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Vedrørende søknad om tilskudd til private veger for 2019 

Søknad fra Klevavegen ble først sendt i natt, etter å ikke ha kommet dette ihu tidligere. Det er etter 

fristen, som i år er ett år tidligere enn eksempelvis i fjor. Jeg ber om at søknaden til tross for dette blir 

innvilget. Jeg er klar over at det avviker fra eksempelvis vedtak i planutvalget for 2018, der søknad 

sendt etter fristen ble avvist. 

 

Noe av bakgrunnen for tilskudd til privater veger – endringen av eiendomsskatt til en 

bygdeskatt – tilskuddssatsen bør økes iht økningen av eiendomsskatten 

Når eiendomsskatten ble omgjort fra en skatt/avgift som vederlag for kommunale kostnader knyttet til 

brøytet vei, fortau og gatelys for eiendomsbesittere i by til å bli en bygdeskatt også for de av oss som 

dekker slike kostnader selv under Kristin Halvorsens vakt som finansminister fremsatte jeg et krav mot 

Gausdal kommune om at da får kommunen også overta vår private vei. Jeg mente at bare på den 

måten kan kommunen forsvare å beskatte oss som ikke bor i kommunesenteret slik denne skatten 

egentlig var ment å dekke. 

Kravet ble avvist, men kommunen valgte å gjeninnføre tilskuddet til private veger som er mer enn 400 

meter frem til helårsbebyggelse. På dette grunnlag mener jeg at dette tilskuddet i utgangspunktet skal 

gis til alle som fyller vilkårene, og dermed som et utgangspunkt ikke kan avvsies utfra tilfeldige 

fristoppsett utformet av administrasjonen ganske så tilfeldig og med forskjellig dato fra år til år. På 

generelt grunnlag mener jeg også at tilskuddet bør økes som følge av økningen av eiendomsskatten 

etter siste retaksering. 
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Fristoverskridelse – når bør den medføre avvisning av krav 

Ordninger som gis etter søknad, må nødvendigvis inneholde søknadsfrister. Fristen må henge 

sammen med vedtak. Konkret er det narturlig at søknadsfristen er på en dato som gjør at 

beslutningsorganet kan forberede og vedta samlet tilskudd i et møte. 

Jeg har lest saksreferatet fra fjorårets møte i planutvalget. Der avvises en søknad fordi den er for sent 

framsatt. Søknaden var imidlertid fremsatt i god tid før møtet, og omtales derfor i saksfremlegget. 

Kommuneadministrasjonen kunne i det tilfellet tatt søknaden med i innstillingen uten noe som helst 

ekstraarbeide. Dermed blir avvisningen kun formalisme uten noen som helst fornuftig begrunnelse. 

Avvisningsvedtaket er heller ikke begrunnet, utover det formelle at søknaden var fremsatt etter fristen. 

Slik formalisme ser vi mer og mer av i Norge nå, helt uten saklig begrunnelse forøvrig. På enkelte 

områder som for eksempel produksjonstilskudd i jordbruket har man gått tilbake på formalregelsverket 

som hadde blitt helt ekstremistisk og fikk ødeleggende konsekvenser for den som var for sen. 

 

Særskilt om om manglende lov-/forskriftshjemmel for fristen og ingen fast dato fra år 

til år – fraværende informasjon – og nødvendigheten av jevnlig Googling av 

kommunens hjemmesider for å oppfylle fristen 

Fristen er ikke fast fra år til år, og den er ikke hjemlet i hverken lov eller forskrift. Med det kan den ikke 

tillegges juridisk vekt. Dermed kan den ganske enkelt ikke brukes som begrunnelse for å avvise 

søknader uten tilleggsbegrunnelse knyttet til behovet for samlet forberedelse og vedtak som jeg 

nevner foran. 

I år er søknadsskjemaet lagt ut på kommunens hjemmesider den 6. august, med søknadsfrist 15. 

september. I 2018 ble det lagt ut på hjemmesidene den 6. september, oppdatert 5. oktober, og med 

søndsfrist 15. oktober. Man må Google for å finne søknaden. Og man må altså Google til forskjellige 

tider fra år til år. Googlet man 5. september i 2018 fant man ingenting. Kanskje hadde man da Google 

jevnt i en måned. I år er det dermed naturlig å ikke begynne å Google før noe ut i september, gjerne 

oktober i henhold til at søknadsfristen var langt ut i oktober i fjor. 

Da fristen er så forskjellig fra år til år, kan det ikke forventes at alle greier å følge med på når skjemaet 

legges ut, og når søknadsfristen er. 

I år har det vært valg, og dermed er det et ekstra opphold i møteplanen til planutvalget. Det er da 

naturlig å gjøre som meg å vente med å søke etter skjemet. Jeg visste at neste møte i planutvalget er 

først langt ut i november. Dermed antok jeg at søknadsfristen ikke var ute. 

Jeg mener at kommunen ikke har juridisk grunnlag til å avvise vår søknad om kommunalt tilskudd til 

privat drevet veg for 2019. Vi har kostnadene, og søknaden er fremmet i god tid før møte i 

planutvalget som skal vedta tilskuddene. Planutvalget har dermed ikke noen saklig begrunnelse for å 

avvise søknaden. 

 

Karl Kleva 

(Sign.) 


