
Fra: Roy Rasmussen <royhrasmussen@gmail.com> 
Sendt: søndag 11. juli 2021 17:01 
Til: Postmottak 
Kopi: Ordfører Lebesby kommune; Harald Larssen; 

postmottak@sivilombudet.no 
Emne: Fwd: Klage på Formannskapets vedtak PS 67/2021 - Søknad om 

reduksjon av kommunale avgifter 
Vedlegg: Klage på Formannskapets vedtak om avvisning.pdf; vedlegg 1 Krav 

om redusert kommunale avgifter.pdf; vedlegg 2 Vedtak ptm.pdf 
 

 
God dag. 
  
Jeg viser til min innsendelse av klage på formannskapets vedtak PS 67/2021 – Søknad om reduksjon 
av kommunale avgifter. 
  
Jeg har ikke hørt noe fra Lebesby kommune etter at jeg sendte klagen den 9.6.2021. Vi har nå 
kommet til 11.7.2021 og jeg har ikke fått noe tilbakemelding om at klagen er mottatt eller når den 
forventes behandlet. 
  
Jeg har forsøkt å søke på offentlig postjournal på kommunens hjemmeside, men denne inneholder 
kun informasjon om registreringer for 25.6.2021. Jeg har derfor ikke mulighet til å etterfølge min 
klage da offentlig journalpost for Lebesby kommune er ekstremt mangelfull og ikke oppdatert. 
  
Jeg forventer at jeg som klager vil bli orientert om mottak og behandling av min klage. Av 
forvaltningsloven § 11 forventer jeg at slik informasjon gis. 
  
Slik det er nå vet jeg ikke om kommunen har mottatt min klage eller om denne ligger til behandling 
hos dere. Og på bakgrunn av at postjournalen ikke ser ut til å være i bruk, er det umulig for meg som 
innbygger å følge opp min sak hos kommunen. 
  
Kan dere vennligst oppgi om min klage er mottatt, og når det kan forventes at denne vil bli behandlet 
av Lebesby kommune? 
 
Har også vedlagt min klage sendt til dere 9.6.2021. 
 
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Roy Rasmussen 
Postboks 254 
9790 Kjøllefjord 
 

---------- Forwarded message --------- 

Fra: Roy Rasmussen <royhrasmussen@gmail.com> 

Date: ons. 9. jun. 2021 kl. 16:59 

Subject: Klage på Formannskapets vedtak PS 67/2021 - Søknad om reduksjon av kommunale 

avgifter 

mailto:royhrasmussen@gmail.com


To: <postmottak@lebesby.kommune.no> 

Cc: <harald.larssen@lebesby.kommune.no>, <ordforer@lebesby.kommune.no> 

 

Hei 

 

Vedlagt følger min klage på avvisning av reduksjon på kommunale avgifter fra 

Formannskapet sitt møte den 1 juni 2021. 

 

Har også vedlagt papirene fra tidligere innsending. 

 

Mvh 

 

Roy Rasmussen  
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