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Formannskaphar i møteden27.08.2003behandletsak0075/03og fattetslikt vedtak:

Formannskapetsvedtak:
Røyrvikkommunestøtterframlagtforslagtil nye bestemmelseromoverføringav myndighetog ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen.

Røyrvik kommuneforutsetterat detgis økonomiskkompensasjonfor nødvendigfaglig oppdateringav
ansatte,og for det merarbeidkommunenenåpåtarseg.

En forutsetterat Fylkesmannenslandbruksavdelingogsåi fortsettelsenvil fungeresomfagligveileder
for kommuneneog atjuridisk kompetansefortsattvil fmnesder.

Enstemmigvedtatt.

I heÆoldtil forvaltningslovens§ 28 kanvedtaketpåklagesinnen3 ukerettermottattvarsel.
Eventuellklagesendesrådmannenog stilestil Formannskap.

Dettetil Deresorientering.
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Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven§ 27 tredje ledd)

29.08.2003

Dennemeldingengir viktige opplysningerhvis De ønskerå klageover vedtak Dehar fått underretning om

.

Klagerett
Hvem kan De
klage til

Frist til
å klage

Dehar rett til åklageovervedtaket.
Dekan klagetil klageinstansen,menklagenskal frrst sendestil avsenderav dennemeldingen.
Hvis ikke detteorganetendrersuf vedtaksom fblgeav klagen,vil denbli sendtvideretil klage-
instansenfor avgjørelse.

Klagefristen er 3 ukerfra dendagdette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post-
lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De bar
klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram.
Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. OmDe har særlig grunn
til det, kanDe likevel søkeom åfl forlengetklagefristen.Debørda i tilfelle nevnegrunnentil
forsinkelsen.

Rett til å kreve
begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av
vedtak

Rett til å se
sakens
dokumenter
og til å kreve
veiledning

Kostnader ved
klagesaken

DersomDe ikke alleredehar fått begrunnelsefor vedtaket,kan Desettefram kravom å fl det.
Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist
begynner å løpe fra det tidspunktDemottarbegrunnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør
også nevne Deres begrunnelse for åklageog eventuelleandreopplysningersom kanha
betydningforvurderingenav klagen.
Klagenmåundertegnes.

Selv om De har klagerett,kan vedtaketvanligvisgjennomføresstraks.Dehar imidlertid adgang
til å søkeomå få utsattiverksettingenav vedtaketinntil klagefristener uteellerklagener
avgjort.

Med vissebegrensningerharDerett til å se dokumentenei saken.Demå i tilfelle vendeDem
til detforvaltningsorgansom har sendtdennemeldingen.Der kan Deogsåfå nærmereveiled-
ning om adgangentil å klage,omframgangsmåtenvedklageog om reglenefor saksbehand-
lingen ellers.

De kan søke omå få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand efter reglene om fritt rettsråd.
Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek-
ning for vesentligekostnaderi forbindelsemedklagesaken,f. eks.til advokatbistand.Men nor-
malt er detet vilkår atdet organsom hartruffet det førstevedtaket,hargjort en feil slik atdet
blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Demom retten til å kreveslik dekning
for sakskostnader.
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Klage til Stortingetsombudsmannfor forvaltning(Sivilombudsmannen)har ikke adgangtit åbehandle
Sivilombuds- sakersom er avgjort av Kongeni statsråd.DersomDe får Deresklageavgjort i statsrådfordi
mannen Kongen erklageinstans,kan Dederfor ikke senerebringesakeninn for Sivilombudsmannen.
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