
MELDING OM RETT TIL Å KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK
(Forvaltningslovens § 27 andre ledd)

Avsender:
NOME KOMMUNE
Teknisk Etat
Adresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Tlf.nr.:     35 94 62 00
Faxnr.:    35 94 62 09

Denne melding sendes som vedlegg til alle
enkeltvedtak, d.v.s. vedtak som gjelder rettigheter
eller plikter til en eller flere bestemte personer, j.fr.
forvaltningsloven § 2, bokstav b).

Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å klage over den
avgjørelse som er truffet.                                                                         N/maler/klskjema
Klagerett.
Forvaltnings-
lovens kap. VI.

Avgjørelsen kan påklages av en part eller en annen med rettslig
klageinteresse i saken.

Hvem kan det klages
til

Skriftlig klage sendes til Nome kommune ved den etat/det kontor som er
avsender av denne melding.  Klagen blir sluttbehandlet av klagenemnda i
kommunen, eller av klageinstans på fylkesnivå.

Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - uker fra denne melding er mottatt.  Det er tilstrekkelig
at klagen er postlagt innen fristen.  Hvis klagen sendes sent i forhold til
klagefristen, bør det oppgis dato for når melding om avgjørelsen er mottat.
For sent innkommet klage kan avvises.  Det kan søkes om forlenget
klagefrist, men det må da gis begrunnelse for dette.

Rett til å kreve
begrunnelse

Hvis noen av partene synes avgjørelsen mangler begrunnelse, kan det
kreves begrunnelse før klagefristen går ut.  Ny klagefrist blir da regnet fra
det tidspunkt det mottas tilbakemelding på dette.

Innholdet i klagen Det må presiseres:
-hvilken avgjørelse som påklages
-den eller de endringer som ønskes
-klagen må undertegnes
Klagen bør også:
-omfatte eventuelle andre opplysninger
 som kan ha betydning for vurderingen av
 klagen
-være begrunnet

Utsetting med
gjennomføringen av
vedtaket

Vedtaket/avgjørelsen kan vanligvis gjennomføres straks, selv om det er
klagerett.  Imidlertid kan det søkes om utsettelse med gjennomføringen
inntil klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort.

Rett til å se
saksdokumenter og til
veiledning

Med visse begrensninger er det anledning til å se dokumentene i saken.
Reglene om dette finnes i forvaltningslovens § § 18 og 19.  Det kontor som
er avsender av denne melding vil være behjelpelig med dette, og vil også
kunne gi nærmere veiledning om klageadgang, framgangsmåte og reglene
for saksbehandlingen.

Kostnader ved
klagesaken

Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter
reglene om fritt rettsråd.  Vanligvis gjelder visse inntekts- og
formuesgrenser.  Fylkesmannen eller den advokat som evt. kontaktes kan
gi nærmere opplysninger om dette.  Det er også adgang til å kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken.  Forutsetningen er
da vanligvis at organet som traff den påklagede avgjørelsen, har gjort en
feil, og at vedtaket blir endret.  Klageinstansen kan gi nærmere orientering
om dette.

Sivilt søksmål Fremmes sivilt søksmål angående forvaltningsvedtak må klageadgangen
først være nyttet, og søksmål må reises innen 6 mnd.  Nærmere
opplysninger om dette kan fås ved henvendelse hit.


