
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa klageutvalg 
Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset 
Dato: 19.02.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 12:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Vegar Kiil Leder SV 
Sigrund Hestdal Nestleder AP 
Terje Olsen Medlem H 
Tore Elvestad Medlem AP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Olaug Bergset Medlem SP 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje Eriksen (Ap) Olaug Bergset (Sp)  
Tor-Arne Isaksen (Krf) – Møtte 
ikke 

Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf)  

 
Merknader Ingen 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud Sektorleder 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Tom Vegar Kiil   Terje Eriksen 
    
______________________  _______________________ 
Dag Funderud/Ellinor Evensen     Sigrund Hestdal 
Utvalgssekretærer  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/20 Klage på avslag på søknad om startlån til 
refinansiering 

X 2019/835 

PS 5/20 Klage på urettmessig krav dobbelt 
abonnementsavgift -ny behandling 

 2016/323 

 
Jf. forrige møte i klageutvalget ligger reglement for klageutvalget nedenfor – der er gjort 
redaksjonelle endringer jf. ny kommunelov.  
 
Drøftinger 
Reglement for klageutvalget ble drøftet. Enighet om at forslag til reglement sendes tilbake til 
administrasjonen for gjennomgang, spesielt i forhold til henvisninger til lovhjemler. Nytt forslag 
legges fram for klageutvalget. 
 
Vedrørende kommunens praksis med innkreving av påklagde krav, og gjennomføring av inkasso 
på slike, ber utvalget om at etatene i kommunen gir melding til økonomiavdelingen om 
pågående klagesaker vedrørende gebyrer. Dette for å kunne bidra til at lover og regler om 
innkreving av pengekrav følges. Krav som ligger til klagebehandling skal ikke inndrives før 
endelig vedtak er gjort.   
  
 
 
 

 
 
 

 
 
Det vises til generelle saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, kommuneloven kapitel 5. 
 
§ 1. Oppnevning og sammensetning 

a) Klagenemndautvalget er opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 
28 annet ledd, jf § 5-7 kommuneloven  

 
b) Klagenemndautvalget har 8 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 

innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 
medlemmet. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Dok id:   
2015/630-2 

Reglement for klagenemnda utvalg i Nordreisa kommune  
 

Dok type: 
Politisk instruks 

Utgave: 
1 

Skrevet av:  
Ellinor Evensen 

Gjelder fra 
16.10.2015 

Godkjent av 
Nordreisa Kommunestyre 

Side nr: 
2 
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Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

 
Ved behandling av klage vil kun syv av disse åtte tiltre. Den som representerer det 
utvalget som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket. 

 
Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem 
valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, 
skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 
 
§ 2 Ansvarsområde 

a) Klagenemndautvalget skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av kommunale 
organer, i den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov er lagt til andre, for 
eksempel fylkesmannen. 

b) Klagenemndautvalget skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av: 
- Formannskap 
- Kommunestyret 

 
Klagenemndautvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov 
eller forskift, herunder: 

- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken. 

 
§ 3 Klagenemndautvalgets kompetanse 

a) Klagenemndautvalgets kompetanse reguleres av forvaltningsloven §34 
b) Klagenemndautvalget kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye 

omstendigheter. 
 

c) NemndaUtvalget skal vurdere de synspunkter klageren kommer med og kan også ta opp 
forhold som ikke er berørt i klagen. 
 

d) Klagenemndautvalget kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende 
saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 
 
§ 4 Klagenemndautvalgets møter 

a) Klagenemndautvalget avvikler møter når lederen finner det påkrevet eller utvalget vedtar 
det. 

 
b) Videre kan formannskapet, ordføreren, rådmannen kommunedirektøren eller 1/3 av 

nemndas medlemmer kreve at lederen berammer møte innen rimelig tid til behandling av 
bestemte saker. 

 
c) Møteinnkalling sendes medlemmene, varamedlemmene, ordfører, 

rådmannkommunedirektør og andre som har møterett 8 dager før møtet. 
 

d) Klagenemndautvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede og deltar i avgjørelsen. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. 
 

e) Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 

http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A734


f) Om habilitet gjelder slik at ansatt eller folkevalgt som var med på å treffe det påklagede 
vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, er inhabil og 
ved klageinstansens behandling av saken. Det samme gjelder medlem av klagenemnda 
som er direkte underordnet en ansatt som er inhabil i saken. Sekretær og annen 
kontorteknisk bistand er utenfor disse reglene.  
 

g) Medlemmer eller varamedlemmer som har mottatt saksdokumenter har selv ansvar for å 
på påse at dokumentene blir levert kommunen for makulering. 
 

h) Ordføreren og rådmannen kommunedirektør har møte- og talerett. 
 

i) Klagenemndautvalget kan innkalle andre for å få opplysninger eller vurderinger av en 
bestemt sak. Slik innkalling kan også foretas av lederen. 
 

j) Møtene i Klagenemndautvalget er åpne hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller av vedtak truffet i medhold av kommunelovens § 31. 
 

k) Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Når en sak behandles i lukket 
møte, plikter nemndas medlemmer, kommunalt tilsatte og andre som måtte være tilstede, 
å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres når vedtakene 
inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet.  
 

l) Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn som har 
bevirket vedtaket om forhandling i lukket møte, er falt bort. Er også andre til stede under 
forhandlingene om en slik sak, krever møtelederen taushetsløfte fra dem. 
 

m) For øvrig bestemmer Klagenemndautvalget selv sin forretningsorden. 
 

n) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 
utvalget. 

 
§6 i forvaltningsloven om sekretærfunksjon og habilitet « 
 
§ 5 Sekretariatet 

a) Rådmannen Kommunedirektøren eller den hun han bemyndiger har sekretærfunksjon for 
Klagenemndautvalget 

b) Dersom rådmannen kommunedirektøren er inhabil, kan lederen av nemnda utvalget selv 
utrede og innstille i de aktuelle sakene. 

c) Lederen eller nemnda  utvalget selv kan også engasjere andre (fortrinnsvis rådmenn 
kommunedirektører fra andre Nord-Troms kommuner) til å utrede slike saker. 

 
Kostnader til eventuell ekstern saksutreder skal godkjennes av ordfører. 
 
§ 6 Endringer i reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 
 
Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 
  
Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015. 
Redaksjonelle endringer foretatt av klageutvalget i møter: 19.2.20 og 06.02.20 
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PS 4/20 Klage på avslag på søknad om startlån til refinansiering 

Saksprotokoll i Nordreisa klageutvalg - 19.02.2020  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedtaket opprettholdes, klagen avvises.  
 

PS 5/20 Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift -ny behandling 

Saksprotokoll i Nordreisa klageutvalg - 19.02.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Tom Vegar Kiil (Sv): 
Klagen tas til følge med begrunnelse: 
 
Jfr redegjørelse fra departement om midlertidige bygg 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-20-1-bokstav-j-og--20-2-bokstav-c---
Tilbakemelding-pa-henvendelse-om-midlertidig-bygning-konstruksjon-eller-
anlegg/id2008989/), og kommunens forskrift om vann og avløpsavgift 
(https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466), skal det ikke betales dobbel 
vannavgift etter at perioden hvor det var gitt tillatelse til midlertidig bygg utløp. 
 
Etter at tillatelse til midlertidig bygg utløp, ettersom vann har vært tilknyttet, skal det betales 
enkelt gebyr jfr Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms §9 1. ledd. 
Tilknytningsavgift faktureres og innkreves.  
 
Påløpte gebyrer og inkassokostnader krediteres. 
 
Forslaget fra Tom Vegar Kiil (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Klagen tas til følge med begrunnelse: 
 
Jfr redegjørelse fra departement om midlertidige bygg 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-20-1-bokstav-j-og--20-2-bokstav-c---
Tilbakemelding-pa-henvendelse-om-midlertidig-bygning-konstruksjon-eller-
anlegg/id2008989/), og kommunens forskrift om vann og avløpsavgift 
(https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466), skal det ikke betales dobbel 
vannavgift etter at perioden hvor det var gitt tillatelse til midlertidig bygg utløp. 
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Etter at tillatelse til midlertidig bygg utløp, ettersom vann har vært tilknyttet, skal det betales 
enkelt gebyr jfr Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms §9 1. ledd. 
Tilknytningsavgift faktureres og innkreves.  
 
Påløpte gebyrer og inkassokostnader krediteres. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466

