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ENDRING AV REGLEMENT FOR KAUTOKEINO KOMMUNESTYRE
Melding om vedtak sendes til:
Stabsleder i kommunedirektørens stab
Det vises til:
Kommuners virksomhet er regulert i Lov av 22. Juni nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven), se lovens § 1.
Vedlegg:
1. Reglement for Kautokeino kommune
2. Brev fra det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sakens bakgrunn:
Kommunelovens § 11-7 første ledd gir kommunestyret hjemmel til å beslutte at møter i
de folkevalgte organene kan holdes som fjernmøte. Det vil si at deltakerne ikke sitter i
samme lokale, men avholder møte ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Forutsetningen er
at deltakerne kan «se, høre og kommunisere med hverandre», og at de øvrige krav til
møter overholdes jf. Bestemmelsens annet ledd.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 13. mars 2020, i forbindelse med
utbruddet av Covid-19, en midlertidig forskrift som ga kommuner og fylkeskommuner
adgang til å gjennomføre fjernmøter. Dette tross kommuners fravær av regulering av
fjernmøter. I brev fra departementet er det opplyst at den midlertidige forskriften ble
opphevet 1. august 2020, se vedlegg 2. Kautokeino kommunestyre har ikke regulert
hvorvidt møter kan avholdes som fjernmøter, se vedlegg 1, og har derfor ikke mulighet
til å holde møter som fjernmøter fra og med denne dato.
Vurdering:
En endring av Covid-19 situasjonen i Kautokeino kommune kan medføre at
kommunestyret blir hindret å holde fysiske møter, men også møter som fjernmøter. For
å sikre at kommunestyre har hjemmel til holde møter som fjernmøter, bør det tilføyes en
bestemmelse om dette i Reglementet for Kautokeino kommunestyre, se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:
Det tilføyes en setning i «Reglement for Kautokeino kommunestyre», etter setningen §
2 annet ledd annet punktum. Følgende setning tilføyes i reglementet: «Kommunestyret,
samt andre folkevalgte organer i kommunen kan avholde fjernmøter iht.
Kommunelovens § 7-1.»

