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TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019 - KLAGE 
FRA KARL KLEVA  
 
Vedlegg: Brev datert 22.10.2019 fra Karl Kleva. 
 Klage på vedtak i sak 59/19 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Karl Kleva klager på Planutvalgets vedtak i sak 59/19, der søknad om tilskudd til 
vedlikehold av Klevavegen avslås, fordi søknaden var innsendt etter fristens utløp. 
Kommunedirektøren tilrår at vedtaket opprettholdes, og at klagen avslås. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til klage fra Karl Kleva datert 23.11.2019. Planutvalget behandlet saken om tilskudd 
til vedlikehold av private veger den 15.11.2019. Klage fra Karl Kleva er sendt fylkesmannen i 
Innlandet, med kopi til kommunen allerede den 25.11.2019. Fylkesmannen opplyser at saken 
er utenfor hans myndighetsområde, og videresender klagen til Gausdal kommune for 
behandling og avgjørelse den 12.12.2019. Vi anser klagen mottatt godt innenfor klagefristens 
utløp. Klagen følger vedlagt. 

 

Tilskudd til vedlikehold av private veger er et tilskudd som kommunen på frivillig grunnlag 
yter. Vedtak om tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og parter i 
saken kan dermed påklage vedtaket. Klagebehandlingen gjennomføres ved at Planutvalget 
først behandler klagen, og dersom Planutvalget står fast på sitt opprinnelige vedtak, går 
klagen videre til kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Som Kleva opplyser i klagen ble søknaden fra Klevavegen innsendt etter søknadsfristens 
utløp. 

I saksutredningen er dette forholdet beskrevet på følgende måte: 

Kleva har helt rett i at det ikke medfører ekstra arbeid å ta med han søknad i 
tilskuddsberegningen. En slik praksis vil imidlertid medføre en urettferdighet en 
uholdbar saksbehandling overfor de som evt. har unnlatt å søke når fristen var utløpt.  



  
 
 

  
 
 

 

Videre kan Kleva ha rett i at tilskuddet kunne utbetales/fordeles mellom alle som fyller 
vilkårene. Dette er sikkert praktisk mulig, men inntil videre er det valgt å tildele 
tilskudd etter søknad. 

 

Til Planutvalgets møte sendte Kleva et brev som ble referert for utvalget i forkant av 
behandlingen. Brevet følger vedlagt  

 

Kleva hevder at søknaden avslås på formalia, som utgjør en usaklig forskjellsbehandling. 
Videre hevder han at vedtak om å nekte tilskudd er «kun formalisme uten noen som helst 
fornuftig begrunnelse».  

Etter søknadsfristens utløp, var det flere henvendelser til kommunen om muligheter for å 
søke. De fikk beskjed om at det var mulig å søke, men at søknaden høyst sannsynlig ville bli 
avslått, når fristen var oversittet. Disse valgte da å unnlate å søke. 

Vi kan ikke se at kommunen gjennomfører usaklig forskjellsbehandling ved å forholde seg til 
den oppgitte søknadsfristen for tilskuddet. 

Dersom klagen fra Kleva tas til følge vil det derimot kunne være en usaklig 
forskjellsbehandling overfor dem som unnlot å søke etter fristens utløp, og eventuelt fra andre 
som unnlot å søke når fristen var utløpt. 

 
 
VURDERING: 
Vi kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter av vesentlig betydning, i forhold det 
som allerede var kjent for Planutvalget ved behandling av søknadene. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Klagen fra Karl Kleva avslås. 
Vedtaket som Planutvalget fattet i sak 59/19 opprettholdes. 


