Melhuskommune

SAKSFREMLEGG
Rådhusvegen
Bofellesskap
/ LenaPark- orienteringssak
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RAD/PLANUTV/Folke
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Arkivsak19/ 4380

Forslagtil vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingenunder dennelinja &&&
Sakentas til orientering
::: &&& Sett inn innstillingenover dennelinja &&&

... &&& Sett inn saksutredningenunder dennelinja &&&
Bakgrunnfor saken:
Melhuskommunestyrevedtoki fbm Økonomi-ogHandlingsplanfor 2019-2022et forprosjektsom skullese på
mulighetenfor å samlokalisereflere bofellesskapi Melhussentrum.ArkitektkontoretVis-a-vishar i samarbeidmed
rådmanneni 2019utarbeidet en mulighetsstudiesomble lagt frem til orienteringi råd og utvalgi oktober 2019.
Forslagetbestårav totalt 16 leilighetersom skalbenyttestil bofellesskap,et næringsarealog 8 leiligheterfor
salg/utleie.Det ble i oktober 2019avholdtfellesmøtermed ansatteog pårørendefra de tre berørte
bofellesskapene
(Lenavegen,Lensmannsgården
og Rådhusvegen
bofellesskap.
Sakom LenaParkble behandleti Melhuskommunestyreden 17.12.2019og det ble fattet følgendevedtak:
1. FørprosjektetLenaParkigangsettesbesdet om en utredningfor å se på mulighetsrommetfor videreutviklingav
prosjektet.Denneutredningenskalinneholde
-Utnyttelsesgradav tomta
-Byggehøyde
-Type leiligheter
-Muligheter for salg/ utleie
-Videre bruk av frigjort bygningsmasse
Rådetfor personermed nedsattfunksjonsevne,
brukerutvalg/pårørendeutvalg,NorskForbundfor
Utviklingshemmede,
Utvalgfor helse,oppvekstog kultur og Utvalgfor teknikkog miljø involveres.
2. Tiltaketfinansieresi tråd med fremlagteforslagtil Økonomi-oghandlingsplan2020-2023,LenaPark(tidligere
Rådhusvegen
bofellesskap).
Saksutredning:
Med bakgrunni kommunestyretsvedtaker det lagt opp til følgendeprosessog tidsplan:
23.01.20:
04.02.20:
04.02.20:
11.02.20:

Møte med HMS-utvalg(ledere,tillitsvalgteog verneombud)fra Lenavegen,Lensmannsgården
og
Rådhusvegen
bofellesskap.ArkitektToneGrydelandfra Vis-a-visdeltar i møtet.
Møte med pårørenderepresentanter
fra Lenavegen,Lensmannsgården
og Rådhusvegen
bofellesskap.Arkitekt ToneGrydelandfra Vis-a-visdeltar i møtet.
Møte med Norskforbund for utviklingshemmede,
avdelingMelhus.Arkitekt ToneGrydelandfra
Vis-a-visdeltar i møtet.
Orienteringi Rådfor personermed nedsattfunksjonsevne.Arkitekt ToneGrydelandfra Vis-a-vis
deltar i møtet.
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12.02.20:
12.02.20:
Uke9 og 10:
24.03.20:
25.03.20:
25.03.20:
14.04.20:
21.04.20:

Orienteringi Utvalgfor helse,oppvekstog kultur. Arkitekt ToneGrydelandfra Vis-a-visdeltar i
møtet.
Møte med HMS-utvalgfor Flyktningetjenestenog Voksenopplæring.
Arkitekt ToneGrydelandfra
Vis-a-visdeltar i møtet.
Nyemøter med pårørenderepresentanter,
ansatterepresentanterog NFU.Datoer er ennåikke
fastsatt.
Saktil behandling/uttalelsei Rådfor personermed nedsattfunksjonsevne
Saktil behandlingi Utvalgfor helse,oppvekstog kultur
Saktil behandlingi Utvalgfor teknikkog miljø
Saktil behandlingi Formannskap
Saktil behandlingi Kommunestyret

Etter innspilli møtet med ansatterepresentanterfra Lenavegen,Lensmannsgården
og Rådhusvegen
bofellesskap
den 23.01.20,har arkitektenutarbeidetet nytt forslagpå løsningtil fellesarealersom er vedlagtdennesaken.Egne
fellesarealerforsterkerinntrykketav at bofellesskapeneforbli småbofellesskapi fremtiden, jf ønsketom å bevare
det småidet større.Det er foreløpigforeslått at Rådhusvegen
bofellesskapskalha 8 leiligheteri 1. etg, mens
Lensmannsgården
og Lenavegen1 skalha hver sin halvdel(4 leiligheterhver) i 2. etg.
I tillegg utarbeidesdet flere alternativerfor næringsdelenav bygget,og dette vil medføreendringeri antall øvrige
utleieleiligheter.Detvurderesat det er mest aktuelt at Voksenopplæringen
og Flyktningetjenestenflytter inn i
næringsarealet,da kommuneni dag leier lokalerfor disse.Øvrigeleietakereer ikke bestemtpr d.d, men
kommunener i dialogmed et legesenterom muligheterfor leie.
Det arbeidesi tillegg med avklaringenesom kommunestyretbad om: Utnyttelsesgrad,byggehøyde,type leiligheter,
mulighetfor salg/utleieog viderebruk av frigjort byggemasse.
Vedlegg:
1. Samletsaksfremstilling
2. OppdatertetegningerLenaPark
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