Møteprotokoll
Utvalg:

Teknisk utvalg

Tidspunkt:

01.09.2020, kl 12:00

Sted:

Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Følgende politikere møtte:
John-Einar Lockert
Jørn Dybdahl
Per Nilssen
Trond Erik Johansen
Ilnura Akbirova
Håvar Fjerdingøy
Karine Margrethe Hauan
Robert Nilsen (sak 25/20)

Varamedlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Andre frammøtte:
Morten Dyrstad
Marte Nilssen Alexandersen

AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
V
V
V

Vara for:
Bente Næverdal

sektorsjef teknisk
ungdomsrepresentant (vara)

Merknad:
Barnetalspersonen hadde meldt forfall.
Underskrift:
Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

…………………………………………………….
Jørn Dybdahl
nestleder

…………………………………………………….
Svein Olav Ween
sekretær

Saksliste
Utv.saksnr.
PS 23/20
PS 24/20
7/20
8/20

PS 25/20

Tittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Referatsaker
Notat fra SNSK med orientering om Hotellneset til TU 3. juni
Innspill fra Sysselmannen på Svalbard til vedtatt delplan: Delplan for Lia og Vannledningsdalen del 1 Lia - Plan ID D39a

Klage på vedtak om overtredelsegebyr - oppføring og bruk av boligbrakke uten
søknad og tillatelse - 22/378

Eventuelt:
Følgende saker ble tatt opp:
Trond Erik Johansen (H):
- Klage på lang behandlingstid på byggesaker
Per Nilssen (Ap):
- Har LL vurdert bruk av rubbhaller fra Svea til "flerbrukshall"?
Jørn Dybdahl (Frp):
- Informasjonsbrev til eiere av naust og fritidsboliger i Sjøområdet om hva som er lovlig/ikke
er lovlig
Orienteringer fra administrasjonen:
- Status for diverse prosjekter som pågår i Longyearbyen sommeren 2020 v/enhetsleder
Kjersti Olsen Ingerø og enhetsleder Annlaug Kjelstad
-

Svar på spørsmål stilt i forrige TU-møte v/enhetsleder Kjersti Olsen Ingerø

-

Det gamle Energiverket i Longyearbyen - prosjekt FOSSIL v/enhetsleder Jan Myhre

-

Risikoaksept energiproduksjon v/ sektorsjef Morten Dyrstad

-

Status nytt reservekraftverk v/sektorsjef Morten Dyrstad

PS 23/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Teknisk utvalg - 01.09.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Teknisk utvalg - 01.09.2020
Protokoll fra møte 3.6.2020 godkjennes.

PS 24/20 Referatsaker
Behandling i Teknisk utvalg - 01.09.2020
Enhetsleder Annlaug Kjelstad orienterte nærmere vedr. RS 8/20.
Ingen merknader.
Vedtak i Teknisk utvalg - 01.09.2020
RS 7/20 og 8/20 tas til orientering.

PS 25/20 Klage på vedtak om overtredelsegebyr - oppføring og bruk
av boligbrakke uten søknad og tillatelse - 22/378
Behandling i Teknisk utvalg - 01.09.2020
Karine Hauan (V) ba om vurdering av sin habilitet da saken gjelder en kollega som er ansatt
i samme avdeling som henne i Longyearbyen lokalstyre. Hauan er fagansvarlig for
renovasjon og jobber tett med vedkommende.
Hauan fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Robert Nilsen (V) møtte som
vara.
Følgende vurdering ble gjort:
Forholdet må vurderes etter fvl § 6 andre ledd «særlige forhold som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet». Ved vurdering av om det foreligger særlige forhold skal det
legges vekt på om saken innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller en han
har nær personlig tilknytning til. Vedtak i klagesaken vil innebære en fordel eller tap for
klageren. Problemstillingen blir dermed om Hauan har en så nær personlig tilknytning til
klager at dette gjør henne inhabil til å behandle saken. Det at Hauan har fagansvar og jobber
tett med klager vil etter en konkret vurdering ikke være tilstrekkelig til anse henne inhabil. Det
fremkommer ikke ytterligere opplysninger om at det foreligger andre momenter som tilsier
inhabilitet.
Med bakgrunn i dette ble Hauan enstemmig erklært for ikke inhabil. Hauan tiltrådte dermed
møtet igjen.

Karine Hauan (V) satte fram følgende forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny vurdering med hensyn på størrelse
på gebyret. Gebyrets størrelse oppleves urimelig i forhold til førstegangs
overtredelse.
Hauans forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Teknisk utvalg - 01.09.2020
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny vurdering med hensyn på størrelse på
gebyret. Gebyrets størrelse oppleves urimelig i forhold til førstegangs overtredelse.

