet inn en applikasjon (Microsoft Teams, heretter omtalt som 
Teams) på alle disse nettbrettene som kan benyttes til fjernmøter. Det ligger således til rette 
for at møter i de nevnte organene skal kunne gjennomføres digitalt, forutsatt at 
representantene befinner seg på et sted med tilgang til internett.  
 
I forbindelse med koronasituasjonen, der mange av kommunens medarbeidere nå arbeider via 
hjemmekontor, har kommunedirektøren og flere av tjenestene testet ut digitale løsninger for 
fjernmøter. Andre kommuner gjennomfører også digitale møter i ulike folkevalgte organer. Så 
fremt internettløsningen er stabil, anses fjernmøter for å være et godt alternativ til fysiske 
møter. Løsningen fordrer at det gis noe opplæring i bruk av Teams i forkant av møtet. Den 
alternative møteformen vil trolig kreve noen endringer i møteprosedyrer, eksempelvis knyttet 
til å be om ordet og avstemminger, og dette vil det være mulig å finne praktiske løsninger for. 
Ved ønske om et hyppigere ordskifte, vil løsningen fungere best i møter med et begrenset 
antall møtedeltakere, men det vil også være mulig å gjennomføre slike møter for 
kommunestyret.  



  
 
 

  
 
 

 

 
En utfordring med fjernmøter via digitale løsninger, er at det ikke vil være mulig å praktisere 
møteoffentlighet på samme måte som ved fysiske møter, der pressen og andre tilhørere har 
anledning til å være til stede. Den midlertidige forskriften åpner for at kommunene, ved 
fjernmøter, kan fravike fra bestemmelser om møteoffentlighet. Selv om dette er en uheldig 
konsekvens, anser kommunedirektøren det som svært viktig at det politiske arbeidet og 
behandling av viktige saker ikke stopper opp i denne perioden. Kommunedirektøren ser på 
tekniske muligheter for web-overføring av fjernmøter, og vurderer om det eventuelt kan 
iverksettes andre tiltak for å sikre størst mulig grad av åpenhet knyttet til behandling av 
politiske saker. I tillegg videreføres gjeldende praksis for publisering av sakspapirer, 
protokoller og eventuelt annet tilleggsmateriale. 
 
Delegering av kommunestyrets myndighet til andre organer 
Om fjernmøter ikke anses som en hensiktsmessig møteform for å behandle alle saker som i 
henhold til gjeldende delegeringsreglement og reglement for folkevalgte organer skal 
behandles av kommunestyret selv, vil det være mulig å delegere deler av kommunestyrets 
myndighet til andre folkevalgte organer. Dette kan være folkevalgte organer som allerede 
eksisterer, eller til et nytt utvalg som opprettes i medhold av kommuneloven § 5-7. 
Kommunestyret står forholdsvis fritt til å opprette utvalg etter denne bestemmelsen, og kan 
selv fastsette utvalgets virkeområde, varighet, myndighet og representasjon. Det er imidlertid 
ikke anledning til å delegere myndighet som etter ulike lovverk skal behandles av 
kommunestyret selv, eller som etter loven er tillagt andre organer som formannskap og 
kontrollutvalg. Et eventuelt nytt utvalg må oppfylle kravene om kjønnsmessig balanse. 
 
At de fleste saker kan behandles av utvalg med færre representanter, vil kunne avlaste 
kommunestyret i denne krevende perioden og forenkle møtegjennomføringen. Også møtene i 
organer kommunestyret delegerer myndighet til vil kunne gjennomføres som fjernmøter, men 
da med færre deltakere. Med færre deltakere vil det også potensielt - med nødvendige 
forhåndsregler - kunne gjennomføres fysiske møter om de folkevalgte ønsker det. Med tanke 
på potensiell smittespredning og på fylkesmannens tydelige anbefalinger av 20.3.2020, 
anbefaler kommunedirektøren imidlertid at man avstår fra fysiske møter i tiden fremover.  
 
Det er altså kommunestyret selv som må opprette utvalget, fastsette hva slags saker det skal 
behandle, tildele det vedtaksmyndighet, samt velge representanter, vararepresentanter, leder 
og nestleder. Dette krever at det avholdes et kommunestyremøte som oppfyller lovens krav til 
form, innhold, prosedyre og vedtaksførhet, der dette eventuelt vedtas. Videre må det vedtas et 
reglement for utvalget i tråd med kommuneloven § 5-13. 
 
Kommunedirektøren har laget forslag til et reglement for et eventuelt nytt utvalg, 
«kommuneutvalget», som kan behandle saker etter delegert myndighet fra kommunestyret. 
Utvalget kan opprettes for en begrenset periode, og kan nedlegges når det ikke lenger er 
behov for det. I henhold til kommuneloven, skal det vedtas reglement for alle folkevalgte 
organer, og forslag til reglement er vedlagt denne saken. I forslaget er det lagt til grunn at et 
eventuelt nytt utvalg skal avlaste kommunestyret og ikke erstatte de øvrige folkevalgte 
organer. Dette er det selvsagt anledning til å endre på, dersom kommunestyret ønsker at 
utvalget skal ha myndighet som per i dag er tillagt andre utvalg, og til en viss grad erstatte 



  
 
 

  
 
 

 

disse i en krisesituasjon. Kommunedirektøren minner i denne forbindelse om kommunelovens 
begrensninger knyttet til delegering til et slikt utvalg, og dette innebærer at det uansett kan 
være saker i den aktuelle perioden som må behandles av kommunestyre, formannskap og 
kontrollutvalg. Delegeringen til utvalget kan også økes eller strammes inn på et senere 
tidspunkt, om nødvendig.  
 
Avholdelse av møter i andre folkevalgte organer 
Når det gjelder andre folkevalgte organer - formannskap, planutvalg, tjenesteutvalg og 
klageutvalg - vil også disse ha anledning til å avholde fjernmøter, og de vil således kunne 
opprettholde møteaktivitet fremover uten at representantene samles fysisk. Saker det ikke 
haster med å behandle, kan eventuelt skyves på, slik at saklisten ikke blir for krevende for en 
slik møteform. For alle utvalg, også kommunestyret, vil det være hensiktsmessig med en 
vurdering av om saker bør og kan utsettes til et senere tidspunkt. 
 
En utfordring med å opprettholde aktivitet i alle folkevalgte organer i denne ekstraordinære 
perioden, kan være behovet for kapasitet i administrasjonen, i politisk sekretariat og hos de 
folkevalgte. Ved et større sykdomsutbrudd, vil det kunne bli vanskelig å sørge for produksjon 
av sakspapirer, utarbeidelse av møteprotokoll og praktisk/teknisk bistand i forbindelse med 
møtegjennomføring. Det er imidlertid ikke mulig å forutse situasjonen eller følgene av denne 
på det nåværende tidspunkt.  
 
Spesielt om rådsorganene 
Ungdomsrådet og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har rett til å uttale seg 
om saker som påvirker deres brukergrupper før endelig politisk behandling. I denne 
ekstraordinære perioden må man finne muligheter for å få dette til innenfor de rammene som 
følger av kommuneloven. Rådenes medlemmer har ikke nettbrett dedikert til rådets arbeid, 
men har trolig tilgang til privat PC, nettbrett og/eller telefon som muliggjør avholdelse av 
fjernmøter. Det er ikke et krav i verken kommuneloven eller den midlertidige forskriften om 
gjennomføring av fjernmøter at utstyr må stilles til disposisjon av kommunen.  
 
Videre åpner «hasteparagrafen» i kommuneloven § 11-8 for at lederen i et folkevalgt organ 
kan beslutte å behandle en sak skriftlig hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte 
og det enten ikke er tid til å avholde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 
ekstraordinært møte anses som nødvendig. Når en sak skal behandles skriftlig etter 
kommuneloven § 11-8, annet ledd, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes 
samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer 
slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. I 
praksis vil dette innebære at rådsmedlemmene, gjennom digitale skriftlige forslag og 
kommunikasjon, kommer frem til en uttalelse som rådets medlemmer slutter seg til. Det er 
også selvsagt anledning til å presentere alternative synspunkter i en uttalelse gjennom en slik 
form for behandling, dersom alle representantene stiller seg bak den samlede ordlyden. 
 
Etter kommuneloven § 11-8, kan også lederen kalle inn til hastefjernmøter med en kortere 
frist enn etter ordinære regler for å sikre rådets behandling av viktige saker, og dette kan også 
bli aktuelt i den usikre perioden vi går i møte. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Rådsorganene står fritt til å avstå fra å uttale seg om saker som påvirker deres brukergrupper. 
Dersom et rådsorgan motsetter seg å behandle saker på annen måte enn i fysiske møter i den 
situasjonen kommunen og samfunnet for øvrig nå er i, vil det etter kommunedirektørens 
vurdering innebære at de avstår fra å uttale seg så lenge det finnes alternativer for 
møtegjennomføring, som fjernmøter og skriftlig behandling.  
 
Konklusjon 
Kommunestyret må ta stilling til hvordan møter i folkevalgte organer skal gjennomføres i 
perioden med pågående utbrudd av Covid-19.  
 
Alle møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer kan i medhold av midlertidig 
forskrift gjennomføres som fjernmøter. Dersom det anses som lite hensiktsmessig at 
kommunestyret opprettholder sin ordinære saksmengde i perioden der fjernmøter er påkrevet, 
kan deler av kommunestyrets myndighet delegeres til eksisterende folkevalgte organer eller til 
et nytt utvalg som opprettes for en periode med formål om å begrense kommunestyrets 
saksmengde. Et nytt utvalg kan også delegeres myndighet som per i dag er delegert til andre 
folkevalgte organer, innenfor rammene av kommunelovens bestemmelser.  
 
Rådsorganene vil ha anledning til å avholde fjernmøter via digitale løsninger/telefon, eller 
eventuelt til å behandle saker skriftlig etter kommuneloven § 11-8. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Kommunestyrets møter gjennomføres som fjernmøter så lenge det er påkrevet, i 
henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer 
i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 

 
2. Møter i andre folkevalgte organer og andre kommunale organer gjennomføres som 

fjernmøter så lenge det er påkrevet for å begrense smitte av Covid-19.  
 

3. Folkevalgte organer og andre kommunale organer kan behandle saker skriftlig om 
bestemmelsene i kommuneloven § 11-8 er oppfylt. 
 

 


