Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.11.2021
Behandling:
Ida Broholm (AP) fremmet utsettelsesforslag:
1.
2.

Saken utsettes
Før saken fremmes for ny behandling bes kommunedirektøren om å:
a.
Beskrive ulike behov i forhold til aktuelle brukergrupper på en mer presis
måte: Hva er rene boligsosiale behov og hva er andre typer behov?
b.
Som følge av pkt. a: Hvilke behov skal/må dekkes innenfor de boligsosiale
behov, og hvilke andre behov bør dekkes?
c.
Kvantifisering (verifisering av antall) og kvalitets-/standardbeskrivelse som
følge av pkt. b?
d.
Hvordan kan boligforvaltningen av utleieboliger organiseres, slik at det
fremmer bedre vedlikehold og drift, bedre rullering av boligmassen og slik at
strategien «først leie så eie» blir tatt effektivt i bruk?
e.
Gi en nærmere beskrivelse av boliger som i første omgang er aktuell eller
mulig å selge og/eller endre utleie til «først leie så eie»?

Tom Skare (FRP) fremmet følgende tilleggspunkt til utsettelsesforslaget:
f.
Vurdere/kvantifisere behovet for akuttboliger
Forslaget fra Ida Broholm (AP) med tilleggsforslag fra Tom Skare (FRP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.

Saken utsettes
Før saken fremmes for ny behandling bes kommunedirektøren om å:
a.
Beskrive ulike behov i forhold til aktuelle brukergrupper på en mer presis
måte: Hva er rene boligsosiale behov og hva er andre typer behov?
b.
Som følge av pkt. a: Hvilke behov skal/må dekkes innenfor de boligsosiale
behov, og hvilke andre behov bør dekkes?
c.
Kvantifisering (verifisering av antall) og kvalitets-/standardbeskrivelse
som følge av pkt. b?
d.
Hvordan kan boligforvaltningen av utleieboliger organiseres, slik at det
fremmer bedre vedlikehold og drift, bedre rullering av boligmassen og slik
at strategien «først leie så eie» blir tatt effektivt i bruk?
e.
Gi en nærmere beskrivelse av boliger som i første omgang er aktuell eller
mulig å selge og/eller endre utleie til «først leie så eie»?
f.
Vurdere/kvantifisere behovet for akuttboliger

