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Valg av utvalg for klagesaker for perioden 2020-2023 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 41/20 16.03.2020 
Kommunestyre  31.03.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet velges som utvalg for klagesaker for perioden 2020-2023. 
 

2. Utvalget behandler klager for alle tjenesteområder i Overhalla kommune som på bakgrunn  
av delegert myndighet gjør vedtak etter Forvaltningsloven § 28. 2.ledd (der annen 
klageinstans/klagebehandling ikke er nevnt i særlov). 
 

3. Delegasjonsreglementet oppdateres i hht. vedtak og reglement for utvalget utarbeides. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens §§ 5-1 og 5-7. 
 

Behandling i Formannskapet - 16.03.2020 

Behandlet. 
 
Saken ble behandlet som hastesak, kommuneloven § 11-8 og fremlegges for 
kommunestyret ved første anledning til å gjennomføre et møte.  
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 16.03.2020, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Formannskapet velges som utvalg for klagesaker for perioden 2020-2023. 
 

2. Utvalget behandler klager for alle tjenesteområder i Overhalla kommune som på bakgrunn  
av delegert myndighet gjør vedtak etter Forvaltningsloven § 28. 2.ledd (der annen 
klageinstans/klagebehandling ikke er nevnt i særlov). 

 



3. Delegasjonsreglementet oppdateres i hht. vedtak og reglement for utvalget utarbeides. 
 
 

Saksopplysninger 

I 1994, som K-sak 36/94 vedtok kommunestyret at det skulle oppnevnes en særskilt klagenemnd på 
5 medlemmer med varamedlemmer. Før den tid var det kommunestyret selv som var klagenemnd.  
 
Det ble opprettet særskilt klagenemnd i kjølvannet av ny kommunelov den gang, som åpnet for at 
private i større grad fikk utvida rett til å klage. 
 
I Forvaltningslovens § 28 er nevnt vedtak som kan påklages og i 2. ledd, hvem som er klageinstans:  
 
 «For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av 
kommunestyret eller fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått 
overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte 
klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel 
klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et 
eget rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. 
Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert 
fra et statlig forvaltningsorgan». 
 
Loven gir ikke bestemmelse om hvor mange medlemmer/varamedlemmer klageinstansen skal ha  
og det er dermed fritt opp til kommunestyret å bestemme.  
 
I vårt gjeldende delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret 19.9.2016, står det følgende om 
klage: 
 
«Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å få vedtak overprøvd av nærmeste 
overordnet organ i samsvar med forvaltningslovens §§ 28-34 eller egne særlovsbestemmelser.  
 
Så framt særlov ikke bestemmer noe annet, behandles klager i egen klagenemnd opprettet i medhold 
av forvaltningslovens § 28, 2. ledd.  
 
Klagefristen skal normalt være 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket er kommet fram til 
adressaten.  Partene skal informeres om klageadgangen.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å fungere som underinstans i forvaltningslovens forstand når det påklages 
vedtak etter forvaltningslovens pgr. 28, 2. ledd og etter særlov så langt særlov tillater». 
 

Vurdering 

 
Klageorgan etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er "kommunestyret eller fylkestinget eller 
særskilt klagenemnd oppnevnt av dette". Det ble under behandlingen av forslaget til ny kommunelov 



forutsatt fra Stortingets side at bestemmelsen ikke er til hinder for at kommunestyret eller 
fylkestinget kan bestemme at formannskapet/fylkesutvalget skal fungere som klagenemnd. 
 
Formannskapet brukes som utvalg for klagesaker i en del kommuner nå. Erfaringsmessig har det  
hos oss vært få klager som har gått til den særskilte klagenemnda. Sist det ble behandlet en sak i 
klagenemnda hos oss var i 2016.  
 
Rådmannen foreslår en endring av dagens praksis med særskilt klagenemnd og foreslår at 
formannskapets medlemmer velges som utvalg for klagesaker. 
 
Reglement for utvalget vil bli utarbeidet og sendt til politisk behandling. Det vil være naturlig at 
klageorganet har sine møter i forkant eller etterkant av ordinære formannskapsmøter. Møtene skal 
holdes for lukkede dører, jfr. Kommunelovens § 11-5, 2. ledd 2. setning. Møtet kan åpnes hvis 
hensynet til personvern ikke tilsier noe annet. Det vil bli ført egen protokoll fra møtene. 
 
Delegasjonsreglementet oppdateres slik at det er i tråd med vedtak.


