
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Klageutvalget 
Dato:  21.10.2020 
Tid:  14:00 – 14.45 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Utvalgets leder Olav Olstad 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Olav Olstad   
Nestleder Jon Arild Sagheim   
Medlem Nina Sofie Øverli   
Medlem Tor Egil Klufthaugen   
Medlem 
Varamedlem  

Inger Lauvålien 
Asbjørn Øverli  

FO 
For Inger Lauvålien 
 

 

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 5 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Torbjørn Furuhaugen (sak 1), Inger Ellen Walhovd (sak 2), 
Hilde Waaler sak 2.   
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ingenting 

Orientering:  
 En gjennomgang av klageutvalgets rolle, oppgaver, saksbehandlingsregler mv.  

Ved kommunedirektør Rannveig Mogren 
 

Godkjenning av protokoll: Godkjent elektronisk av leder uten merknader  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/20   
 G/BNR 190/13 - KLAGE PÅ FAKTURERT TILKNYTNINGSAVGIFT FOR 

VANN OG AVLØP. TILTAKSHAVER ASBJØRN LIEN 
 

Sak 2/20 Unntatt offentlighet, offl §13 Ofl §13 
 KLAGE PÅ AVSLAG OM PLASS I BOFELLESKAP  
 



  

 
KLU-1/20 
Ark.: GNR 190/13 Arkivsaksnr.: 20/946 
 
G/BNR 190/13 - KLAGE PÅ FAKTURERT TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN 
OG AVLØP. TILTAKSHAVER ASBJØRN LIEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Klagen på størrelsen på fakturert tilknytningsavgift tas ikke til følge, og kravet på kr. 2 183,13 
opprettholdes. 
 
 
Behandling: 
Nina Sofie Øverli og Asbjørn Øverli tok opp sin habilitet, grunnet hhv. som ektefelle og 
slektning med en saksbehandler som var involvert i den opprinnelige saksbehandlingen.  
 
 
Vurdering fra kommunedirektøren: 
Vedkommende saksbehandler har ikke vært involvert i klagebehandlingen.  
Når det gjelder de folkevalgte ser vi til Kommuneloven § 11-10.  
 
 

§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgte  

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 
folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen. 

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen 
eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i 
henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt 
organ. 

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. 
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal 
fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.  
 
Konklusjon: Nina Øverli er ikke omfattet av denne bestemmelsen. Det samme gjelder for 
Asbjørn Øverli. De er derfor habile til å delta i behandlingen.  

 



  

Votering over habiliteten til Nina Sofie Øverli. 4 tilstede.  
Hun ble enstemmig vedtatt som habil.  
Votering over habiliteten til Asbjørn Øverli. 4 tilstede. 
Han ble enstemmig vedtatt som habil. 
 
 
Votering over saken – 5 tilstede:  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Klagen på størrelsen på fakturert tilknytningsavgift tas ikke til følge, og kravet på kr. 2 183,13 
opprettholdes. 
 
 
 
 
KLU-2/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2918 
 
KLAGE PÅ AVSLAG OM PLASS I BOFELLESKAP  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Avslag på søknad om plass i bofelleskap opprettholdes. 
 
Behandling: 
 
Ihht. kommuneloven § 11-5, skal et folkevalgt organ vedta å lukke et møte når det foreligger 
lovbestemt taushetsplikt. Med bakgrunn i at saken omhandler taushetsbelagte forhold, ba 
leder om at møtet lukkes under behandlingen av saken i henhold til kommuneloven § 11-5, 2. 
ledd, jfr. forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 13. 
 
Utvalget voterte over lukking av møtet: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Møtet ble lukket. 
 
Votering i saken: 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Avslag på søknad om plass i bofelleskap opprettholdes.


