Hva med klagebehandling i kommuner med egen
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Kommunestyret er klageinstans for klager på enkeltvedtak i formannskapet, men gjelder det
også i kommuner som har opprettet en klagenemnd?
SPØRSMÅL: Ser i Kommunal Rapport at Bernt har svara på spørsmål om kommunestyret er
klageinstans ved handsaming av klager på vedtak fatta av formannskapet.
Eg har eit oppfølgingsspørsmål til dette.
I vår kommune er det oppnemnt klagenemd etter forvaltningslova § 28, 2. ledd. Vil svaret då
bli det same, at det er kommunestyret som skal handsame klagen, i vår kommune?
I reglemenet for klagenemnda står det:
«Heimel for oppnemning
Klagenemnda … er oppnemnt av heradsstyret i samsvar med forvaltningslova § 28, 2. ledd
og kommunelova § 5-1.
Klagenemnda har på heradsstyret sine vegne mandat til å avgjera klagesaker i enkeltvedtak
(om enkeltvedtak sjå forvaltningslova § 2b).
Klagenemnda handsamar klagesaker etter reglane i forvaltningslova. Klagenemnda skal
ikkje handsama klage som etter særlov blir dekka av anna kommunal klageordning eller som
det etter særlov har eige klageorgan utanfor kommunen.»
Saksgangen vil då vere at formannskapet handsamar klagen på nytt som førsteinstans. Viss
formannskapet ikkje innvilgar klagen vil klagen verte oversendt
SVAR: I forvaltningsloven § 28 (andre avsnitt) er fastsatt at for vedtak truffet av annet
kommunalt organ enn kommunestyret «er klageinstansen kommunestyret …, eller etter
disses bestemmelse, formannskapet … eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt
av kommunestyret». Det gjelder da for enkeltvedtak i alle kommunale organer, med unntak
av kommunestyret eller fylkestinget, der klageinstans er departementet, eventuelt
statsforvalteren.
Men dette er bare et formelt utgangspunkt. Kommunestyret er svært sjelden et egnet organ
for behandling av slike klagesaker, og vanlig praksis er at det delegerer dette ansvaret til en
eller flere særlige klagenemnder. Det er det som er gjort i reglementsbestemmelsen som er
gjengitt ovenfor, og så lenge det ikke er sagt noe annet, gjelder dette da også for vedtak
truffet av formannskapet.
Vi ser eksempler på at man i noen kommuner gjør unntak fra dette for vedtak truffet av
formannskapet, gjerne fordi dette jo er det nest høyeste folkevalgte organet i kommunen, og
at vedtak her kan være basert på mer overordnede politiske eller forvaltningsmessige
overveielser som man ikke synes det er naturlig at en klagenemnd skal overprøve. Men dette
kan bli komplisert.
Problemet er at ved kommunestyrets behandling av klage over vedtak truffet av
formannskapet må alle medlemmer av dette som deltok ved behandlingen av denne saken i
formannskapet, fratre som inhabile.

Se her bestemmelsen i kommuneloven § 11–10 tredje avsnitt: «Når en klage skal behandles
etter «forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å forberede
eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i
forberedelsen av saken for klageinstansen.»
Dette gjelder da også ordfører og varaordfører, noe som betyr at det må oppnevnes en
setteordfører for behandlingen av klagesaken. Så dette er neppe anbefalelsesverdig.

