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Regler for bruk av fjernmøter i Midt-Telemark kommune
1. Kommunestyret vedtar av møter i kommunestyre, formannskap,
faste utval og andre folkevalgt organer kan avholdes helt eller delvis
som fjernmøter.
2. Leder av folkevalgt organ avgjør om møter skal holdes som
fjernmøte.
3 . Hastesaker KL § 11-8 2. og 3. ledd: «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.»
4. Folkevalgt organ kan vedta at neste møte avholdes som fjernmøte.

5 Innkalling kan skje telefonisk. Er det ikke tid til utsendelse av
saksdokumentene, skal disse refereres i møtet. 5. Hensynet til åpenhet
og offentlighet skal ivaretas på best mulig måte.
6. Medlemmer av folkevalgt organ, som ikke kan møte på fysiske
møter, skal registreres med forfall og kan ikke delta som
fjernmøtedeltaker.
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Lovhenvisning
Kommuneloven § 11-7 og 11-8
§ 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 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.
§ 11-8.Hastesaker
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.
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