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I 
 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 
 
1.      Oppnevning, medlemmer mv. 
 
Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 
Klagenemnda velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 
 
Kommunestyret velger selv leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 10 punkt 3. 
 
Hvis medlemmene av klagenemnda trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlem 
selv om det er valgt varamedlem. Er klagenemnda valgt etter reglene om forholdstallsvalg, 
skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. kommunelovens § 16, 
4. ledd. 
 
2.      Møter, vedtaksførhet 
 
Klagenemnda skal ha møte når leder finner det påkrevd eller når minst 2 medlemmer krever 
det. 
 
Klagenemnda innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel. 
Dokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer. 
 
Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 
Avgjørelsen treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 
 



Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmer og varamedlemmer av 
klagenemnda, samt kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 
Klagenemnda utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka. 
 
Møtene holdes for åpne dører, men lukkes ved behandling av saker unntatt fra offentlighet.  
Medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt , jfr. personopplysningsloven av 14. april 
2000 nr. 13, og forvaltningslov §§ 13 - 13f. 
 
 

II 
GENERELT OM KLAGERETT 

 
1.      Forvaltningslov  
 
Kapittel VI i forvaltningsloven har bestemmelser om forvaltningsrettslige klager og 
omgjøring (fvl. § 35). 
 
Enkeltvedtak kan påklages med mindre det er unntak i lov eller forskrift, se forvaltningsloven 
§ 28 første ledd. 
 
2.      Klagerett til særskilt kommunal klagenemnd 
 
I de tilfeller hvor det ikke finnes særskilte hjemler som sier hvem som er klageinstans ved 
kommunale vedtak, og myndigheten heller ikke er delegert direkte fra et statlig organ, skal 
klager avgjøres av en særskilt klagenemnd i kommunen  
Alstahaug klagenemnd ble opprettet av Alstahaug kommunestyre i hht. fvl. § 28 

  

 
3.      Aktuelle besluttende vedtaksorganer 
 
Klagebehandlingen gjelder klager på  enkeltvedtak  fattet av administrasjonen, formannskap, 
 fast utvalg for plansaker, , naturresurssutvalg, klientutvalg og andre folkevalgte organer. 
Unntak er hvor  klageadgangen er nærmere regulert av særlovgivningen der staten er 
klageinstans. 
Klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunestyret er delegert til fylkesmannen. 
 
4.      Enkeltvedtak 
 
Klagenemnda behandler enkeltvedtak 
Enkeltvedtak  er etter definisjon i fvl. § 2b et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et 
bestemt antall juridiske eller fysiske personer. 
 
 
5.      Klagefrister og framsettelse, oversitting av klagefrist (fvl. §§ 29,30 og 31) og avvisning 
 
Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen tre uker fra det tidspunktet underretning om 
vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagefristen avbrytes hvis parten ikke har 
fått begrunnelse og ber om dette. Ny klagefrist løper fra det tidspunktet parten mottar 
begrunnelse. 
 



Forvaltningsloven § 30 har bestemmelser om når klagen må være framsatt – avgitt til spesielle 
instanser (som posten) – før fristen utløper. 
Bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om avvisning betyr at klagen ikke tas opp til 
realitetsbehandling. 
 
Når kan klagen avvises? 
– Klagen skal avvises dersom det ikke er klageadgang på vedtaket, dvs. at det ikke er et 
enkeltvedtak. 
– Klagen kan avvises dersom klagefristen er oversittet, men kan likevel etter omstendighetene 
tas til klagebehandling, jf. § 31 om oppreisning. Dersom klagen avvises, skal det fattes et 
avvisningsvedtak, jf. § 33 andre ledd. Et avvisningsvedtak er et enkeltvedtak som kan 
påklages, jf. § 2 tredje ledd. 
- Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn et  år siden 
vedtak ble truffet. 
 

III 
UNDERINSTANS - BEHANDLING AV INNKOMMET KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK 

 
1.      Underinstans  
 
Klagen skal settes fram for det organet som har truffet vedtaket (underinstansen), se §§ 32 a) 
og 33. Hvis klagen ikke oppfyller de vilkår som § 32 stiller, skal saken likevel tas til 
klagebehandling dersom forvaltningsorganet har grunn til å tro at erklæringen er ment som en 
klage – se § 32 tredje ledd. 
 
(Eks. på organ som fungerer som underinstanser i klagesaker som skal behandles av 
Alstahaug klagenemnd: Formannskap, Fast utvalg for plansaker, Naturressursutvalg og for 
administrative enkeltvedtak, rådmannen.) 
 
 
2. Underinstansen behandling av innkommet klage på enkeltvedtak - fvl § 33 
 
Bestemmelsen i fvl. § 33 regulerer og hjemler forhold som er mer omfattende enn 
forberedelse i klagesak slik paragrafoverskriften tilkjennegir. Bestemmelsen gir også 
underinstansen kompetanse til selv å omgjøre tidligere vedtak – se andre ledd. 
 
a)      Underinstanser og avvisning   
 
Dersom vilkårene for å behandle saken ikke er til stede, plikter underinstansen å avvise saken, 
jfr. §§ 29–31. 
Slike vedtak er enkeltvedtak og kan påklages av parten og er gjenstand for klagebehandling 
på vanlig måte, se fvl. § 2 tredje ledd. 
 
b) Realitetsbehandling i underinstans 
 
Hvis klagen skal tas opp til realitetsbehandling, avgjøres saken uten ugrunnet opphold. Må det 
antas at det vil ta mer enn én måned før saken vil være avgjort, skal underinstansen gi parten 
et foreløpig svar så snart som mulig, se forvaltningsloven § 11 a). 
 



Underinstansen vurderer om den finner grunn til å omgjøre vedtaket. Det kan være nødvendig 
å innhente ytterligere opplysninger i saken.  
 
Underinstansen kan henvende seg til parten og gi en kort frist for å komme med opplysninger 
som mangler, dersom det må antas at parten kan frambringe opplysninger. 
 
Dersom vilkårene i §§ 29–30 er oppfylt, eller det gis oppreisning etter § 31, skal 
underinstansen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Underinstansen kan opprettholde 
vedtaket eller endre vedtaket til gunst for parten. Klageren forespørres om han/hun 
opprettholder klagen hvis det bare gis delvis medhold. Hvis underinstansen opprettholder sitt 
opprinnelige vedtak, skal saken oversendes til den særskilte klagenemnda så raskt som mulig. 
Får klageren bare delvis medhold, foreligger det et nytt vedtak med klagerett. 
 
c) Sekretær for klagenemnda må påse at underinstansen har gjennomført en tilfredsstillende 
saksbehandling før oversendt klagesak til nemnda blir fremlagt for behandling i denne. 
Sekretæren skal også påse at en klagesak om skal til statlig klageorgan blir ekspedert dit. 
 
d) Forvaltningslov § 35 har bestemmelser om omgjøring av vedtak uten at det er påklaget. Et 
forvaltningsorgan kan omgjøre et tidligere vedtak hvis vedtaket er beheftet med slike feil mv. 
at omgjøring kan finne sted uten at vedtaket er påklaget. 
 
 

IV 
SAKSBEHANDLINGEN I KLAGENEMNDA OG NEMNDAS KOMPETANSE 

 
1.      Klagen sendes klagenemnd - Fvl § 34 
 
Dersom underinstansen ikke har omgjort det påklagde vedtaket, sendes klagen til 
klageinstansen. Underinstansen skal sende kopi av sin uttalelse til klageinstansen til klageren 
(fjerde ledd). Dette er en viktig rettssikkerhetsregel. Begrunnelsen er at klageren skal gis 
anledning til å kontrollere disse opplysningene og komme med sin versjon av saken til 
klageinstansen. 
 
2. Den kommunale klagenemnds kompetanse 
 
Klage på enkeltvedtak fattet av kommunale, administrative eller politiske organer (med 
unntak av kommunestyret), skal behandles av den kommunale klagenemnda. 
 

a)      Prøve alle sider av saken 
 
Forvaltningsloven § 34 har bestemmelser om klageinstansens kompetanse. Etter 
bestemmelsens andre ledd kan klageinstansen prøve alle sider av saken. Det innebærer at 
klageinstansen skal vurdere lovanvendelse, eventuelle saksbehandlingsfeil, de skjønnsmessige 
vurderinger og fakta. Klageinstansen skal også ta hensyn til nye omstendigheter i saken. 
 
b) Endre vedtak til skade for parten 
 
Klageinstansen kan også, med visse begrensninger, endre vedtaket til skade for parten. Hvis 
det vil ta over tre måneder å fatte avgjørelse i saken, må underinstansen eller klageinstansen 



innen utgangen av fristen sørge for å sende melding til parten om at det kan blir foretatt 
omgjøring til skade for ham/henne. 
 
 
c) Kompetanse 
 
De fullmakter den særskilte klagenemnda har etter forvaltningsloven § 34, er meget 
omfattende. Klageretten vil ikke omfatte generelle vedtak eller forskrifter, som 
avgiftsregulativ, reglementer, generelle rettigheter eller rettigheter til en ubestemt krets. Se 
her forvaltningsloven § 37 og § 38. Se også kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll der 
denne type vedtaks lovlighet kan bringes inn for Fylkesmannen. 
 
3.  Behandlingsprosedyre i kommunal klagenemnd 
 
a)      Oversendelse  
 
Underinstansen sender klagesaken med sakens dokumenter til klagenemnda. Oversendelsen 
skal inneholde 
– sammendrag over sakens fakta m.v. 
– sammendrag der det angis hva saken gjelder 
– henvisning til aktuelt regelverk og underinstansen behandling 
– hvilken instans som har truffet vedtak 
– vedtakets hjemmel, innhold og dato 
Den forståelse av regelverk og de skjønnsmessige vurderinger underinstansen har lagt til 
grunn, må komme fram. 
 

– Klagen og klager 
Det må gå klart fram hvem klageren er, om denne er klageberettiget samt dennes eventuelle 
status som klager («part» eller andre med «rettslig klageinteresse»). Videre må det angis når 

klagen er framsatt samt konstatering av hvorvidt klagefristen er overholdt, eventuelt om det 
kan finnes grunner til å gi oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 31. Etter et år kan 
saken ikke behandles som klagesak – se § 31 tredje ledd.. 
 
– Underinstansen vurdering av klagen 
Det skal opplyses om den undersøkelsen underinstansen har gjort av klagen etter 
forvaltningsloven § 33 første og andre ledd, og hvorfor underinstansen opprettholdt tidligere 
vedtak, og en kort begrunnelse for dette. 
 
b) Kan resultere i …  
 
Klageinstansen vurderinger kan resultere i at den kan avvise klagen, selv om underinstansen 
er kommet til et annet resultat. Dersom klagen skal behandles, skal klageinstansen påse at 
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Klageinstansen kan be underinstansen 
om å utrede saken ytterligere før nemnda fatter vedtak.  
 
Klageinstansen prøving kan resultere i: 
– Underinstansens vedtak stadfestes. 
– Underinstansens vedtak oppheves og sendes tilbake til underinstansen for ny behandling. 
– Klageinstansen treffer nytt vedtak til gunst eller til skade for klageren. 
 



Klagevedtak til skade for parten kan bare skje på visse vilkår, se forvaltningsloven § 34 tredje 
ledd om tremånedersfristen. 
Etter forvaltningsloven § 28 første ledd andre setning kan klageinstansens vedtak ikke 
påklages. Dette gjelder også der klageinstansen har avvist en sak, se pkt. f). 
 
c) Underretning  
 
Klagenemnda (sekretariatet) har ansvaret for at parten blir underrettet om klagenemndas 
avgjørelse. 
Underinstansen får seg forlagt klagenemndas avgjørelse som referatsak. 
 
d) Klagebehandling – vedtak til skade for klager 
 
Forvaltningsloven § 27 tredje ledd sier at hvis gjennomføringen av vedtaket kan tenkes å skje 
til skade for parten, plikter klageorganet å gjøre parten oppmerksom på adgangen til å be om 
at gjennomføringen utsettes inntil klagesaken er avgjort, se fvl. § 42. 
 
e) Klagemotpart  
 
Under saksutredningen, klagebehandlingen i underinstans og i den særskilte klagenemnd kan 
det framkomme forhold som viser at saken har en motpart/klagemotpart. 
Saksbehandlingsinstansene har plikt til å avklare og vurdere disse forholdene i saken.  
 
f) Kommunelov § 59 - lovlighetskontroll 
 
Klageinstansens vedtak i klagesaker kan som hovedregel ikke påklages. Dette er likevel ikke 
til hinder for at vedtaket i klagenemnda kan gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll etter 
kommunelovens § 59. Frist for lovlighetskontroll er 3 uker fra vedtak er fattet. 
 
 

V 
KORT OM KLAGE TIL STATLIG KLAGEINSTANS 

 
De aktuelle særlover vil angi statlig klageinstans. 
 
Dersom et enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ og som er påklaget, ikke endres 
etter den kompetanse underinstansen har etter forvaltningsloven § 33, skal klagesaken etter 
forberedelse i underinstansens organer oversendes til statlig klagebehandling etter særskilte 
klagebestemmelser i særlovgivningen.  
De aktuelle særlover vil angi hvilken statlig klageinstans som skal være adressat der 
underinstansen ikke selv endrer tidligere fattet vedtak, se forvaltningsloven § 33, eller der 
underinstansen avviser klagen. 
 
De ulike klageordninger som er etablert etter særlovgivningen er opprettholdt ved endring 
som ble gjennomført i forvaltningsloven § 28 andre ledd. 
Denne klageordning til statlige organer etter særlov må ikke forveksles med legalitets-/ 
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5.  

 
VI 

SAKSKOSTNADER 



 
Både underinstans og klageinstans skal vurdere evt. dekning av sakskostnader etter Fvl § 36. 
 
 


