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Melding om vedtak
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Svar på høring -  evalueringsrapport om ABM utvikling.

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Behandling i utvalg for helse, oppvekst og kultur - 27.08.2008

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i utvalg for helse,  oppvekst og kultur -  27.08.2008

Tydal kommune støtter hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten om ABM utvikling og har
positive erfaringer i kontakten med institusjonen.

Tydal kommune vil imidlertid påpeke at det lokale perspektiv er utelatt i evalueringen. Et
nasjonalt organ har også en forpliktelse i forhold til ivaretakelse av det lokale og regionale.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra
mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det
klages over. Klagen sendes Tydal kommune, 7590 Tydal.
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Svar på høring - evalueringsrapport om ABM utvikling.

Vedlegg
1. Høring - Evaluering av ABM-utvikling. Invitasjon til å avgi

høringsuttalelse.

Evalueringsrapporten innholder en kartlegging av ABM-utviklings arbeid både som

strategisk utviklingsorgan og som forvaltningsorgan.
Rapporten er sendt ut på bred høring til samarbeidspartnere.

Informasjonsbehandling er viktig for alle sektorene (arkiv-, bibliotek- og
museumssektoren).

ABM-utvikling har en meget stor og sammensatt brukergruppe, og
virksomheten må tilpasse seg og samarbeide med mange aktører som arbeider
innenfor eller berører abm-feltet.

Målet med evalueringen var å få et svar på hvordan ABM-utvikling har
gjennomført de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til
grunn for etableringen i 2003.

Vurdering

Tydal kommune  støtter i all hovedsak  konklusjonene i evalueringsrapporten om ABM
utvikling.



En liten kommune kan ha behov for en nøytral faglig instans som kan veilede og gi råd

innenfor sektorene bibliotek ,  arkiv og museale spørsmål. Tydal  kommune har positive

erfaringer når vi har tatt kontakt og vi føler at vi blir positivt møtt .  Det er viktig at en

liten kommune som nødvendigvis ikke har den spesifikke faglige kompetanse har noen

å kontakte .  ABM utvikling som statens samordnings -  og utviklingsorgan for arkiv,

bibliotek og museer har en viktig formidlingsfunksjon.

Et nasjonalt organ som ABM utvikling, har også et regionalt og lokalt ansvar. Vi kan imidlertid
ikke se at dette berøres i rapporten. Vi savner derimot et lokalt perspektiv og ønsker oss en
eksplisitt uttrykt strategi med fokus på lokale utfordringer. Tydal kommune vil påpeke at
nasjonale hensyn ikke kan ivaretas uten at det også fremmes tiltak av regional og lokal karakter.

Rådmannens innstilling

Tydal kommune støtter hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten om ABM utvikling og har
positive erfaringer i kontakten med institusjonen.

Tydal kommune vil imidlertid påpeke at det lokale perspektiv er utelatt i evalueringen. Et
nasjonalt organ har også en forpliktelse i forhold til ivaretakelse av det lokale og regionale.

Behandling i utvalg for helse, oppvekst og kultur - 27.08.2008

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i utvalg for helse,  oppvekst og kultur - 27.08.2008

Tydal kommune støtter hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten om ABM utvikling og har
positive erfaringer i kontakten med institusjonen.

Tydal kommune vil imidlertid påpeke at det lokale perspektiv er utelatt i evalueringen. Et
nasjonalt organ har også en forpliktelse i forhold til ivaretakelse av det lokale og regionale.
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Avsender  -  stempel

Melding om rett til  å  klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje og fjerde ledd)

. .

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett  De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De
klage til

Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen.  Dersom dette organet ikke endrer vedta-
ket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.
Dersom vedtaket er truffet av kommunale eller fylkeskommunale organ, er klageinstansen kommu-
nestyret eller  fylkestinget,  eller det organ disse har bestemt.  Dersom vedtaket er truffet av kommune-
styret eller fylkestinget, er klageinstansen kommunaldepartementet eller det organ det har gitt myn-
dighet til.

Fristen til  Klagefristen er 3 uker  fra den dagdette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
å klage  innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 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. Om De har særlig grunn til det,
kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen.

Rett til å kreve
begrunnelse

Klagens  innhold

Utsetting av
vedtaket

Rett til å se sakens
dokumenter og til
å kreve veiledning

Kostnader ved
klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det.
Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist
begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som Ønskes. De bør også
nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vur-
deringen av klagen.
Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å
søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem til det
forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om
adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her
gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkom-
mende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for
vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt
endret til gunst for en part, er det også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindel-
se med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for
sakskostnader.

Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen har ikke adgang til å behandle saker som er avgjort av Kongen i statsråd.
Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke
senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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