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Konsept for utvikling av fremtidens boligområder - nytt navn

Formannskapet-18.06.2019- 150/19
Vedtak:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019- 068/19
innstilling:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-068/19
innstilling:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. Nytt navn erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

SAKEN I KORTE TREKK
Rådmannen forslår i saken navn som skal erstatte arbeidstittelen "mixed housing" som inntil nå har
vært anvendt for å beskrive et nytt konsept for utvikling av fremtidens boligområder. Etter en
evaluerings- og utvelgelsesprosess innstiller rådmannen på navnet "Det gode nabolag" som skal
erstatte den tidligere arbeidstittelen for konseptet.
Tidligere politisk behandling
Orienteringssak om valg av navn bygger på tidligere politisk sak ″Mixed housing – konsept for
utvikling av fremtidens boligområder″ BIOM 099/18 (vedtatt 12.12.2018) som beskriver
boligkonseptet som helhet. I vedtaket blir Rådmannen bedt om å legge frem et forslag til norsk
navn for videre omtale av konseptet og til anvendelse i nye prosjekter.
Konkret anvendelse av konseptet er også tidligere omtalt i politisk orienteringssak FSK 061/19
(vedtatt 19.03.2019), som gjelder innovasjonsprosjektet Vallerveien 146.
Mål for nytt navn
Utvikling av nytt navn for konseptet med arbeidstittel "mixed housing" er gjort i nært samarbeid
med Husbanken. Iht. politisk sak BIOM 099/18 er det ønske om å finne et godt og dekkende norsk
navn som kan brukes om konseptet. Det har vært et mål å finne et begrep som:
·
·
·
·
·

gir positive assosiasjoner
er lett forståelig for alle
enkelt kan overføres til flere, tilsvarende prosjekter
har salgsappell
ikke gir feilaktige eller negative assosiasjoner

Prosess for valg av navn
Etter samtaler med Husbanken om mål og premisser for oppdraget har rådmannen invitert en
profesjonell rådgiver på design og kommunikasjon til å utarbeide et utvalg av mulige navn med
tilhørende visuelle profiler for konseptet. Etter en påfølgende prosess med evaluering og utvelgelse
av aktuelle alternativer, anbefaler rådmannen «Det gode nabolag» som navneforslag.
Rådmannen vil jobbe videre med visuell profil i samarbeid med Husbanken.
Konseptet «Det gode nabolag» skal kunne legges til grunn for ulike prosjekter som vil variere i
størrelse, utforming og beliggenhet. Navnet som nå foreslås vil kunne fungere godt som en
fellesnevner, og allikevel favne prosjektenes karakter. «Det gode nabolag» er valgt fordi det spiller
på rause hjem og bo-områder, med plass for mangfold, og hvor bærekraft kan være en del av «det
gode». Begrepet henspeiler også på et positivt felleskap som er samlende.

Anbefaling
Rådmannen innstiller på bruk av begrepet "Det gode nabolag" da dette alternativet best
tilfredsstiller kriteriene som er satt for valg av navn.

Behandlingen i møtet 18.06.2019 Formannskapet
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-18.06.2019- 150/19:
Vedtak:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

Behandlingen i møtet 05.06.2019 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Torbjørn Espelien (Frp) fremmet følgende forslag:
Det nye navnet settes inn i rådmannens forslag punkt 3.
Votering:
Espeliens (Frp) forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med Espeliens endringsforslag i punkt 3.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019- 068/19:
innstilling:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens boligområder'
tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept som
beskrevet i Rådmannens redegjørelse.

3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.

