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Telefonisk henvendelse om deltagelse i kommunale møder 
via video for et byrådsmedlem i særlig risikogruppe i forhold 
til COVID-19 

1. Et byrådsmedlem har spurgt Social- og Indenrigsministeriet, om vedkommende har 
ret til at deltage i byråds- og udvalgsmøder pr. video. Baggrunden for spørgsmålet er, 
at vedkommende er i særlig risikogruppe i forhold til COVID-19 og har en lægeerklæ
ring herom.  

2. Byrådsmøder kan normalt ikke afholdes som video- eller telefonmøder, fordi det er 
offentlige møder, jf. § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.  

Der er efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 954 af 24. juni 2020, der trådte i kraft den 
1. juli 2020 og efter sit indhold ophæves den 1. september 2020, mulighed for, at et 
enigt byråd, når de betingelser herfor, som følger af bekendtgørelsen, er opfyldt, kan 
træffe beslutning om at afholde et byrådsmøde som video- eller telefonmøde. Forman
den for byrådet kan endvidere efter § 7, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse, når betin
gelserne herfor er opfyldt, tillade et eller flere medlemmer at deltage pr. video eller te
lefon. Det fremgår af skr. nr. 9386 af 24. juni 2020, der ledsager bekendtgørelsen, at 
sidstnævnte bestemmelse bl.a. giver formanden mulighed for, hvis f.eks. et medlem på 
grund af øget risiko i forbindelse med COVID-19 ikke ønsker at møde fysisk op, at til-
lade vedkommende at deltage i byrådsmødet via video.  

Også udvalgsmøder er som udgangspunkt fysiske møder, men det kan, idet møderne 
ikke er offentlige, uden særlig hjemmel besluttes, at møderne kan holdes som telefon  
eller videomøder. Hvis beslutningen – som det ofte vil være tilfældet for ordinære mø
der – er en fravigelse af mødeplanen, kræver det dog enighed. Det antages, at forman
den som det mindre i det mere kan tillade enkelte medlemmer at deltage i udvalgsmø
der pr. video – også uden at mødet herved mister sin karakter af et fysisk møde.  

Hverken de særlige regler i bekendtgørelse 954/2020 om byrådsmøder eller de almin
delige regler om udvalgsmøder giver imidlertid medlemmerne ret til at deltage i fysi
ske møder via video eller telefon. Møderne er, med mindre andet er besluttet, jf. oven
for, fysiske møder, og medlemmernes mødepligt gælder de fysiske møder. Formanden 
er således ikke forpligtet til at lade medlemmer deltage via video eller telefon i et i øv
rigt fysisk møde.  

3. Byrådsmedlemmer i særlig risiko i forbindelse med COVID-19 vil i den foreliggende 
situation efter en konkret vurdering med henvisning til deres helbredstilstand ikke 
være forpligtet til at deltage i byråds- og udvalgsmøder, jf. de lovlige forfaldsgrunde ef
ter § 15 i lov om kommunernes styrelse. I den forbindelse skal det lægges til grund, at 
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der i den foreliggende situation er iværksat en række generelle regler og anbefalinger 
for at hindre smitte med COVID-19, og at Sundhedsstyrelsen har særlige anbefalinger 
til personer i høj risiko, herunder personer med høj alder og personer med bestemte 
sygdomme, bl.a. om, at de bør begrænse situationer, hvor de kan udsættes for smitte.1

Ved den konkrete vurdering af, om et medlem er i en sådan risikogruppe, at medlem
met af den grund har lovligt forfald fra sit kommunale hverv, må der lægges vægt på 
medlemmets oplysninger om helbredstilstand og eventuelt medlemmets alder, lige
som en lægeerklæring om, at medlemmet er i en særlig risikogruppe, må tillægges væ
sentlig betydning.  

Det er byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at indkalde sted
fortræder i byrådet er opfyldt. Dette gælder uanset, om der er tale om stedfortræder
indkaldelse efter kandidatlistens ønske til et enkelt møde, jf. § 15, stk. 1, i lov om kom
munernes styrelse, eller om der er tale om obligatorisk stedfortræderindkaldelse efter 
§ 15, stk. 2.  

1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 25. maj 2020 til personer i øget risiko. 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-
%C3%B8get-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-ri-
siko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-%C3%B8get-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8
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