Fra: Birgit Chatrin Huse [mailto:birgit.huse@husbanken.no]
Sendt: 21. januar 2019 14:52
Til: Anne Margrete Økstad
Emne: Godkjenning av valgt tomt
Hei Anne
Ja jeg orienterte Fylkesmannen om følgende konklusjon på fredag og skulle sende dette videre til dere
i dag.
Viser til tidligere dialog og mottatte tilbakemelding fra Fylkesmannen på prosjektet, samt til innspill fra
foreldrerepresentantene og Re kommunen mottatt 15. og 16 januar 19.
Konklusjonen fra Fylkesmannen er at prosjektet strider med prinsippene for normalisering og
integrering. Her er det spesielt påpekt plassering av prosjektet tett opp mot 37 eksisterende
omsorgsboliger med ulike målgrupper.
Husbanken støtter denne konklusjonen, men av ulike årsaker finner vi det vanskelig å avslå søknaden
på dette grunnlaget.
Begrunnelsen for dette er følgende:
1. Prosjektet har kommet for langt i prosessen.
2. Foreldregruppen står veldig på i forhold til valgt tomt og antall omsorgsboliger.
3. Det har vært veldig viktig for foreldregruppen å få en tomt som lå sentralt i forhold til
Revetal sentrum.
4. Tomten ligger i gangavstand til sentrale funksjoner og behov for ungdommene og de er
godt kjent i område.
5. Kommunen har ingen alternative tomter sentralt i Revetal tilgjengelig i dag.
6. Uheldige omstendigheter som tilsier at alle forhold rundt valg at tomt ikke kom tydelig frem
tidligere i prosessen.
Husbanken har derfor kommet frem til at vi jobber videre med prosjektet og godkjenner valgt tomt.
Vi vil videre ha fokus på å påvirke utforming av uteareal og utforming av bygg(ene)for å få ned
institusjonspreget og skjerme beboerne opp mot eksisterende omsorgsboliger.
Jeg tar en gjennomgang av innsendte tegninger sammen med vår arkitekt Ivar Hvattum og så innkaller
vi til et møte i uke 5 eller 6, der kommunen, arkitekt og en til to foreldrerepresentanter er representert.
Datoer jeg ser passer oss best om arkitekt Ivar Hvattum skal delta er fra tirsdag til onsdag. Vi kan
avholde skype møte om dere har dette.
Da hører dere fra meg.
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