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SØGNE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

Dato:13.05.2014
L.nr:07/14
Arkivsaksnr:
0900
Arkivkode:033
Salcsbeh:Steinar
Johansen
Saksbeh.tlf:37013391
E-post adr:Steinarjohansengarendal.kommune.no

Til Søgne kommunestyre

BEREGNLNG AV KLAGEFR1STER
I forbindelse med at kommunestyret behandlet kontrollutvalgets årsplan for 2014 ble følgende
oversendt kontrollutvalget:
Kommunestyret ber kontrollutvalget se på klagefrister.
En klagefrist kan gi datoer i en helg, noe som vil si at dersom en klage må stemples inn hos
kommunen enfredag, vil klagefristen bli kortere enn den skal være. Vil en datostempling fra
for eksempel Posten være godt nok som dokumentasjon for innlevering for klagefrist.
Til kontrollutvalgets møte forelå notat av 30.4.14 fra Kristiansand Revisjonsdistrikt 11(5.
Følgende forslag til vedtak ble fremsatt i møtet:
Notat fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS datert 30.4.2014 til kontrollutvalget og
kommunestyret vedr. "Beregning av klagefrister- tas til orientering og oversendes
kommunestyret
Enstemmig vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Med dette oversendes saken til kommunestyret til behandling.

Mcd hilsen

Steinar Jo
Sekretær

nsen

Vedlegg: Notatet "Beregning av klagefrister" av 30.04.14 fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
Kopi:
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Beregning av klagefrister

Sakens bakgrunn
I kommunestyremote 31. januar 2014 i Søgne ble følgende forslag fremmet av kommunestyrerepresentant Terkelsen: «Kommunestyret ber kontrollutvalget se på klagefrister. En klagefrist kan gi datoer i en helg, noe som vil si at dersom en klage må stemples inn hos kommunen
en fredag, vil klagefristen bli kortere enn den skal være. Vil en datostempling fra jhr eksempel
Posten være godt nok som dokumentasjonlbr innlevering for klagefrist».
Revisor vil på denne bakgrunn gjere rede for forvaltningslovens regler om beregning av klagefrister som gjelder tbr kommunens saksbehandling.
Rettslig utgangspunkt
Det rettslige utgangspunkt cr forvaltningsloven (lov 1967-02-12; heretter kalt fvlt.). Loven
kommer til anvendelse for «ckn virksomhet som drives av forvaliningsorganer når ikke annet
er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for
stat eller kommune», jf. fv1t. § 1.

1.

Klagefristens lengde —forvaltningsloven § 29

Som hovedregel må en klage være inngitt innen visse fristeri for at klager skal ha krav på at
klagen blir behandlet. Årsaken til at man har absolutte klagefrister er at eventuelle motparter
skal kunne innrette seg etter vedtaket, samtidig som også kommunen selv har behov for å sette
endelig sluttstrek for behandlingen av en sak.
For enkeltvedtak2 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er
kommet frem til den som er part i saken. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring,
begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. Dersom en part
ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han eller hun fikk
eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
At vedtaket er kommet frem til en part, betyr i praksis at vedtaket må ha kommet i adressatens
(partens) postkasse eller postboks. Det følger av forvaltningsloven § 27 at underretning gjennom e-post kun kan skje når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette, og har oppgitt en clektroniske adresse som skal benyttes til slike formål. Dersom mottaker ikke har godtatt at underretning kan skje elektronisk, så vil underretning være i tråd med forvaltningslovens regler først
når vedtaket ligger i den vanlige postkassenipostboks eller på postkontoret.

I
2

Klagefristen etter forvaltninesloven er 3 uker. Enkelte sterlover kan ha kortere eller lengre khmetrist
Et enkelliedtak er «et vedtak som elelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer,if
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Grunnen til at det er ankomsttidspunktet for underretnnwen og ikke kunnskapen om underretningen (når mottaker faktisk leser vedtaket) som danner grunnlaget for fristberegning, er at
en person som ikke onsker at et vedtak skal tre i kral), ikke kan utsette vedtakets ikrafttreden
ved å unnlate å lese kommunens vedtak.

Når ma klagen være fremsatt —fonaltningsloven

§ 30

Det folger av denne bestemmelsen at «For at klage skal være iremsan
klæringen fir utlopet av »sten
er
frem til forvaltningsorganet
eller
erklæringen eller er kommet frem
oppgitt for mottak av elektroniske

i tide, er del nok at eravgitt til postoperator
som skal sorge for å få sendingen
til offentlig tienestemann som har fillmakt
til å ta imot
til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet
har
klager». Dette betyr at når en klage enten er innlevert til

Posten Norge AS, offentlig tjenestemann som har fullmakt til å motta klagen, eller sendt til
kommunens elektroniske innboks, må klagen anses å være levert i henhold til forvaltningsloven § 30,
At klagen er «avgilt til postoperator» betyr i praksis fysisk innlevering til Posten. Det innebærer at når en klage enten er innlevert til en postoperator eller lagt i en postkasse for siste
tømming, er klagen rettidig fremsatt i henhold til fylt. § 30. Det kan imidlertid være vanskelig
å bevise innleveringstidspunkt dersom postoperatøren datostempler brevet dagen etter innlevering. Det er derfor hensiktsmessig at klager forsikrer seg om at postoperatør datostempler
den aktuelle klagen sencst innen siste fristdag. Det foreligger dog ikke noe rettslig krav om å
gjøre dette, slik at kommunen kan ikke uten videre avvise en klage som er poststemplet etter
klagefristens utløp, men må undersøke nærmere om klagen likevel kan ha blitt innlevert innen
fristen3. Enkelte ganger vil kommunen motta klager der poststempel er uleselig ete. og i slike
tilfeller vil det selvsagt være vanskelig å bevise om klagen ble innlevert til postoperatør innen
klagefristens utløp.
Klagen er også rettidig fremsatt dersom den innen fristen leveres til offentlig tjenestemann som
har fullmakt til å ta imot klagen. Ilvem som har fullmakt til å motta en klage kan varicre fra
kommune til kommune ut i fra hvilke fullmakter som er gitt i kommunen. Kommunen bør
opplyse om hvem som har fullmakt til å motta klage i vedtaket, se også fylt. § 27 tredje ledd
som sier at en underretning om vedtak skal inneholde «den nærmere fremgangsmåle ved
klage».

Videre er en klage rettidig fremsatt dersom den sendes til den e-postadresse som kommunen
har oppgitt for mottak av klager. Det anses ikke som fristavbrudd dersom klagen sendes en
annen e-postadresse enn den kommunen har oppgitt. Fler må man imidlertid påpeke at
kommunen har en veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11 ved å henvise klager til
korrekt adressat for klagen.

III

Oversitting av klagefristen —forvaltningsloven § 31

Selv om klagefristen er utlopt, kan kommunen likevel velge å ta klagen til behandling dersom
«c0 parten

eller hans fidlmektig

ikke kan lastes fOr å ha oversittet jristen

eller for ei ha drovd

med klage etterpå, eller
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del av sterlige grunner er rimelig at klagen blir provd
Ved vmderingen av om klagen hor fas opp til behandling,skal det ogsa legges vekt på om
endring av vedtakel kan megfOre skade eller ulempefin- andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gan mer enn efi ar siden
vedlakel ble truffel».
Som det fremgår av bestemmelsen er det opp til kommunens skjønn å avgjøre om en for sent
innkommet klage skal tas til behandling. Det er imidlertid to alternative vilkår som må være
oppfylt for at en klage levert etter klagefristen skal tas til behandling: Det må enten dreie seg
om en situasjon der klager eller hans prosessfullmektig ikke kan lastes for at klagen er blitt
levert for sent. Eksempler på dette kan være at en part har vært syk, eller at kommunen ikke
har opplyst om klagefrist i det opprinnelige vedtaket. Dersom en parten derimot kan lastes for
å ha levert klagen for sent, kan kommunen likevel behandle klagen dersom det foreligger
«særlige grunner». Dette er en bestemmelse som skal fungere som en sikkerhetsventil, og det
bør foreligge særskilte, kvalifiserte omstendigheter for at kommunen skal behandle en for sent
fremsatt klage av hensyn til «scerligegrunner».

1)er klagefristen

utloper i en helg eller belligdag

Der klagefristen utløper på en lørdag eller søndag, eller en offisiell helligdag, er der reglene i
domstolsloven § 149 (lov 1915 nr. 5) som må legges til grunn. Av ordlyden i bestemmelsen
fremkommer det at «Ender en frist paa en lordag, helgedag eller dag som etter lovgivningen
er likestilt med helgedag forlenges fristen til den nærmest folgencle virkedag». Dette betyr at
der klagefristen for eksempel utløper på en lørdag, vil fristen i slike tilfeller fremskyves til påfølgende mandag, dersom dette er en ordinær virkedag. Tilsvarende bestemmelse følger av
forskrift til forvaltningsloven § 41 jf. også neste punkt.

Særlig om forskrift

til forvaltningsloven

Denne forskriften (For 2006 nr. 1456) gir blant annet utfyllende regler om beregning av saksbehandlingsfrister som klagefristers utgangspunkt, fristutsettelser og fristavbrudd. Revisor
legger ved forskriften til orientering.

Kristiansand, 30. april 2014

CTor le Holbe
Revisjonssjef

Anne-Marie Varen
Forvaltningsrevisor eand.jur.
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Søgne kommune
Kommunestyret
Saken "Beregning av klagefrister" oversendes med dette til behandling i Søgne kommunestyre.
Vedlagt følger :
Oversendelsesbrev med behandling i kontrollutvalget
Notatet "Beregning av klagefrister" av 30.04.14 fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
-

Vennlig hilsen
Steinar

Johansen

Revisjonssjef
Arendal
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