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Liavegen bofellesskap - tiltak 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 25/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Gard Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes og enhetsleder eiendom Gard Olsen orienterte om husbankens 
tilskuddsordning og presenterte beregnet finansiering.  
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av H, FrP og GBL: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i 
inntil 5 år til en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 
1,5 millioner til dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp 
av plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og 
fremtidige behov også vurderes. 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av 
H, FrP og GBL. Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i inntil 5 år til 
en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 1,5 millioner til 
dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
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2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp av 
plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov 
også vurderes. 

 
 


