Innstilling Vedtak i Formannskapet - 05.06.2014
Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak høsten 2014 til politisk behandling der en
vurderer ulike problemstillinger som bl.a. bør omfatte:
1. Utrede mulighetene for å etablere et kommunalt boligfelt.
2. Vurdere om boliger spesielt tilpasset eldre kan bidra at flere blir i bygda.
3. Se på muligheter og begrensinger for et mindre ungboprosjekt med bakgrunn i
tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
4. Avklare hva som kreves av nye grunnlagsinvesteringer innen vei, vann og kloakk og som
tar høyde for en sterkere befolkningsvekst og økt boligbygging.
5. Gi en kort orientering om kapasitet for skole og barnehage.
6. Ser rådmannen andre muligheter som måtte forefinnes for et mer aktivt kommunalt
engasjement i Flora og som vil forsterke bolysten.
7. Rådmannen bes vurdere å benytte seg av regjeringens nye tilskudd til utleieboliger for
oppføring i Flora.
8. Utredningen bør også omfatte bosetting av flyktninger.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak høsten 2014 til politisk behandling der en
vurderer ulike problemstillinger som bl.a. bør omfatte:
1. Utrede mulighetene for å etablere et kommunalt boligfelt.
2. Vurdere om boliger spesielt tilpasset eldre kan bidra at flere blir i bygda.
3. Se på muligheter og begrensinger for et mindre ungboprosjekt med bakgrunn i
tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
4. Avklare hva som kreves av nye grunnlagsinvesteringer innen vei, vann og kloakk og som
tar høyde for en sterkere befolkningsvekst og økt boligbygging.
5. Gi en kort orientering om kapasitet for skole og barnehage.
6. Ser rådmannen andre muligheter som måtte forefinnes for et mer aktivt kommunalt
engasjement i Flora og som vil forsterke bolysten.
7. Rådmannen bes vurdere å benytte seg av regjeringens nye tilskudd til utleieboliger for
oppføring i Flora.
Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag:
8. Utredningen bør også omfatte bosetting av flyktninger.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag enstemmig vedtatt.

