OSLO POLITIKAMMER
FORVALTN I NG SAVDE UNGE N
Møllergt. 43, Oslo,
Postboks 1740-1741, Vika, Oslo 1,
Telefon 33 12 90,
Postgiro 1420, Bankgiro 0629.7641

Oslo/Akershus SUF (m-1)
v/ formann Helge Øgrim
Boks 6159, Etterstad
OSLO 6

E Vår ref. (Må oppgis ved svar)

i Deres ref.

Dato

10. april 1970

A 7 - 764- GT/TOM

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å SAMLE INN PENGER TIL NORGASARBEIDENES
STREIKEFOND PÅ. OFFENTLIG STED
Deres brev av 9. ds.
Da den pågående streik ved Norgas A/S etter opplysninger som er gitt
både fra arbeidstagernes og arbeidsgivernes organisasjoner antas å
være ulovlig og er bragt inn for Arbeidsretten, finner man for tiden
ikke å ha adgang til å innvilge Deres søknad om innsamling av penger
på offentlige steder i Oslo til inntekt for Norgasarbeidernes streikefond.

./

Man viser til vedlagte skj

adgang.

p
G.
politiinspektør
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Melding om adgang til
å klage over forvaltningsvedtak

Statsforvaltningen

(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
Avsender (forvaltningsorganets stempel)

Klageinstans

Det kgl. justis- og politidepartement

Oslo politikammer
Forvaltningsavdelingen

Mottaker (navn og adresse)

Vedlegg til brev av (dato)

Oslo/Akershus SUF (m-1)
v/ formann Helge øgrim
Boks 6159, Etterstad
OSLO 6

10. april 1970

Vedtaket kan påklages til ovennevnte klageinstans.

har klaget i rett tid, bes De også oppgi når denne melding kom
fram.

Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram.
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes til avsender av denne melding, jfr. foran.
Den skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages
over, og den eller de endringer som ønskes. Den bør også
nevne de grunner klagen støtter seg til og eventuelle andre

Etter omstendighetene vil klagefristen kunne forlenges eller det
kan gis adgang til å påklage vedtaket selv om klagefristen er
oversittet. Forvaltningslovens §§ 29-31 inneholder bestemmelser
om dette.
Ved henvendelse til avsender av denne melding, jfr. foran vil

opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen.

De kunne få nærmere veiledning om adgangen til å klage og

Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De

om fremgangsmåten ved klagen.

Særlige opplysninger

Underskrift
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