
Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016  Side 1 
 

 

 
 

REGLEMENT  
FOR 

 
KLAGENEMNDA 

I  
 

MÅLSELV KOMMUNE 
 

 
  

https://www.malselv.kommune.no/Modules/default.aspx


Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016  Side 2 
 

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
 

Klagenemda består av 3 medlemmer med like mange varamedlemmer, valgt av  

kommunestyret med hjemmel i forvaltningslovens § 28, jfr kommunelovens § l0.  

Valget skal fortrinnsvis foregå etter forholdstallsprinsippet. Medlemmene skal primært  

velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret selv velger nemdas leder 

og nestleder. 

Trer leder midlertidig ut av sitt verv, rykker nestleder opp som leder. Trer leder  

endelig ut av sitt verv, skal det foretas nytt valg. Trer et medlem midlertidig ut av sitt  

verv, rykker et varamedlem fra vedkommende parti eller gruppe opp etter vedtatte  

nummerorden. 

 

§ 2 MØTEPLAN 
 

Klagenemda har møte etter behov, og senest 3 uker etter at førsteinstansen har  

oversendt klage(r) til behandling. 

 

§ 3 ARBEIDSOMRÅDE 
 

Klagenemda skal, med unntak for enkeltvedtak fattet av formannskap eller 

kommunestyre, realitetsbehandle klager på enkeltvedtak fattet av forvaltningsorgan  

opprettet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28. Kommunestyret 

er klageinstans for enkeltvedtak fattet av formannskapet, og som er påklaget med  

hjemmel i forvaltningslovens § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak  

fattet av kommunestyret, jfr. delegasjon av myndighet til Statens Utdanningsdirektør  

og Fylkesmannen i Troms. 

 

I tilfeller hvor særlover har særskilte regler for klagebehandling, skal særlovenes  

bestemmelser følges. 

 

Klageinstansen skal også ta stilling til spørsmålet om tilkjenning av nødvendige  

saksomkostninger dersom klageinstansen omgjør førsteinstansens vedtak, jfr  

forvaltningslovens § 36. Dersom klageinstansen tilkjenner saksomkostninger til en  

part som har fått omgjort et enkeltvedtak til sin gunst, pålegges førsteinstansen å finne 

kostnadsdekning. 

 

§ 4 SAKSBEHANDLINGSREGLER 
 

For saksbehandlingen gjelder bestemmelsene i kommunelovens kap. 6, herunder  

alminnelig møteoffentlighet. Dersom rådmann er inhabil til å forestå saksbehandling 

for klageinstansen, skal nemdas leder selv utføre nødvendige saksforberedelser eller 

påse at dette skjer. 
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§ 5 SAKSBEHANDLINGSREGLER VED FØRSTEINSTANSBEHANDLINGEN 
 

Dersom ikke annet er bestemt i angjeldende delegasjonsvedtak, har rådmann  

myndighet til å opptre som førsteinstans. Rådmann kan delegere 

førsteinstansmyndighet dersom dette positivt er bestemt i vedkommende organs  

delegasjonsvedtak. 

 

Saksbehandler for førsteinstansen skal påse at saken er tilstrekkelig utredet, og skal  

videre vurdere alle sider ved saken slik at førsteinstans og eventuelt klageinstans har  

tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken. 

 

 

 


