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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen går i dialog med Olaviken om avtale angående etablering av omsorgsboliger mm på
deres eiendom. Det arbeides med mål om å ha klar sak til budsjett og økonomiplanarbeidet
2016-2020.

SAMMENDRAG
Det var til møte i UOL 27.08.2015 lagt frem notat, 117/14 om å starte prosess for å få tak i
egnede areal til etablering av omsorgsboliger, base og dagsenter på Askøy øst. Man hadde
annonse i BT og AV 17.10.2014.
Avgjøres av: F

Behandles i følgende utvalg: UOL, UTM, F

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
På annonsen man hadde i BT og AV den 17.10.2014 fikk man inn 12 grunneiere med aktuelt
areal. Administrasjonen har gjennomgått arealet med fagavdelingen og med areal og samfunn.
Det ble gjort vurderinger etter størrelse, plassering i forhold til hovedvei, og i forhold til andre
kommunale tjenester, samt status på arealet i kommuneplanen. Man satt da igjen med areal
ved Ask bo og omsorgssenter eid privat og areal ved Olaviken eid av Olaviken. Disse arealene ba

man da plan og utvikling se på og lage et notat på, der fremdrift og tid til realisering av arealet
til omsorgsboliger var avgjørende. Notatet følger vedlagt.
Vurdering:
I forhold til behovet for fremdrift i etablering av omsorgsboliger på Askøy øst vil det i denne
runde være beste alternativet å velge Olaviken og gå i dialog med dem. Men ha med alternativet
ved Ask bo og omsorgssenter ved neste rullering av kommuneplanen for å kunne nytte dette
ved neste behov for ytterlige omsorgsboliger på øst.
Folkehelseperspektiv:
Etablering av omsorgsboliger flere steder på Askøy slik at man kan få plass i sitt opprinnelige
miljø er positivt. Videre også å etablere gode miljø for både personell og beboere i forhold til å
få gode og attraktive fagmiljø.

Kleppestø, 27.03.2015

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef

