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REGLEMENT FOR KOMMUNAL KLAGENEMD I EIDSVOLL KOMMUNE 

§ 1 Arbeids- og ansvarsområde 

Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd etter forvaltningsloven § 28, 

andre ledd, første punktum. 

Klagenemda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av folkevalgt organ 
eller vedtak truffet av administrasjonen etter delegert myndighet.  

 
Reglementet gjelder ikke saker hvor klageadgangen er hjemlet i særlov og 

klageinstansen etter loven er lagt til instans utenfor kommunen. Heller ikke 
enkeltvedtak fattet av kommunestyret kan behandles i klagenemda. 
 

§ 2 Valg og sammensetning 

Klagenemnda skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den 

kommunale valgperiode. Kommunestyret velger selv leder og nestleder og øvrige 

medlemmer og varamedlemmer for nemnda, jfr kommuneloven § 5-7 andre 

ledd. 

§ 3 Klagenemndas myndighet 

Klagenemnda avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunalt 
forvaltningsorgan, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert 
fullmakt. Klagenemnda er klageinstans når dette er hjemlet i lov eller forskrift 

eller forutsatt i lov eller forskrift. Det samme gjelder i andre typer saker hvor 
kommunestyret bestemmer dette.  

 
Klagenemnda kan også forelegges klager som skal avgjøres av statlig 

klageinstans når klagesaken er av prinsipiell betydning. 

§ 4 Forhold som skal ivaretas før klagesak oversendes klagenemda 

Det er utarbeidet en standardisert mal for klagesaker som administrasjonen skal 

benytte, for å lette klagenemdas arbeid. Nedenfor gis en kort oversikt over hvilke 

forhold som skal ivaretas i klagesaksfremstillingen jfr. vedlagte mal. 

 Oversikt over saken og dens faglige innhold 

 Administrasjonens førstegangsbehandling.  

 Hvem klager og når er klagen fremsatt 

 Redegjørelse for administrasjonens behandling av klagen 

 Administrasjonens vedtak ved annen gangs behandling 
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 I klager som inneholder personlige opplysninger skal saken unntas fra 

offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 5a 

§ 5 Behandling i klagenemda 

Reglene i forvaltningsloven kapittel VI og kommuneloven kapittel 11 legges til 

grunn for saksbehandlingen i klagenemnda.  
 

Klagenemnda kan prøve alle sider ved vedtaket som er påklaget, d.v.s. rettslige 
sider, saksbehandling og skjønn, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og 
forhold som ikke er berørt klageren. Nemnda har imidlertid plikt til å vurdere de 

forhold som er tatt opp i klagen. 
  

Klagenemnda bør, når det er mest tjenlig, velge å oppheve og sende saken 
tilbake til underinstans, som må antas kan foreta ny undersøkelse. 
Opphevelsesalternativet kan også være hensiktsmessig hvor det ikke er naturlig 

at en eventuell feil uten videre fører til at en tillatelse eller lignende innvilges.  
 

Partene informeres om utfallet av klagesaken så snart avgjørelsen foreligger. 

§ 6 Inhabilitet 

I saker der rådmannen er inhabil etter reglene i kommuneloven (§ 13-3) og 

forvaltningslovens kapittel II til å tilrettelegge saken eller behandle denne i 

klagenemnda, må rådmannen sørge for at saken blir behandlet av en annen 

instans. 

Ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagde vedtaket eller 

som medvirket til tilretteleggelsen av grunnlaget for vedtak, er inhabile ved 

klagenemndas behandling og tilretteleggelsen av saken for nemnda. 


