
BESVÄRSANVISNING

l detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Besvärstid

Besvärsmyndighet

l detta beslut fär ändring sökas av den som beslutet avser eller
vars rätt, skyldighet eller fördel direkt päverkas av beslutet
(part).

Besvär ska anföras inom 30 dagar frän delfäendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in tili besvärsmyndigheten senast under
besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fätt del av beslutet sju dagar efter att brevet
sändes, om inte nägot annat visas. Vid elektronisk delgivning
anses parten ha fätt del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sändes.

Dagen för delfäendet räknas inte med i besvärstiden. Om den
sista dagen för att anföra besvär infaller pä en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, fär besvär anföras den första vardagen
därefter.

Kommunalbesvären anförs hos Helsingfors
förvaltningsdomstol.

Post- och besöksadress: Sörnäsvägen 1 , 00580 Helsingfors
E-postadress: helsinki. hao(at)oikeus. fi
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

Besväret kan även riktas tili förvaltnings- och
specialdomstolarnas e-tjänst pä adressen:
https://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet#/

Besvärens form och innehäll

Besvären ska anföras skriftligen. Ocksä elektroniska dokument
uppfyller kravet pä skriftlig form.



l besvären, som ska riktas tili besvärsmyndigheten, ska uppges

1) det beslut i vilket ändring söks

2) tili vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som
yrkas

3) de grunder pä vilka ändring yrkas.

4) vad rätten pä rättelseyrkan baserar sig pä, ifall beslutet inte
berör den person som yrkar pä ändring

l besvären ska ändringssökandens namn och kontaktuppgifter
uppges. Om ändringssökandens taian fors av hans eller
hennes lagliga företrädare eller ombud eller om nägon annan
person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons
namn och kontaktuppgifter uppges i besvären. Ifall
kontaktuppgifterna ändras under tiden som rättelseyrkan är
under behandling bör man omgäende informera
förvaltningsdomstolen om detta.

l besväret bör även uppges den postadress, och en eventuell
övrig adress dit dokumenten, som hänför sig tili rättegängen,
delges (delgivningsadress). Ifall man uppgett fler an en
delgivningsadress, kan förvaltningsdomstolen väljä tili vilken
adress dokumenten, som hänförsig tili rättegängen, delges.
Om besvärsmyndighetens beslutfär delges som ett elektroniskt
meddelande ska ocksä e-postadress uppges.

Andringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska
underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändä

inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet
innehäller uppgifter om avsändaren och om det inte finns
anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Tili besväret ska bifogas:

1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks

2) intyg över vilken dag beslutet har delgetts, nägon annan
utredning över när besvärstiden har börjat

3) de handlingar som ändringssökanden äberopar, om de inte
redan tidigare har lämnats tili myndigheten.

Rättegängsavgift



Protokoll

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegängsavgift för
behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring.
Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter
1455/2015.

Avgiften tas dock inte ut för ärenden som initierats av
privatperson för förmänder eller tjänster enligt socialvärdslagen
(1301/2014) eller hälsovärdslagen (1326/2010). Ej heller i
ärenden som initierats av privatperson som berör social- och
hälsovärdens kundavgifter enligt lagen om social- och
hälsovärdens kundbetalningar (734/1992).

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras
hos Borgä stads registratur vid servicekontoret Kompassen.

Post- och besöksadress:

E-postadress:

Telefonnummer:

Krämartorget B, 06100 Borgä

kirjaamo(at)porvoo. fi

020 69 2250

Oppettider för registraturen: man -fre kl. 9. 00 -15. 00


