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Digisak – Saksbehandle klage 
Søker kan klage på avslag på henholdsvis tilskudd, tilsagn og avslag på dispensasjon. Klagen kommer 

tilbake til deg som saksbehandler for revurdering. Du har anledning til å revidere opprinnelig vedtak. 

Dersom vedtaket opprettholdes, skal saken overføres til ekstern kulturminnefaglig klageinstans. For 

fylkeskommunen er Riksantikvaren klageinstans, for Riksantikvaren er det Klima- og 

miljødepartementet. Når Riksantikvaren skal behandle klagen, saksbehandles klagen fullelektronisk i 

Digisak. Når Klima- og miljødepartementet skal behandle klagen, må saken tas ut fra Digisak og 

overføres manuelt. Oversendelsen må journalføres i P360. Saksbehandler hos Riksantikvaren må 

avvente svar fra departementet og fylle inn resultatet av klagesaksbehandlingen i oppgaven i 

Digisak.  

 

Motta klage - Felles når fylkeskommunen eller Riksantikvaren er behandlende 

organisasjon: 
Utføres av Rolle Saksbehandler 

 

Under toppmenyen Mine oppgaver, velger du fanen Åpne  

• Klikk på mappen Motta klage 
• Klikk på oppgave/søknadstittel på klagen du skal vurdere 

 
 
 

Fyll ut oppgaven Motta klage 

• Saksbehandlers vurdering av klagen * 

Fritekstsfelt som fletter seg inn i oversendelsesbrev til klageinstans 

 

• Hva skjer med klagen? * 

Omgjøre vedtak 

Til klageinstans 

Saksbehandler kan velge å omgjøre vedtak, dvs ikke eskalere klagen til klageinstans. Du kommer da 

til oppgaven Ferdigstille revidert vedtak. Denne fylles ut og går til godkjenning før utsendelse og 

Aksept/Klage aktiveres for søker. 
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NB, Forhåndsvisning av oversendelsesbrev er kun aktuelt dersom klagen sendes videre Til 

klageinstans 

 

 
Dersom vedtaket det klages på, er fattet av Riksantikvaren, må du ta kopi av sakspapirene fra Digisak 
og overføre disse manuelt til Klima- og miljødepartementet.  
 

• Oversendelsesbrev finner du ved å klikke på LAST NED PDF under Forhåndsvisning av 
oversendelsesbrev (PDF).  
NB! Husk å klikke på LAGRE før du gjør dette.  
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Under fanen Kommunikasjon finner du dokumentene:  

• Søknad med vedlegg 

• Vedtaksbrev  

• Klage på vedtak  
 

 

 

 

 

Under fanen Vedlegg finner du alle opplastede vedlegg som hører til saken, dvs det søker har lastet 
opp, samt det som saksbehandler har lastet opp ila oppgavene. 
 

 

Klikk FORTSETT ARBEIDSFLYT og BEKREFT 
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Saksbehandle klage når Riksantikvaren skal behandle klagen: 
Utføres av rolle Klagesaksbehandler hos Riksantikvaren 

Under toppmenyen Mine oppgaver, velger du fanen Åpne  

• Klikk på mappen Saksbehandle klage 
• Klikk på oppgave/søknadstittel på klagen du skal saksbehandle 
 

 
 

Fyll ut oppgaven Saksbehandle klage. Riksantikvaren kan be fylkeskommunen vurdere klagen på nytt 

under Send tilbake til fylkeskommunen for ny vurdering av klagen. Ved tilbakesendelse av klagen til 

behandlende organisasjon, må felt for Begrunnelse for ny vurdering av klage* fylles ut. 
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Under Klassifisering av klagevedtak * velg mellom: 

• Avslag 

• Delvis medhold 

• Medhold 
 

Klikk FORTSETT ARBEIDSFLYT og BEKREFT 

 

Endelig vedtak i klagesaken går til søker/kontaktperson og til fylkeskommunen. Dersom det er 

endelig avslag arkiveres søknad som avslått. Dersom søker får medhold eller delvis medhold endres 

søknadens status til prosjekt med tilhørende oppfølgingsoppgaver og rapporteringsplikt.  
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Saksbehandle klage når Klima- og miljødepartementet skal behandle klagen: 
Utføres av rolle klagesaksbehandler hos Riksantikvaren 

 
Kontaktperson får endelig vedtak direkte fra Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren mottar 
kopi. 
 
NB! Vedtak fra departementet på klagen, må føres inn i denne oppgaven! 
 

Under toppmenyen Mine oppgaver, velger du fanen Åpne  

• Klikk på mappen Avvente beslutning fra ekstern klageinstans 
• Klikk på oppgave/søknadstittel på klagen du skal ferdigstille 

 

 
 

Last opp vedtak fra klageinstans, kopier inn begrunnelse for vedtak og klassifiser vedtaket. 

Under Klassifisering av klagevedtak * velg mellom: 

• Avslag 

• Delvis medhold 

• Medhold 

 

Klikk FORTSETT ARBEIDSFLYT og BEKREFT 
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Dersom det er endelig avslag arkiveres søknad som avslått. Dersom søker får medhold eller delvis 

medhold endres søknadens status til prosjekt med tilhørende oppfølgingsoppgaver og 

rapporteringsplikt. 


