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ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Datum
Paragraf
för sammanträdet

Sida

Styrelsen

18.11.2021

1-11

§§ 75-83

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 75-77,80-83

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig ansökan om
omprövning enligt 134§ Kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer: 78-79

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING

Myndighet till
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsansökan
vilken rättelse- Myndighet hos vilken rättelse ansöks, myndighetens adress och postadress:
yrkande kan
framställas samt
Styrelsen för
tid för yrkande
Västra Nylands folkhögskola
av rättelse
Pumpviken 3
10300 KARIS
eller per e-post till styrelsens ordförande ann-katrin.bender@vnf.fi
Paragrafer: § 78 och § 79

Ansökan om ändring skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Innehåll i ansökan Av ansökan om ändring skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
om ändring
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats
med anledning av begäran om omprövning, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Helsingfors förvaltningsdomstol, Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5 00520 Helsingfors
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar
Besvärstid
….. dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer

Besvärstid
….. dagar
….. dagar
….. dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet
Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram innan besvärstiden går ut.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
namn, adress och postadress

Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
namn, adress och postadress

Paragrafer

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollet.
1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

Fogas till protokollet

