Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet forvaltningsorgan innen 3
uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

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

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett: (stadnl.) § 10)

Vedtak kan påklages av de som etter stedsnavnslova § 5 første ledd,
bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av
stedsnavn. Offentlige organ har kun klagerett i saker som gjelder
navn de skal bruke i tjenesten.

Hvem kan det klages
til?

Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.

(fvl. § 28)

Klagefrist:

(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn
etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan imidlertid
tas under behandling når det foreligger særlige grunner, som tilsier
at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til
forsinkelsen. En klage som er avgjort av Fylkesmannen, kan ikke
påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det settes
frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen klagefristen utløp.
Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist begynner å løpe fra den
dag begrunnelsen er kommet frem til klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Begrunnelse

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen
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(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

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

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve
veiledning:

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse inntektsog formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat kan gi
nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dekning for
vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)

Klage:
(stadnl. § 10)

Offentlige organ som bare har klagerett i saker som gjelder navn de
skal bruke i tjenesten. Klageretten gjelder også vedtak gjort av
kommuner og fylkeskommuner. Vedtak gjort av Kongen og
Stortinget kan ikke påklages. Feilbruk eller manglende bruk av
stedsnavn etter § 9 kan påklages til overordnet departement. Klage
over manglende vedtak kan påklages til klagenemnda.
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