Tilbakemeldingen vil bli fulgt opp internt
som et ledd i arbeidet med å forbedre oss.

Tilbakemelding
Dersom du registrerer brudd på
denne samfunnskontrakten eller på
annen måte er misfornøyd med den
service du har få hos Fylkesmannen, ber vi
deg om å kontakte avdelingsledelsen i den
aktuelle avdeling.

Når du vil besøke Fylkesmannen
Hvis du ønsker å snakke med en
saksbehandler, anbefales det å
avtale d på forhånd. Dersom du
kommer uanmeldt, vil du bli mo a hvis
vedkommende du søker har d og
anledning, og er l stede.

Når du ringer Ɵl Fylkesmannen
Alle saksbehandlere har direkte
inn-valgsnummer, men sentralbordet kan også se e deg over l
den du søker. Dersom den du søker ikke
er lgjengelig, skal du få beskjed om når
vedkommende er lbake, eller om mulig,
bli sa over l en annen person som kan
hjelpe deg.

Skriv brev eller epost
Du kan kontakte oss pr. epost når
som helst, eller du kan skrive brev.
Ikke alle saksbehandlere er
lgjengelig på epost hele da, og du bør
derfor sende din henvendelse l postmottaket. Både brev og eposter føres i postjournal og er underlagt oﬀentlighetsloven.

Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post postmo ak@fmop.no
www.facebook.com/fylkesmannenoppland
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com
Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twi er: h p://twi er.com/fylkesmannenopp
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www.fylkesmannen.no/oppland

Samfunnskontrakten

Fylkesmannen arbeider for at statens poli kk blir fulgt opp i fylket, og skal se l at
grunnleggende prinsipper som re ssikkerhet og likeverdighet, uavhengighet og habilitet blir
fulgt. Derfor får Fylkesmannen l behandling planer og forespørsler, klager og ankesaker fra
organisasjoner, virksomheter og den enkelte innbygger. Fylkesmannen veileder om statens
poli kk, og gir sentrale myndigheter lbakemelding om hvordan statlige vedtak virker i fylket.
For å ha troverdighet og legi mitet informerer vi bredt og via mange kanaler, og
inviterer l muntlig og skri lig dialog på mange arenaer. I konkrete saker baserer
Fylkesmannen sine vurderinger på lover og forskri er, veiledere og poli ske føringer.
Våre regler og ru ner for god forvaltning og kommunikasjon, utgjør vår kontrakt med
Opplandssamfunnet.

Saksbehandling

Alle saker som kommer inn l
Fylkesmannen skal forberedes
og avgjøres så raskt som
mulig. Saksbehandlings den vil variere fra saksområde l saksområde, bl.a. avhengig av
arbeidsmengde og om vi må innhente opplysninger hos andre.

Hvis vi ikke kan få behandlet saken innen 1 måned, skal vi snarest mulig gi et foreløpig svar
der vi opplyser om når svar kan forventes og hvorfor det tar d.
På enkelte saksområder forplikter vi oss på saksbehandlings d. De e gjelder for:
planuƩalelser
• u alelser l kommune- og reguleringsplaner avgis innen fastsa frist
søknader/vedtak
• søknad om separasjon avgjøres innen 1 måned
• vedtak i saker e er lov om barn og foreldre fa es innen 2 måneder e er siste samtale
• søknad om fri re shjelp avgjøres innen 1 måned
• søknad om dispensasjon fra helsekrav for førerkort avgjøres innen 6 uker
• søknad om utslipp e er forurensningsloven avgjøres innen 4 måneder
klagesaker
• klagesaker e er lov om barneverntjenester avgjøres innen 2 måneder
• helseklager e er pasient- og brukerre ghetsloven avgjøres innen 3 måneder
• klagesaker e er lov om sosiale tjenester i NAV avgjøres innen 3 måneder
• klagesaker e er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester avgjøres
innen 3 måneder

• klagesaker e er plan- og bygningsloven:
o klage på reguleringsplan avgjøres innen 3 måneder
o klage i byggesak avgjøres innen 3 måneder
• klage e er opplæringsloven avgjøres innen 1 måned
• klage e er barnehageloven avgjøres innen 1 måned
• klage e er introduksjonsloven avgjøres innen 1 måned
• klage e er forurensningsloven avgjøres innen 3 måneder
• klagesaker e er oﬀentlighetsloven behandles så raskt som mulig

Tilsyn

Fylkesmannen fører lsyn med kommuner, bedri er og ins tusjoner
på en rekke områder. Vi legger vekt på informasjon og god dialog
både i forkant og e erkant av lsynsbesøkene.
Tilsynsrapporter sendes senest innen 1 måned e er lsynet.

Hvis du er part i en sak har du vanligvis re l å gjøre deg kjent
med sakens dokumenter. Ta kontakt med saksbehandler.

Når en pasient eller bruker har bedt Fylkesmannen om å vurdere om lovpålagte plikter er
bru l ulempe for seg, er saksbehandlingsfristen fem måneder.

Innsyn

Enkeltvedtak fa et av Fylkesmannen kan det klages på. Har
Fylkesmannen fa et vedtak som klageinstans, er vedtaket
endelig. Du får vite om klageadgangen i den enkelte sak.

Fylkesmannens saksdokumenter er som regel oﬀentlige. Begjæring om innsyn kan du
sende l postmo ak. En innsynsbegjæring skal besvares innen 5 virkedager e er at vi har
mo a kravet.

KlagereƩ

Kommunikasjon

Vi legger vekt
på å bruke
et enkelt språk
og vil i våre brev og u alelser gjøre konklusjonene klare og forståelige.

Fylkesmannens ne sider er en portal l informasjon om Fylkesmannens oppgaver og
tjenester. Vi lstreber å utvikle digitale løsninger der vi kan. Vi inviterer l dialog også på
sosiale medier.

