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Etablering småhus - revidert fremgangsmåte
Kommunedirektørens innstilling
1. Det lyses ut en konkurranse om etablering av småhus jamfør kommunestyrets sak 73/20
med sikte på etablering av inntil 4 boenheter.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hadsel eiendom, sektor
omsorg og Politiet. Disse fremmer beslutningssak til formannskapet for endelig valg av
løsning. Det kan også fremmes kommunale alternativer som en del av konkurransen. De
tidligere foreslåtte alternativer på Børøya og Søndre fremmes ikke jamfør innspill til
opprinnelig sak av 01.10.2020.
3. Sakens løsning må skje innenfor de rammer som vedtas av kommunestyret i
styringsdokument 2021-2024.
Vedlegg :
Kommunestyrets sak 73/20
Referanser i saken
Kommunestyrets sak 73/20 av 01.10.2020
Bakgrunn
Kommunestyret avviste 01.10.2020 de fremlagte alternativer til løsning. Det ble samtidig bedt om
iverksetting av ny utredning.
Saksfremstilling
Da de faglig utredete løsninger ikke ble politisk akseptable ved forrige behandling ønsker
kommunedirektøren å fremlegge et annet forslag til løsning. Det legges her opp til at man fremfor å
legge frem noen få kommunale forslag til løsning i stedet åpner også for private forslag. Dette kan
bidra til å tilgjengeliggjøre flere tomtealternativer for plassering av småhusene da også private
tomter kan inngå som en del av alternativene.
Å invitere til en åpen konkurranse vil også kunne bidra til flere løsningsalternativer i utformingen av
husene, noe som kan bidra til en enda bedre løsning for både de som skal bo der og jobbe med
gruppen.
En gjennomgang av større områder viser at det er mange alternativer både med kommunen og
private som eiere, selv om flere av disse vil ha ulemper knyttet til nærliggende formålsutnyttelse.
Dette er imidlertid en avveining som underlegges politisk skjønn.
Det anbefales dermed at en bredere konkurranse gjennomføres slik at man får flere alternativer å
velge mellom, for deretter å behandle dette i samråd med politiet som er en viktig premissgiver for
et slikt tiltak. Etter en forutgående administrativ gjennomgang av de ulike tilbud fremmes deretter
ny politisk sak med forslag til valg av alternativ.
Det forutsettes at konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk godkjenning og valg av
leverandør.
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Kommunedirektørens vurdering
Basert på de tilbakemeldinger som ble gitt i den politiske behandlingen av sak om småhus
oppfatter kommunedirektøren at det er ønskelig med flere alternativer. Det foreslås derfor å
inkludere også private alternativer slik at de folkevalgte kan velge mellom flest mulig løsninger. En
åpen konkurranse som inneholder både plassering og løsning på småhus vil trolig gi det største
utvalg i alternativer, og denne løsning blir derfor foreslått.
Alternativt kan det bes om en rent kommunal sak der kommunen vurderer de tomter kommunen
selv besitter og at det gis et valg mellom disse, basert på de løsninger for utforming skissert i
forrige sak, 73/20.
Miljøkonsekvenser
Ingen særskilte ut over ordinær utbyggingskonsekvens. Det vil likevel vurderes i den
kommende sak ut fra de ulike alternativene.
Økonomikonsekvenser
Ingen direkte kostnader til selve konkurransen, men det vil gjennomgås nærmere for det
ulike alternativ.
Andre konsekvenser
Forventning om flere alternativer å velge for politisk nivå i kommunen, etter gjennomført
konkurranse.
Konklusjon
Det anbefales å lyse ut en åpen konkurranse basert på forrige politiske behandling av sak om
småhusetablering.
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