Fyresdal kommune

Møteprotokoll
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Klagenemnd
Hamaren, Fyresdal næringshage
25.04.2019
10:50 – 11:10

Fylgjande medlemmer møtte:
Namn
Erik Skjervagen
Kjell Sverre Thoresen
Tone Irgens Veum
Anne Serine Nærum

Funksjon
Ordførar
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
SP
SP
AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje:
Namn
Funksjon
Olav Gisle Noraberg
Varaordførar

Representerer
AP

Fylgjande varamedlemmer møtte:
Namn
Møtte for
Torleiv Hvistendahl
Olav Gisle Noraberg

Fylgjande frå administrasjonen møtte:
Namn
Stilling
Une Marit Aarbakk Tangen Konst. rådmann
Kjersti Bergland
utvalssekretær
Saker til handsaming:(sak nr./år, f.o.m. – t.o.m.)
1/19
Merknader til møteboka:
Godkjenning av protokoll:
________________
Erik Skjervagen
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

Rådmannen si godkjenning, jfr. sakshandsamingsrutiner pkt. 12.0:
Une Marit Aarbakk Tangen
Konstituert rådmann

Representerer
AP

Saksliste
Utvalssaksnr

Innhald

PS 1/19

Klage på avslag om dekking av påførte ekstrakostnader ved
flytting av arrangement grunna VA-arbeid i Meieribakken

Fyresdal 15. april 2019
Erik Skjervagen
ordførar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 1/19 Klage på avslag om dekking av påførte ekstrakostnader ved
flytting av arrangement grunna VA-arbeid i Meieribakken
Innstilling frå rådmannen:
Plan og miljøutvalet opprettheld vedtaket frå administrasjonen på avslag om dekking av utgifter
i samband med flytting av arrangement.
Grunna stor brannfare ville ein ikkje ha tillatt arrangementet i dette området.
Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 12.03.2019
Samrøystes i samsvar med innstilling frå rådmannen.
Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 12.03.2019
Plan og miljøutvalet opprettheld vedtaket frå administrasjonen på avslag om dekking av utgifter
i samband med flytting av arrangement.
Grunna stor brannfare ville ein ikkje ha tillatt arrangementet i dette området.

Handsaming i Klagenemnd - 25.04.2019
Samrøystes for fylgjande framlegg:
Meieriet cafe pub pizza as frå dekt utgiftene tilsvarande kr 17.500,- med å flytte arrangementet
«vårsleppet» i 2018 då området der arrangementet var planlagt ikkje var egna for dette på det
aktuelle tidspunktet grunna kommunalt arbeid.
Dekning frå formannskapet sin konto 1112 490.
Vedtak i Klagenemnd - 25.04.2019
Meieriet cafe pub pizza as frå dekt utgiftene tilsvarande kr 17.500,- med å flytte arrangementet
«vårsleppet» i 2018 då området der arrangementet var planlagt ikkje var egna for dette på det
aktuelle tidspunktet grunna kommunalt arbeid.
Dekning frå formannskapet sin konto 1112 490.

