
Reglement 
for klagenemda



2 3

Reglement for klagenemnda i Drammen kommune
Vedtatt i kommunestyrets møte 18.02.20 – sak 36/20

Klagenemnd for Drammen kommune ble vedtatt etablert i kommunestyrets møte 
22. oktober 2019. 

§ 1 Ansvarsområde 
Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 
andre ledd første punktum. 

§ 2 Valg og sammensetning
Klagenemnda har 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum 3 av nemndas 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
Kommunestyret selv velger leder og nestleder for klagenemnda. 

§ 3 Klagenemndas myndighet 
Klagenemnda avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunalt forvalt-
ningsorgan, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert fullmakt. 
Klagenemnda er klageinstans når dette er hjemlet i lov eller forskrift eller forutsatt 
i lov eller forskrift. Det samme gjelder i andre typer saker hvor kommunestyret 
bestemmer dette. 
Klagenemnda er ikke klageorgan der hvor særlov fastsetter annen klageinstans 
utenfor kommunen. 

§ 4 Behandling i klagenemnda
Reglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring, kommuneloven 
kapittel 11 Saksbehandling i folkevalgte organer og Drammen kommunes politiske 
reglement om saksbehandling i folkevalgte organer, legges til grunn for saksbe-
handlingen i nemnda. Det etableres skriftlige saksbehandlingsrutiner for klage- 
saksbehandling. 
  
Klagenemnda kan prøve alle sider ved vedtaket som er påklaget, dvs rettslige 
sider, saksbehandlingen og skjønn. Nemnda har plikt til å vurdere forhold som er 
tatt opp i klagen, og kan ta også ta hensyn til nye omstendigheter og forhold som 
ikke er tatt opp av klageren. Klagenemnda skal alltid legge til grunn de lokale og 
nasjonale regler og retningslinjer som gjelder for behandlingen av søknader om 
tildeling av tjenester og rettigheter, i sine vurderinger og vedtak. 

Vedtak i klagenemnda skal begrunnes i hht forvaltningslovens bestemmelser i § 24:
 
«Enkeltvedtak skal grunngis. Begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtak treffes.»
 
Begrunnelsens innhold skal bygge forvaltningslovens § 25 om begrunnelsens 
innhold: 
• De regler vedtaket bygger på, om nødvendig ved å gjengi det relevante 

innholdet i reglene
• De faktiske forhold vedtaket bygger på
• De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 

skjønn, evt henvisning til retningslinjer for skjønnsutøving 

Klagenemnda kan, når det er mest hensiktsmessig, velge å oppheve vedtak og 
sende saken tilbake til underinstans, som kan foreta ny undersøkelse og gjøre nytt 
vedtak. 
Partene informeres om utfallet av klagesaken så snart vedtaket foreligger. 

§ 5 Sekretariatsbistand
Politisk sekretariat har ansvaret for sekretariatsbistanden til klagenemnda. 

§ 6  Inhabilitet
I saker der rådmannen/politisk sekretariat er inhabilt etter reglene i 
kommuneloven § 13-3 til å tilrettelegge saken eller behandle denne i klage- 
nemnda, må ordfører/rådmannen sørge for at saken blir behandlet av en annen 
instans. 

Ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtaket eller 
som medvirket til tilretteleggelsen av grunnlaget for vedtak, er inhabile ved 
klagenemndas behandling og tilretteleggelsen av saken for nemnda. 

§ 7 Saksbehandlingsrutiner 
Det utarbeides saksbehandlingsrutiner for klagesaksbehandling. 

§ 8 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft straks det er vedtatt av kommunestyret. 
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