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Gjennomføring av politiske møter via Teams 

Formålet med prosessbeskrivelsen  

Denne prosessbeskrivelsen er en veiledning til administrasjonen i hvordan politiske møter skal 

gjennomføres ved bruk av Teams i forbindelse med korona-situasjonen.  

Fylkestingets vedtak av 13.03.20 og midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter legges til 

grunn for gjennomføringen.  

Prosessbeskrivelsen vil oppdateres jevnlig med bakgrunn i de erfaringer som opparbeides fremover.  

Skrivefrister, utsending og folkevalgte møter våren 2020: 

 

I tillegg til møter ovenfor (vedtatt møteplan) skal det gjennomføres møter i  

Valg- og reglementsnemnd, neste møte planlagt til 25.03.20 

Særskilt klagenemnd, neste møte planlagt til 24.03.20 

 

 

Spørsmål til denne prosessbeskrivelsen kan rettes til:  

Konsernstyring politisk støtte v/ iren.hagen@vtfk.no tlf: 98030068 eller 

Konsernstyring v/seksjonsleder eirin.farmen@vtfk.no  tlf: 45256943 

 

 

Lykke til!  

 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vtfk/Meetings/Details/270409?agendaItemId=200607
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277
mailto:iren.hagen@vtfk.no
mailto:v/eirin.farmen@vtfk.no
mailto:eirin.farmen@vtfk.no
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Gjennomføring av politiske møter via Teams 

Før møtet  

Steg 1: Innkalle til møte i Teams  
 

Sekretær fra politisk støtte har ansvar for å sende ut møteinnkalling. Alle som har en rolle i møtet i 

tillegg til folkevalgte medlemmer må også innkalles (for eksempel direktør, IT-ansvarlig, 

seksjonsledere). Møtedeltakere fra administrasjonen avklares mellom sekretær og fungerende 

«rådmann» i møte.  

Innkallingen må sendes til VTFK e-postadressen til de folkevalgte, og de må bruke VTFK-konto for å 

autentisere i Teams app for å få tilgang til møtet. 

Politisk støtte er ansvarlig for produksjon av ordinær innkalling og publisering i First Agenda på 

vanlig måte. Saker unntatt offentlighet sendes pr. post.  

Veiledning til politikerne i bruk av Teams skal legges ved i innkallingen.  

Presentasjoner ved orienteringer sendes til møtedeltakerne på forhånd. Ansvaret for dette ligger 

hos «fungerende rådmann». 

Steg 2: Gjennomføre forberedelsesmøte   
Før møter i de folkevalgte organer skal det gjennomføres et forberedelsesmøte.  

Deltakere skal være: 

1. Leder av folkevalgt organ 

2. Ansatt i administrasjon som er «rådmann» i organet 

3. Sekretær fra politisk støtte 

4. 1 representant fra IT  

Fungerende «rådmann» til organet sender innkalling til forberedelsesmøtet.  

Forberedelsesmøte skal minimum inneholde følgende vurderinger:  

• Valgt møtested(møterom) for møteleder og administrasjon, samt tidspunkt for oppmøte og 

møtestart (møtested og deltakelse må tilfredsstille råd fra FHI mht. begrensning av smitte) 

• Valg av møtested(møterom) for offentligheten (presse og innbyggere) der det er aktuelt 

• Hvordan streaming skal foregå, samt opptak av møte i Teams 

• Gjennomgang av saksliste 

• Beslutte anbefalte tekniske pauser i sendingen 

• Gjennomgang av huskeliste fra sekretær politisk støtte til leder av organet 
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• Hvem som tar den innledende orienteringen om bruk av Teams og kjøreregler i møte 

(kamera, mikrofon, når brukes chat m.m.) 

• Hvem og hvordan orienteringer skal foregå  

• Hvordan innlegg og replikker skal håndteres 

• Hvordan innstillingspunkter fra rådmann legges frem. Merk: innstilling ligger i saksframlegg.  

Leder bør lese opp innstilling høyt før behandling av saken.  

• Hvordan vedtak og uttalelser til sak fra øvrige folkevalgte organer skal håndteres i møte 

Anbefales muntlig orientering ved leder av utvalget. I Fylkesutvalg og Fylkesting har 

Fylkesordfører et eget dokument med samtlige innstillinger og uttalelser samlet som kan 

benyttes til å lese høyt. 

• Hvordan forslagene skal leveres. (På mail pol-forslag@vtfk.no , til sekretær i møte, eller ved 

å sende forslagene direkte på mail til hvert medlem i møtet (gjelder spesielt 

hovedutvalgene)). 

• Hvordan stemmegivningen skal foregå. Viktig å kunne ha kontroll på at stemmeplikten er 

overholdt. 

• Hvordan man skal håndtere tekniske problemer, for eksempel lyd eller bilde faller bort  

• Dersom behov for å gjennomføre behandling av gruppemøter, hvordan dette skal foregå 

• Hvilke personer som skal delta fysisk sammen med leder av organet 

• På hvilken måte advokat skal kontaktes hvis behov for eksempelvis habilitetsvurderinger 

• Hvilken rolle de ulike personene i fysisk møte skal ha 

• Hvilke personer som skal betjene øvrige roller i møte 

• Hvilke personer som skal være kontaktperson for presse/innbyggere 

 

Steg 3: Endringer i sakslisten  
Dersom det fremkommer ønske om å endre sakslisten (før utsendelse), som følge av overgangen fra 

fysiske møter til digitale møter, skal dette drøftes mellom direktør og leder av det folkevalgte organ. 

Der det er saker som også står på sakslisten til øvrige folkevalgte organ, skal de «berørte rådmenn» 

kontaktes, slik at beslutning og råd om endring på sakslister kommuniseres enhetlig til de berørte 

ledere av folkevalgt organ. Det er leder av et folkevalgt organ som tar endelig beslutning. 

Orienteringer kan gjennomføres, og presentasjoner kan vises i Teams-møtet. Orienteringer fra 

eksterne aktører kan ikke bli gjennomført i denne Teams-løsningen dersom den eksterne aktøren 

ikke har en VTFK-adresse. Dersom det folkevalgte organ har planlagt orienteringer fra eksterne 

aktører – ta kontakt med Audun Sivertsen i BDK for hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.  

OBS: Dersom det fremkommer ønske om utsettelse av sak etter møtestart: Det enkelte folkevalgt 

organ må godkjenne/vedta at saker eventuelt blir utsatt. En sak som er satt opp på sakslisten, kan 

ikke trekkes, men saken kan utsettes. Kravet er alminnelig flertall. Dette kan for eksempel håndteres 

i starten av Teams-møtet.  

mailto:pol-forslag@vtfk.no
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Steg 4: Møteoffentlighet 
Etter kommuneloven § 11-5 har alle rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer. Ny 

midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter gjeldende fra 13. mars 2020, gir imidlertid 

unntak:  

§ 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. 

I Vestfold og Telemark fylkeskommune legges det opp til at streaming som hovedregel 

gjennomføres for fylkesutvalget og fylkestingets møter. Øvrige folkevalgte organ streames der det er 

hensiktsmessig. Informasjon og lenke til streaming skal legges ut på kommunens hjemmesider. 

Ansvarlig for dette er representant for IT i møte og sekretær politisk støtte.    

Dersom møter i folkevalgte organ avholdes og streaming ikke benyttes, skal det legges til rette for at 

presse og innbyggere kan overvære møtet på andre måter. Dette kan gjøres ved at det stilles til 

disposisjon et av møterommene i fylkeshusene. Presse og innbyggere må på forhånd melde inn sitt 

ønske om tilstedeværelse til fylkets sentralbord. Sentralbordet videreformidler til kontaktperson 

som er oppnevnt i denne rollen. Informasjon om åpent møte skal legges ut på kommunens 

hjemmesider. Ansvarlig for dette er sekretær politisk støtte.  

Det gjennomføres så langt det er mulig opptak av møtet i Teams, leder av det folkevalgte organ 

vurderer om dette skal legges tilgjengelig for allmennheten.  

 

Steg 5: Utstyr til møtet  
Til Teams-møtet er det behov for utstyr på møterommet hvor administrasjon og leder av det 

folkevalgte organet sitter: 

• 2 PCer (1 til å kjøre Teams-møtet + 1 til å vise presentasjon)  

• IT stiller med egen PC til å strømme møtet via kommunetv når denne skal brukes 

• Alle deltagere som ikke sitter på møterommet må bli med i møtet med sin egen IPad eller PC  

Til møterom som er forbeholdt presse og innbyggere: 

• 1 PC til å kjøre Teams-møtet 
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Under møtet  

Steg 6: Deltakelse fra administrasjonen 
 

For møter i folkevalgte organ skal representanter fra administrasjonen og leder av det folkevalgte 

organ sitte fysisk sammen på et egnet møterom i ett av fylkeshusene. Antall personer sammen 

reduseres til et minimum, og møterommet skal være av god størrelse. Leder av folkevalgt organ, 

fungerende «rådmann» i organet og sekretær fra politisk støtte blir sammen enige om møtet skal 

være i Skien eller Tønsberg. Møterommet må være klargjort for teamsmøter med kamera og 

mikrofon. (De fleste møterommene i fylkeshusene er egnet, men de større rommene er bedre egnet 

i disse tider) 

Oversikt over møterom som kan anvendes til formålet:  

 

Deltakere fra administrasjonen: 

• Fungerende «rådmann» i det folkevalgte organ  

• Sekretær fra politisk støtte (kan vurdere å sitte på teams, avklares i forberedelsesmøte) 

• 1 representant fra IT 

Seksjonsledere er med på møtet via Teams. Sekretær politisk støtte booker møterom.  

Oppgavefordeling under møtet:   

Oppgave  Ansvar  

Bistå leder av folkevalgt organ ved opprop  Fungerende «rådmann» i møtet eller repr. sektor 

Skrive protokoll Sekretær politisk støtte 

IT-teknisk Representant fra IT 

Vise eventuelle presentasjoner  Representant fra sektor 

Visningsnavn Kapasitet
Tilgjengelig

utstyr
VT-TBG-MØTEROM Kursrom (U-R-025) 20 Konferanseutstyr og whiteboard. 12 kursmaskiner.

VT-TBG-MØTEROM Gokstad (U-R-062) 20 Skjerm, høyttaler og whiteboard. 14 personer på utside av hestesko.

VT-TBG-MØTEROM Borre (U-R-064) 14 Konferanseutstyr og whiteboard.

VT-TBG-MØTEROM Ra (U-R-066) 10 Konferanseutstyr og whiteboard.

VT-TBG-MØTEROM Re (U-R-067) 12 Konferanseutstyr og whiteboard.

VT-TBG-MØTEROM Vestre Bolærne (1-R-175) 10 Konferanseutstyr.

VT-TBG-MØTEROM Vindfjell (1-R-191) 10 Skjerm og whiteboard.

VT-TBG-MØTEROM Representasjon (2-R-209) 10 Konferanseutstyr. Beredskapsrom.

VT-TBG-MØTEROM Boxen (2-R-236) 10 Skjerm, høyttaler og whiteboard.

VT-TBG-MØTEROM Færder (3-R-337) 4 Skjerm

VT-TBG-MØTEROM Østre Bolærne (3-R-375) 10 Konferanseutstyr
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Oppgave  Ansvar  

Følge med og besvare tekniske spørsmål i chat Representant fra IT 

Følge med på ønske om innlegg/replikk på chat Fungerende «rådmann» i møte 

Vise frem endringsforslag og nye forslag til vedtak som 
kommer på mail til pol-forslag@vtfk.no på skjerm 

Sekretær politisk støtte   eller representant fra sektor 
(avklares i forberedelsesmøte) 

Følge med på endringsforslag og nye forslag til vedtak 
som evt kommer på chat (dersom mail ikke benyttes) 

Sekretær politisk støtte eller representant fra sektor 
(avklares i forberedelsesmøte) 

Markere start for avstemming i chat (nå stemmes det i 
sak ../20.) 

Sekretær politisk støtte 

Telle stemmer ved avstemming  Sekretær politisk støtte m/bistand fra sektor 

Ta opptak av møte i Teams  Representant fra IT  

 

Steg 7: Praktisk info  
Møteleder (eller den leder bemyndiger) starter møtet med å informere om de tekniske funksjonene 

i Teams, i første møte bør man demonstrere hvordan man bruker / skrur av og på: 

• Muting 

• Kamera  

• Chat  

Test av lyd hos den enkelte deltaker kan gjøres, slik at møteleder er sikker på at alle hører hverandre 

godt.  

Kamera og mikrofon skal bare benyttes når deltager skal snakke, ellers være avslått. 

Chat skal ikke brukes til innlegg eller debatt, kun til å be om ordet, avstemming (dersom chat er 

valgt til dette) eller be om teknisk hjelp. 

Møteleder informerer om at møtet vil bli tatt opp. Representanten fra IT har ansvar for at dette 

gjøres.   

Møteleder informerer om at møtet er et åpent møte, og informerer om at presse/innbyggere følger 

møtet, eller at møtet streames.  

Møteleder må gjøre deltakerne oppmerksomme på at iPad/PC må ha nok strøm til å gjennomføre 

møtet.  

Informere om at det legges opp til en liten pause mellom hver sak. Møteleder kan eksempelvis sette 

et tidspunkt for når behandling av neste sak starter, når forrige sak avsluttes. Dette for at 

møteleder, administrasjon og også folkevalgte medlemmer skal kunne forberede seg.  

Møteleder bør informere om øvrige pauser. Det er i pausene ikke behov for å avslutte Teams-møtet, 

men deltakerne kan skru av kamera og mikrofon.   

mailto:pol-forslag@vtfk.no
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Møteleder opplyser om at spørsmål til orienteringer stilles etter at orienteringen er ferdig. 

Møteleder gjennomfører opprop ved at deltakerne muntlig svarer «ja». Sekretær fra politisk støtte 

bistår leder av det folkevalgte organ med å registrere deltakelse/forfall. 

 

Steg 8: Sende inn forslag  
 

Folkevalgte skal som hovedregel sende inn forslag via e-post pol-forslag@vtfk.no. Møteleder kan 

også foreslå at e-post til sekretær i møtet benyttes.  

Det er også en mulighet å bruke chat dersom møteleder ønsker dette. 

Innsendte forslag fra pol-forslag@vtfk.no eller fra den mail som er foretrukket, vises på skjerm av 

sekretær fra politisk støtte, eller representant fra sektor. Behovet for dette avklares i forberedende 

møte.  

Dersom det avholdes flere folkevalgte møter på samme dag (gjelder spesielt utvalgene), anbefales 

det at forslagsansvarlig sender en epost til medlemmer/varamedlemmer i utvalget der de opplyses 

om at forslag sendes direkte til vedkommende. Denne meldingen kan sendes ut i forkant av møtet i 

de særskilte hovedutvalgene. En slik praksis bør avklares i forberedende møte. Det bør vurderes på 

sikt om utvalgene skal ha sin egen mailadresse for forslag.  

 

Steg 9: Be om ordet  
Møtedeltakerne skal be om ordet ved å skrive "Replikk” eller “Innlegg” i chaten.  

Fungerende «rådmann» i møtet holder oversikt med talerliste i samarbeid med møteleder.  

 

Steg 10: Spørsmål i chat   
Hva skal chaten brukes til? 

• Varsel om innlegg og replikk fra de folkevalgte 

• Reserveløsning for endringsforslag og nye forslag til vedtak  

• Tekniske spørsmål vedrørende bruk av Teams 

• Praktiske spørsmål vedrørende saker/behandling 

• Avgi stemmer, dersom ikke annet løsning benyttes 

• Folkevalgte kan be om gruppemøte 

mailto:pol-forslag@vtfk.no
mailto:pol-forslag@vtfk.no
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Steg 11: Avstemming  
Chat benyttes for avstemming inntil ny avstemmingsløsning er klar. Møteleder avgjør stemmemåte.  

Det benyttes enig/uenig. 

Blank stemme benyttes kun ved valg eller ansettelse. 

Administrasjonen vurderer nå flere alternativer for avstemming. Dette vil tidligst være klar til møter 

i uke 13. Det sees på kortsiktig løsning(chat) midlertidig løsning for fylkesting 31.03.20 og en 

langsiktig permanent løsning.  

 

Steg 12: Gruppemøter  
Dersom de folkevalgte ønsker å avholde gruppemøter før eller under et møte, kan det sendes ut 

møteinnkalling til posisjon/opposisjon eller partigrupper. Dette må de folkevalgte selv ta ansvar for.   

Det anbefales å sende møteinnkalling i stedet for å opprette Teams-team for utvalgene og 

opposisjon/posisjon.  

 

Steg 13: Backup - telefonmøte 
  

Til alle møter må det finnes en komplett liste over telefonnummer til deltagerne i møtet slik at man 

kan kalle inn til telefonmøte eller sende ut informasjon eller foreta en avstemning via telefon. 

Ansvar for slik liste ligger til sekretær politisk støtte. Dette er plan B hvis det tekniske skulle svikte 

under et møte. 

Veiledning telefonmøte:  

• Konferansen kan startes fra hvilken som helst telefon  

• Møtedeltager ringer 23 18 45 00, slår inn deltagerkode (en felles kode, fungerer bare på et møte 

av gangen) Koden fås ved å kontakte representant for IT i møte.  

• Møteleder åpner telefonkonferansen ved å ringe 23 18 45 00 og taste møtelederkode etterfulgt 

av #  

• Deltagere må ringe 23 18 45 00 og taste deltagerkode etterfulgt av # for å komme inn i 

konferansen 

• Deltagere som ringer inn tidligere enn møteleder vil bli satt på vent til møteleder har åpnet 

konferansen. 

(Denne løsningen er ikke klar pr. 16.03.20 –Forventes klar 19.03.20. Når løsning er endelig klar 

oppdateres veiledningen). 
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Etter møtet  

Steg 14: Evaluering  
Deltakerne fra administrasjonen (og eventuelt leder av det folkevalgte organ) tar en rask evaluering 

rett etter Teams-møtet. Det drøftes hva som kan gjøres bedre/annerledes til neste møte. 

Det skal etter hvert møte opprettes en enkel spørreundersøkelse som skal sendes de folkevalgte.  

Ansvar for utforming av spørreundersøkelsen i Forms ligger til IT ansvarlig i møte. Undersøkelsen 

sendes til de folkevalgte representantene rett etter møtet er avsluttet, dette gjøres av sekretær i 

møtet.  

Sekretær fra politisk støtte samler de ulike evalueringene, slik at samtlige neste møter via Teams kan 

forbedres.  

 

Steg 15: Protokoll 
Utvalgssekretær produserer saksprotokoll etter at protokoll er godkjent. 

 

Vedlegg:  

1.1. Brukerveiledning folkevalgte Teams 
Lenke til brukerveiledning på vtfk.no 

 

1.2. Tips til folkevalgte 
Hva gjør du dersom:  

Lyden faller ut og bilde og video er ok: Gå ut av samtalen og start Teams på nytt 

Jeg klarer ikke å sende chat: bruk mikrofonen å si ifra 

Jeg klarer ikke å stemme: det er lov å stemme muntlig 
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1.3. Spørsmål til spørreundersøkelse  
1.Deltok du i møtet? 

Ja, på iPad 

Ja, på en PC eller mac 

Nei 

 

2.Hørte du godt det som ble sagt? 

Ja 

Nei 

 

3.Så du presentasjonene godt nok? 

Ja 

Nei 

 

4.Fikk du deltatt med innlegg eller replikker som du ønsket? 

Ja 

Nei 

 

5.Fikk du stemt som du ønsket? 

Ja 

Nei 

 

6.Har du forslag til forbedringer eller kommentarer? 
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


