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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL I FOLKEVALGTE ORGANER OG 
ANDRE KOMMUNALE ORGANER  FOR PERIODEN 2019-2023 
 
Vedlegg:  

 Reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for 
kommunestyreperioden 2019-2023 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen  
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at  møteprotokoll for perioden 2019-2023  i folkevalgte 
organer og andre kommunale organer godkjennes elektronisk.   
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det skal føres møtebok for møter i folkevalgte organer, jfr. kommuneloven § 11-4. 
Kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren utpeker, fører protokoll fra organets 
møter.  
 
Møteboken skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som møtte og hvem 
som var fratredende, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet og 
avstemmingsresultat.  
 
Av reglement for folkevalgte organer, sak 68/19, fremgår følgende:  
Reglement for Gausdal kommunestyre 3-23 protokoll: 
«Protokollen godkjennes og undertegnes av 3 (tre) medlemmer valgt av og blant organets 
medlemmer. Etter godkjenning sendes protokollen elektronisk til organets medlemmer og 
møtende varamedlemmer.» 
 
I Covid-19-tiden er godkjenningen gjort elektronisk. Det fungerer bra. For 
kommunestyret vil det være elektronisk godkjenning av de 3 oppnevnte medlemmene.  
 
 
Reglement for formannskap, tjenesteutvalget, planutvalget, kontrollutvalget, klageutvalget, 
partssammensatt utvalg, ungdomsrådet og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
( heretter øvrige organer)  3-3 Andre bestemmelser:  



  
 
 

  
 
 

 

« Saksbehandlingsbestemmelser gitt i reglement for kommunestyret punkt 3-2 til 3-5, 3-8 til 
3-12, 3-15 til 3-20, samt 3-22 til 3-23 gjelder tilsvarende for … så lenge annet ikke spesifikt 
er bestemt».  
 
VURDERING: 
Godkjenning av møteprotokoll i øvrige organer har framt il mars/april 2020 vært gjort ved at 
alle møtende medlemmer signerte protokollen i møtet.  
 
For å redusere kontaktpunkt i Covid-19- tiden er rutinen endret ved at forslag til protokoll er 
sendt til godkjenning med e-post til lederen for utvalget, og ikke alle medlemmene. Erfaring 
har vist at det tar for lang tid for å få alle til å svare på e-posten.     
 
Vi foreslår å videreføre denne praksisen ved å ta den inn i reglementet, det vil si at 
møteprotokollen godkjennes elektronisk av organets leder. Etter godkjenning sendes 
protokollen elektronisk til organets medlemmer og møtende varamedlemmer.  
 
For kommunestyret skrives det inn i reglementet at protokollen godkjennes elektronisk. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. For kommunestyret vil det være elektronisk godkjenning av protokollen ved de 3 

oppnevnte medlemmene, jfr. reglementet.  
2. Møteprotokoll i folkevalgte organer og andre kommunale organer (med unntak av 

kommunestyre) for perioden 2019-2023 godkjennes elektronisk av organets leder. Etter 
godkjenning sendes protokollen elektronisk til organets medlemmer og møtende 
varamedlemmer.


