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Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift av Midt-Norsk 

Realfag- og teknologisenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift av  
Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

Vedlegg
1 Utkast til intensjonsavtale

Bakgrunn

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) ble etablert høsten 2007, som en viderføring av Midt-
Norsk Partnerskapssenter oppstartet i 2002. Målsettingen med MNRT er å øke barn og ungdoms 
interesse for og kompetanse i industri- og håndtverksfag, realfag og teknologi. 

MNRT har fram til nå, og ut 2012, vært organisert som et prosjekt eid av Verdal og Levanger kommuner, 
Kværner Verdal samt de tre videregående skolene i Inderøy, Verdal og Levanger. MNRT har to ansatte, 
og har tilhold i VIP-senteret i Verdal Industripark. MNRT driver læreplanbasert undervisning innen to 
områder; Teknologi og Matematikk. Senteret mottar besøk fra barnehager og skoleklasser fra 
grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene Verdal, Levanger og Inderøy. 



Inderøy kommune var en av partnerne i Midt-Norsk Partnerskapssenter, men valgte å ikke gå inn på 
eiersiden i da MNRT ble etablert som prosjekt. Inderøy kommune har valgt å kjøpe tjenester fra 
senteret i omfang som om kommunen var medeier, og er representert i styringsgruppen.

Styringsgruppa har vedtatt at MNRT skal være et permanent tilbud fra 2013. Dette vil sikre MNRT og de 
undervisningstilbud som er etablert langsiktighet og forutsigbarhet for ansatte, brukere og 
eier/finansiører.

Gjennom sommeren og høsten har det gått en prosess for å tydeliggjøre forutsetningene for videre drift 
av MNRT. Sentrale momenter har vært innholdsavklaringer, økonomiske forpliktelser og forutsigbarhet. 
Dette er avklaringer som har vært nødvendig å få på plass før spørsmål om organisering og styringsform 
besluttes og rekruttering av medarbeidere iverksettes.

Næringslivet, og i særdeleshet Kværner Verdal, er meget opptatt av at det blir fortsatt drift av MNRT og 
ser på dette som et svært viktig virkemiddel for å møte de langsiktige rekrutteringsutfordringene i 
regionen. Kværner Verdal har tilkjennegitt å disponere ca kr 0,35 mill til MNRTs aktivitet på området.

Verdal kommune tar ansvar for husleieforpliktelsene, som pr i dag er ca kr 0,4 mill. Det er antydet at 
det er rom for reduksjon av husleie. Verdal, Levanger og Inderøy legger inn i sine økonomiplaner årlig 
bruk av tjenester fra MNRT for kr 0,2 mill for kommende treårsperiode. Verdal kommune inngår 
husleieavtale for tilsvarende periode.

MNRT organiseres som et permanent partnerskap, som regnskapsmessig inngår i Verdal kommunes 
regnskaper. De ansatte ved MNRT blir kommunalt ansatt i Verdal kommune. Det etableres et 
partnerskapsstyre, hvor kommunene og Kverner Verdal utøver beslutningsmyndighet innenfor (senere) 
definerte rammer for drift av MNRT. Partnerskapet er åpent for å utvide med flere.

Kommunene hefter likt for eventuelle driftsunderskudd eller overskudd i MNRT, unntatt husleie som er 
Verdal kommunes ansvar. Partnerskapsstyret vil få klart oppdrag om realistisk budsjettering og 
aktivitetsstyring for økonomisk balanse. 

Vurdering.

MNRT er en ønsket aktivitet fra de tre kommunene. Det er viktig at barn og unge får oppleve realfagene 
praktisert i et ”virkelig miljø” og se og oppleve i praksis. 

Kværner Verdals (kr 0,35 mill) og kommunenes aktivitetsforpliktelser (kr 0,6 mill) gir økonomisk 
fundament for drift med ca 1,5 årsverk.

Kommunene er svært positive til at de videregående skolene i kommunene inngår avtaler om bruk av 
MNRT. Dette kan gi økonomisk grunnlag for økt bemanning.

Etter rådmannens vurdering er videreføring av driften organisert som partnerskap med Verdal 
kommune som vertskommune ryddig og oversiktlig. Verdal kommune tar et betydelig ansvar ved å stille
hensiktsmessige lokaler til disposisjon. 

Ved all interkommunal virksomhet er det knyttet økonomisk risiko. Etter rådmannens vurdering er 
risikoen ved forpliktelsene Inderøy kommune tar på seg når det gjelder eventuelle driftsunderskudd, 
marginale. Det vil samtidig være mest riktig at denne risikoen fordeles etter folketall og dermed 
økonomisk bæreevne. 
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Mellom Inderøy kommune og Verdal kommune er (heretter kalt Partene) det inngått følgende 
avtale:

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) ble etablert høsten 2007, som en viderføring 
av Midt-Norsk Partnerskapssenter oppstartet i 2002. Målsettingen med MNRT er å øke barn og 
ungdoms interesse for og kompetanse i industri- og håndtverksfag, realfag og teknologi. MNRT 
har fram til nå, og ut 2012, vært organisert som et prosjekt eid av Verdal og Levanger kommuner, 
Kværner Verdal samt de tre videregående skolene i Inderøy, Verdal og Levanger. MNRT har to 
ansatte, og har tilhold i VIP-senteret i Verdal Industripark. MNRT driver læreplanbasert 
undervisning innen to områder; Teknologi og Matematikk. Senteret mottar besøk fra barnehager og
skoleklasser fra grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene Verdal, Levanger og 
Inderøy. 

Styringsgruppa har vedtatt at MNRT skal være et permanent tilbud fra 2013. Dette vil sikre MNRT 
og de undervisningstilbud som er etablert langsiktighet og forutsigbarhet for ansatte, brukere og 
eier/finansiører.

Styringsgruppa har utfordret Verdal kommune på overtakelse av MNRT, og Verdal kommune har 
besluttet seg for å utrede denne løsningen. Forslaget er at MNRT organisatorisk legges til Verdal 
kommune, og MNRT videreføres som et samarbeid mellom kommunene Verdal, Levanger og 
Inderøy, de tre videregående skolene i kommune samt Kværner Verdal (gave/sponsoravtale). Det 
er avklart et dette samarbeidet da ikke vil være i konflikt med Lov om offentlige anskaffelser idet:

 MNRT er et samarbeid om læreplanbasert undervisning rettet mot elever i grunn- og 
videregående skole i de 3 kommunene. Samarbeidet involverer, i tillegg til de pedagogiske 
ressurser ansatt ved MNRT, også den enkelte kommune, dens skoler og igjen deres lærere 
og elever. Alle parter vil ha reell innflytelse på samarbeidet og innholdet i undervisninga, 
blant annet gjennom deltagelse i styringsgruppe.

 Samarbeidet gjelder utførelse av felles offentlig oppgave - nemlig undervisning av elever 
for å oppfylle læreplanmål i skolen.

 Samarbeidet er utelukkende mellom offentlige rettssubjekter og ingen privat kapital er 
involvert. Kværner Verdal sitt bidrag til skoleutvikling via MNRT oppfattes som ”gave” og 
Kværner ikke sitter i styringsgruppa. 

Framtidig beliggenhet for MNRT er ikke besluttet, men det legges til grunn at på VIP-senteret i 
Verdal er foretrukket lokalisering.

I forbindelse med Verdal kommunes prosesser for å foreta endelig beslutning om eierskap er det 
viktig for kommunen å sikre fortsatt samarbeid om MNRT.

På bakgrunn av informasjon framkommet i styringsgruppa og i samtaler med representanter for 
dagens eiere og brukere, er det derfor laget intensjonsavtaler som skal sikre partene langsiktighet 
og forutsigbarhet knyttet til drift og utvikling av MNRT.

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og bindende avtale 
om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor. 
Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har til hensikt, gjennom undersøkelser og 
forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale som nevnt. 
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Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til avtale inngås eller frem 
til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås. 

2. Intensjonsavtalens område

2.1 Avtalens innhold

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid utvikling og drift av MNRT.

2.2 Mulig omfang

Partene har til intensjon å inngå avtale om samarbeid i størrelsesorden inntil kr 200.000 pr år. 
Dette er for Inderøy kommunes del på samme nivå som foregående år.

Det tas sikte på å inngå en 3 årig samarbeidsavtale, med virkning fra 01.01.2013 og til 31.12.2015

Omfanget av samarbeidet i form av tilgjengelig undervisningstid vil følge fordelingsnøkkel etter 
samme prinsipp som tidligere. 

3. Intensjonsavtalens varighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis ikke 
partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 3 måneder fra 
den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt 
i forhold til hverandre. Etter intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er 
uttrykkelig avtalt, kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt 
fra den annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet 
materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.  

4. Øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig avtale er 
inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Likevel vil partene 
være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i forhold til hva 
nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om.

5. Lovvalg og verneting

Denne avtale følger norsk lov. Tvister som springer ut av avtalen skal behandles ved kommunenes 
hjemting.

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar.

For Dato: .…/….. 2012 For
Verdal kommune Inderøy kommune
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Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning 2012 og anmodning 2013.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune planlegger for en kapasitet for mottak av ca 50 flyktninger totalt innenfor en 5 års 
periode.

2. Inderøy kommune ser seg derfor ikke i stand til å imøtekomme anmodningen fra IMDI om utvidet 
mottak av flyktninger i 2012 og 2013 i denne omgang. 

Vedlegg
1 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og anmodning for 2013
2 Tilleggsanmodning 2012 og anmodning 2013
3 Brev fra IMDi, KS og Husbanken til landets kommuner 1 10 12
4 Bosetting av flyktninger - en nasjonal utfordring

Bakgrunn

Det er et politisk vedtatt fra  1729 Inderøy en ramme for årlig mottak av 15 flyktninger inklusiv 
familiegjenforening, med en ramme på 50 personer innenfor en 5-årsperiode. Det er avtalt med IMDI 
bosetting av 10 flyktninger i 2012, eksklusiv familiegjenforening. 

IMDI har anmodet Inderøy kommune om å bosette 15 flyktninger i 2012 og 15 flyktninger i 2013. Det er 
sannsynlig at anmodning om ytterligere bosetting kan komme. 

I avtaler med IMDI holdes familiegjenforening utenfor, da det ikke er mulig på bosettingstidspunktet å 
anslå omfanget av dette.



Det store flertall av personer som sitter i asylmottak er menn med familier i hjemlandet. Disse har i 
utgangspunkt rett til familiegjenforening. Det vanlige er at de søker samtidig som de har fått 
oppholdstillatelse.

Søknadene innvilges av annen myndighet enn IMDI. Saksbehandlingstiden varierer. Når søknaden er 
innvilget, kan familien i prinsippet komme til Norge umiddelbart selv om det i praksis vil ta noe i tid.

Før bosetting av 10 nye flyktninger i år, var det bosatt 20 flyktninger, hvorav 2 barn. Det er avtalt 
plassering av 10 nye flyktninger, for 5 av disse er status kjent. 4 av disse har søkt om, og vil kunne ha 
rett til familiegjenforening. For en av disse er gjenforeningen gjennomført ved at 3 barn nå har 
ankommet Inderøy. Det er totalt søkt om familiegjenforening for 13 personer. For de 5 siste som skal 
bosettes i løpet av høsten vet en ikke status med hensyn til mulig familiegjenforening.

Vurdering

Dagens bosatte flyktninger velger i stor grad å bli i Inderøy etter at introduksjonsperioden er over, mens 
de gjennomfører videre kvalifisering. Dette er positivt !

Ettersom integreringstilskuddet mottas over fem år mens tyngden av kostnader påløper de første tre år, er 
dette også nødvendig økonomisk. Ved flytting til ny kommune mottar denne kommunen tilskuddet for 
resttiden. Tilgang på adekvate boliger er viktig for at flyktninger velger å bo i kommunen.

Vi har kortsiktige utfordringer med å tilby adekvate boliger. Med de boligene som nå tas i bruk i 
Årfallveien, er behovet for boliger dekket for de avtaler som er gjort for 2012, eksklusiv 
familiegjenforening. Det er overveiende sannsynlig at for de fleste er familiegjenforeningen gjennomført 
i løpet av det nærmeste året, men en vet ikke når. I tillegg kan flere av de resterende 5 som blir bosatt i 
høst kunne ha søkt og vil få innvilget familiegjenforening.

Det politiske vedtaket setter en ramme på 50 flyktninger innenfor en 5-årsperiode, inkludert 
familiegjenforening. Det ligger an til at dette antallet vil være passert i løpet av 2013.

Det er så langt gode erfaringer med flyktningetjenesten. Etter en del oppstartsutfordringer oppfatter 
rådmannen at vi i dag makter å gi et godt tilbud til flyktningene, jfr. det faktum at de fleste velger å bli. 

Samtidig må vi erkjenne at det er krevende arbeid  sikre et godt introduksjonstilbud. Det er f.eks ikke 
uten videre enkelt og etablere språktreningsplasser. Bedriftene er relativt restriktive og alternativene er 
naturlig nok mer begrenset enn i de større kommunene. 

Alt dette tilsier at vi – av hensyn til flyktningene selv – må basere oss på en forsiktig vekst i mottaket.

Rådmannen anbefaler derfor at Inderøy kommune ikke følger anmodningen fra IMDI om ekstra 
bosetting i 2012 og 2013. Fra 2014 vil kommunen få frigjort inntil 3 bofellesskap som følge av planene 
om å bygge ett bofellesskap for funksjonshemmede med inntil 16 leiligheter. Det vil kunne åpne for en 
noe mer offensiv tilnærming.

Konklusjon

Se innstilling



IIIIlo1,1215144IIIII
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Inderøy kommune Komm.nr.: 1729
7670 Inderøy

Vær vennlig og distribuer brevet til:
Ordfører
Rådmann
Flyktningetjenesten

1-'eter tgges vi. 2

Internett:
www.imdi.no 


E-post:
post@imdi.no 


Sentralbord:
24 16 88 00

Org.nr.
987879696

DERES REF VÅR REF DATO

09-01703-10-cju 23.5.2012

Bosetting av flyktninger:

Tilleggsanmodning for 2012 og anmodning for 2013

Det er behov for 2 000 flere kommuneplasser for flyktninger i 2012, og IMDi
anmoder Inderøy kommune om å bosette ytterligere 5 flyktninger i 2012.

Det er behov for 9 200 kommuneplasser for flyktninger i 2013, og IMDI
anmoder Inderøy kommune om å bosette 15 flyktninger i 2013.

Tallene for tilleggsanmodning for 2012 og 2013 for Inderøy kommune er
fremkommet i samarbeid med KS.

Familiegjenforente holdes utenfor vedtaket. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting
anbefaler kommunen å planlegge for et visst antall familiegjenforente i tillegg til
antallet kommunen anmodes om å bosette.

For å kunne planlegge bosettingsarbeidet i 2012 og 2013, ber vi om kommunens
svar på anmodningen innen 14.september 2012, både på tilleggsanmodningen for
2012 og på anmodningen for 2013. Vedtaket bes sendt pr post til IMDi Midt-Norge,
PB 2438 Sluppen, 7005 Trondheim. Og i tillegg på e-post til cju(aimdi.no med kopi til
KS v/Nina Gran; nina. ran ks.no.

Nedenfor redegjøres det for bakgrunnen for anmodningen.

Personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl/beskyttelse og
overføringsflyktninger, bosettes som hovedregel etter avtale med kommunene. IMDi
har ansvaret for å finne bosettingskommuner til disse.



Hovedårsaken til økningen i antall flyktninger som skal bosettes, er at en større andel

av asylsøkerne som kommer til Norge, har et reelt beskyttelsesbehov og fyller

vilkårene for flyktningstatus. Samtidig bygger UDI ned restanser ved å fatte flere

vedtak raskere. Antallet bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene øker

derfor sterkt. Mens enslige mindreårige bosettes raskere enn tidligere, er ikke

tempoet i bosettingen høyt nok for det økende antallet voksne flyktninger i

mottakene. Lang ventetid på bosetting i en kommune har store menneskelige og

økonomiske omkostninger.

Basert på prognoser over hvor mange flyktninger som det er behov for å bosette

kommende år, fastsetter et nasjonalt utvalg fra stat og kommunesektoren hvor

mange flyktninger kommunene totalt skal anmodes om å bosette. Dernest avgjør

IMDi i samarbeid med KS hvilke kommuner som skal anmodes om hvor mange

flyktninger. Den enkelte kommune fatter vedtak om hvor mange flyktninger som skal

bosettes kommende år. IMDi finner egnet kommune for den enkelte flyktning

innenfor de disponible kommuneplassene.

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting fastsatte i mai 2011 at måltallet for

bosetting av flyktninger i 2012 skulle være 6 700. Kommunene hadde medio april

2012 fattet vedtak om ca. 5 500 kommuneplasser, herav 280 plasser for enslige

mindreårige. Samtidig viser de siste prognosene fra UDI at det er behov for å bosette

flere personer enn tidligere forventet. Måltallet for bosetting i 2012 er derfor

oppjustert fra 6 700 til 7 300 personer, hvorav 470 enslige mindreårige. For at alle

skal bli bosatt, trengs det 2 000 flere kommuneplasser i 2012.

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting har ut fra oppdaterte prognoser, besluttet at

det i 2013 vil være behov for 9 200 kommuneplasser, hvorav 400 plasser for barn og

unge som ankommer Norge alene (enslige mindreårige). Det er grunn til å anta at

antallet vil være på om lag samme nivå som i 2012 og 2013 også i 2014.

Kommunene har de siste årene gjort en meget god jobb med å bosette flyktninger.

Bosettingen i kommunene har vært relativt høyt tre år på rad, med 6 087 personer i

2009, 5 766 i 2010, og 5 486 i 2011. Bosettingen av enslige mindreårige var spesielt

høy med 606 personer i 2009, 671 i 2010 og 629 i 2011. I tillegg har antall

familiegjenforente økt.

Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave selv om antallet som

skal bosettes, vil variere fra år til år. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

kommunale oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og

plantall.

Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele landet.

Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og

opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i

arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning.

Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for

forfølgelse i sine hjemland. Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær

oppgave. Flyktninger utgjør også en betydelig ressurs. Næringslivet i mange

kommuner vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover. Gjennom gode

kvalifikasjonsprogram kan kommuner skreddersy kompetanse som arbeidslivet

trenger.
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En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet,
men ganske mange av dem kan ha familie i hjemlandet som kan forventes å komme
til Norge raskere enn før. At flere flyktninger får familien sin til landet vil være
positivt for integreringen og kan bidra til befolkningsutvikling, men kan innebære
utfordringer med boliger og også kapasitet i kommunene. Prognosen for antall
familiegjenforente er på ca. 2 400 personer i 2012, og disse kommer i tillegg til det
antallet flyktninger kommunene anmodes om å bosette.

Å finne egnet bolig til bosettingsklare flyktninger har i alle år vært en utfordring for
kommunene. Det er viktig at kommunens vedtak om bosetting følges opp i
boligplanlegging og med midler til boliganskaffelse. Husbanken vil sammen med IMDi
ha kontakte med kommunen om boligløsninger for flyktninger.

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse
med bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider: www.imdi.no. Ta
kontakt med Camilla Juul, cju@imdi.no, tlf: 902 87 107 i IMDi Midt-Norge hvis dere
ønsker mer informasjon.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Inderøy kommune!

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Gl",  <‘4.•J
Marit Elin Eide Camilla J
Regiondirektør Rådgiver

Vedlegg: Oversikt over kommuner i region Midt-Norge med vedtak,
tilleggsanmodninger 2012 og anmodninger 2013
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IMDI Midt-Norge

Tilleggsanmodning/anmodning 2012 og anmodning 2013 i Midt-Norge

Møre og Romsdal

II IIflfl
012545

Kommune Befolkningstall pr Vedtak 2012 Tilleggsanmodning Samlet anmodning Anmodning 2013




01.01.012 (SSB)




/anmodning 2012 2012




Ålesund 44.439 40 inkl 5 EM 20 60 60 inkl 5 EM

Molde 25.507 45 inkl 5 EM 10 55 55 inkl 5 EM

Kristiansund 23.813 40 10 50 50

ørsta 10.395 20 inkl 5 EM 10 30 35 inkl 5 EM

Fræna 9.484 Nei vedtak i

formannskapet.

10 (inkl 3

gjenværende)

10 25

Haram 8.973 25




25 25

Herøy 8.727 10 10 20 25

Volda 8.693 25 inkl 5 EM 0 25 30 inkl 5 EM

Sula 8.256




10 10 20

Ulstein 7.828 20 0 20 25

Sykkylven 7.675 7 13 20 20

Rauma 7.428




5 5 15

Giske 7.312 6 4 10 15

Sunndal 7.196 20 inkl 4 EM 5 25 25 inkl 4 EM

Vestnes 6.539




5 5 15

Surnadal 5.952





15

Averøy 5.593





15

Hareid 5.005 15




15 15

Stranda 4.575





10

Skodje 4.184





15

Aure 3.511 5 5 10 10

Eide 3.445 Nei vedtak 10 10 15



Aukra3.289 - 10 10 10

Tingvoll3.101 5 5 10 10

TOTAL230.920 278 inkl 24 EM 142 425 555 inkl 24 EM

Sør-Trøndelag




KommuneBefolkningstall pr Vedtak 2012 Tilleggsanmodning Samlet anmodning Anmodning 013

01.01.012 (SSB)




/anmodning012 012




Trondheim176.348 240 inkl 15 EM 30 270 290 inkl 15 EM

Melhus15.392 15 10 25 30

Malvik12.769 10 10 20 25

Orkdal11.429 20 5 25 25

Skaun6.941 6 9 15 20

Oppdal6.766 15 5 20 20

Rissa6.543 - 11 11 15

Midtre6.153 10 5 15 15

Gauldal





Klæbu5.938 - 5 5 15

Røros5.604 10 5 15 15

ørland5.119 - - - 15

Bjugn4.584 - -




10

Hitra4.399 Nei vedtak 10 10 10

Frøya4.369




-




10

Hemne4.223 5 0 5 10

Selbu4.042




- - 10

TOTAL ST280.619 331 inkl 15 EM 105 436 535 inkl 15 EM



Nord-Trøndelag




Kommune Befolkningstall pr Vedtak 012 Tilleggsanmodning Samlet anmodning Anmodning 2013




01.01.012 (SSB)




2012 2012




Stjørdal 22.058 Komitevedtak på 10 45 45 inkl 4 EM




35




Steinkjer 21.303 35 inkl FAM og 4 5 40 45 inkl 4 EM




EM




Levanger 18.922 40 inkl 5 EM 0 40 45 inkl 5 EM

Verdal 14.387 25 10 35 35

Namsos 12.953 35 5 40 40

Inderøy 6.682 10 5 15 15

Nærøy 5.069 15 -* 15 15

Vikna 4.241 10 5 15 15

Overhalla 3.679 3 EM 0 3 10 inkl 5 EM

Leksvik 3.527 - 8 8 10

Verran 2.705 10 0 10 15

Frosta 2.618 - - - 10

Meråker 2.513 10 10 20 20

Grong 2.409 15 inkl 5 EM 0 15 15 inkl 5 EM

TOTAL NT 120.448 208 inkl 21 EM 58+5=63* 301 335 inkl 23 EM

Midt-Norge 631.987 817 inkl 60 EM 310 1162 1425 inkl 62 EM

Tilleggsanmodning : 310 plasser (15.5 prosent av nasjonalt behov på 2.000 plasser )

Anmodning 013: 1425 plasser (15.5 prosent av nasjonalt behov på 9.200 plasser).

Nye kommuner i rødt

* Nærøy vedtok opprinnelig 5 mer enn vi anmodet om
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Kommunesektorens 
organisasjon

Til landets kommuner v/ordfører og rådmann Dato: 1.10.2012

Bosetting	av	flyktninger	– en	nasjonal	
utfordring

Kommunesektoren og staten har gjennom mange år samarbeidet for å sikre en rask 
bosetting av personer som er kommet som flyktninger og asylsøkere til Norge, og som 
har fått innvilget opphold. Kommunene bidrar gjennom bosetting og praktisk 
integreringsarbeid, mens staten bidrar med bl.a. finansiell støtte, veiledning og 
kompetansebygging.  

Både kommunesektoren og staten har ønsket å legge til rette for rask bosetting når en 
flyktning er innvilget opphold. Det er best for den enkelte flyktning. Unødvendig venting i 
mottak forsinker kommunenes innsats for å integrere den enkelte i lokalsamfunnet, og 
for å kvalifisere flyktningene for arbeidslivet. For mange kommuner er vellykket bosetting 
og integrering viktig for befolkningsutvikling og sysselsetting. 

Kommunene har de siste årene gjort en stadig bedre jobb med å bosette flyktninger. 
Kommunene bosatte i årene 2009, 2010 og 2011 nær 6 000 flyktninger årlig.
Kommunene hadde ved utgangen av august bosatt 3 400 flyktninger, nær 400 flere enn 
på samme tid i fjor. Antall familiegjenforente til bosatte flyktninger ble fordoblet første 
halvår. For 2012 samlet har kommunene, i henhold til IMDis registrering av svar på 
anmodningsbrev (senest ved tilleggsanmodningen i mai i år), vedtatt å bosette 5 860 
flyktninger. KS og IMDi anslår imidlertid at dette tallet fortsatt vil øke noe, slik at antall 
bosettingsvedtak for 2012 vil bli over 6 000. Over 80 prosent av plassene er disponert. 

Imidlertid er behovet for bosetting økt ytterligere gjennom 2012, og det må antas et 
bosettingsbehov også for 2013 og 2014 som er klart høyere enn hva som var tilfellet i 
2011. Oppdaterte prognoser fra IMDi viser at bosettingsbehovet er på nær 8 000 både i 
2012 og 2013. Prognosene tyder på samme høye nivå også i 2014.  

Antall bosettingsklare flyktninger i mottak har økt kraftig i 2012. Det er nå 3 400 
flyktninger i mottakene med godkjent opphold som venter på å få komme til en 
kommune. Dette er det høyeste antallet siden 1990-årene.   

Hovedårsaken til økningen er at en større andel av asylsøkerne som kommer til Norge 
har reelt beskyttelsesbehov og innfrir kravene til flyktningstatus. I tillegg kommer at 
Utlendingsdirektoratet (UDI) fatter vedtak raskere enn tidligere, og i 2012 også har 
bygget ned restansene. Det økte behovet for å bosette flyktninger, innebærer at også 
kapasiteten i kommunene må økes til et nytt og høyere nivå.

Kommunene rapporterer at mangel på egnede boliger er det viktigste hinderet for å 
kunne øke bosettingen opp til det nivået som nå er nødvendig i landet som helhet.  
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Nasjonalt Utvalg for bosetting og mottak, som er sammensatt av representanter for 
kommunesektoren og staten, har på denne bakgrunn rettet en henvendelse til 
Regjeringen og foreslått at rammen for tilskudd til utleieboliger for flyktninger styrkes i 
2013 og 2014 og at utmålingen av tilskudd oftere kan være på inntil 40 %.   

Husbanken presiserer også at det er midler igjen på årets ramme for tilskudd til 
utleieboliger. KS, IMDi og Husbanken oppfordrer til full utnyttelse av denne rammen. 
Selv om maksimalt tilskudd normalt ikke skal overstige 20 % av godkjente 
prosjektkostnader, har Husbanken anledning til å utmåle tilskudd på inntil 40 % for 
boligprosjekter med tilknyttede oppfølgingstjenester.

Lokale forhold er avgjørende for hva som vil være den beste løsningen ved bosetting av 
flyktninger. Virkemidler som er tilgjengelige for å sikre rask og god bosetting, kan være: 

 Raskere og høyere utnyttelse av vedtaksplasser i kommunene.
 Langsiktig planlegging av bosettingsarbeidet, med bruk av intensjons- og 

samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og kvartalsvis 
bosetting. 

 Aktivt bruk av tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale 
utgifter ved bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, 
norsktilskudd, enslige mindreårige tilskudd, tilskudd for funksjonshemmede, 
Husbankens boligfinansieringsordninger mv).

 Prioritering av tilskudd til utleieboliger til flyktninger innenfor dagens budsjett.
 Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån. 
 Oppfølging i bolig med fokus på boligkarriere og gjennomstrømming i den 

kommunale boligmassen. 
 Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell 

løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.
 Enklere husvære/midlertidig innkvartering i kommunene, særlig for enslige 

voksne som venter på familien.

Mange kommuner benytter allerede et bredt sett av disse tilgjengelige virkemidlene for å 
legge til rette for en rask og god bosetting. Om ønskelig vil IMDi sitt regionale apparat 
svært gjerne svare på henvendelser om hvordan disse virkemidlene eventuelt kan 
benyttes enda bedre i den enkelte kommune. 

Dersom din kommune, på bakgrunn av disse opplysningene, ser muligheter for å kunne 
bosette flere flyktninger enn tidligere vedtatt i løpet av 2012 og 2013, vil det være godt 
for den enkelte flyktning, og på sikt spare kommunesektoren samlet for økte utgifter. Vi 
peker i den anledning på at det antall bosettinger som ligger i de enkelte 
anmodningsbrev, er basert på det beste anslaget for samlet bosettingsbehov og på en 
fordeling mellom kommuner som er vurdert i et samarbeid mellom KS og IMDi.

Vi ber samtidig om at kommuner som ikke har fattet vedtak for 2012 og 2013, tar 
hensyn til dagens situasjon og fatter vedtak om å bosette flere flyktninger dersom det er 
mulighet for dette.

                                                    Med hilsen

Geir Barvik Sigrun Vågeng Bård Øistensen
direktør, IMDi adm.direktør, KS adm.direktør, Husbanken



Journalføres. Finn B. saksbehandler. 

Solbjørg K: til rådmannens kommende orientering.

Med vennlig hilsen 

Jon Arve Hollekim
- Rådmann –
74124203/99388911
Inderøy kommune

Fra: Gunn Nikolaisen [mailto:Gunn.Nikolaisen@ks.no] På vegne av Sigrun Vågeng
Sendt: 1. oktober 2012 10:54
Til: Sissel Ambjør
Emne: Bosetting av flyktninger - en nasjonal utfordring

Vedlagt følger et felles brev fra IMDI, KS og Husbanken vedr bosetting av flyktninger.

Med vennlig hilsen
Sigrun Vågeng
adm. direktør 

Side 1 av 1Ny e-post

02.10.2012file:///C:/ePhorte/ephortetemp/PdfDocProc/EPHORTE-IND-P/20792_FIX.HTML



Saksprotokoll

Utvalg: Inderøykommunestyre
Møtedato: 02.11.2009
Sak: 20/09
_________________________________________________________________

SAKNR.20/09. BOSETTINGAVFLYKTNINGER.

Vedtaki Kommunestyret02.11.2009:
1. InderøykommuneinngåravtalemedIMDIombosettingav15personeri 2010eller fra det
tidspunktet hensiktsmessigboligtilbudkanetableres.Rådmannengisfullmakt til å organisere
gjennomføringen.

2. Inderøykommuneharet ønskeom å motta et tilsvarendeantall flyktninger(15)i påfølgendeår. I
fremtidenønskerInderøykommuneå opprettholdeet nivåhvorkommunenbosetterca.50
flyktninger. Eventuellbyggingavboligertil formålet utredesnærmere.

Behandlingi Kommunestyret– 02.11.2009:

Avstemming:
Formannskapetsinnstillingenstemmigvedtatt.

Behandlingi Formannskapet- 21.10.2009:

LailaRoelforesloslikt nytt pkt. 2:
Inderøykommuneharet ønskeom å motta et tilsvarendeantall flyktninger(15)i påfølgendeår. I
fremtidenønskerInderøykommuneå opprettholdeet nivåhvor kommunenbosetterca.50
flyktninger. Eventuellbyggingavboligertil formålet utredesnærmere.

Avstemming:
Rådmannensforslagenstemmig.
LailaRoelsitt forslagtil nytt pkt. 2 enstemmig.

Innstilling i Formannskapet– 21.10.2009:
1. InderøykommuneinngåravtalemedIMDIom bosettingav15personeri 2010eller fra det
tidspunktet hensiktsmessigboligtilbudkanetableres.Rådmannengisfullmakt til å organisere
gjennomføringen.

2. Inderøykommuneharet ønskeom å motta et tilsvarendeantall flyktninger(15)i påfølgendeår. I
fremtidenønskerInderøykommuneå opprettholdeet nivåhvorkommunenbosetterca.50
flyktninger. Eventuellbyggingavboligertil formålet utredesnærmere.

Behandlingi HovedutvalgFolk– 20.10.2009:

SPv/HåvardOkkenhaugforesloslikt nytt pkt. 2:
Inderøykommuneharet ønskeom å motta et tilsvarendeantall flyktninger(15)i påfølgende



år. I fremtidenønskerInderøykommuneå opprettholdeet nivåhvorkommunenmottar et
integreringstilskuddfor ca.50flyktninger.Eventuell byggingavboligertil formålet utredes
nærmere.

Avstemming:
Rådmannensforslagenstemmig.
SPv/HåvardOkkenhaugsitt forslagenstemmig.

Uttalelsei HovedutvalgFolk– 20.10.2009:
InderøykommuneinngåravtalemedIMDIom bosettingav15personeri 2010eller fra det
tidspunktet hensiktsmessigboligtilbudkanetableres.Rådmannengisfullmakt til å organisere
gjennomføringen.

Inderøykommuneharet ønskeom å motta et tilsvarendeantall flyktninger(15)i påfølgende
år. I fremtidenønskerInderøykommuneå opprettholdeet nivåhvorkommunenmottar et
integreringstilskuddfor ca.50flyktninger.Eventuellbyggingavboligertil formålet utredes
nærmere.

Rådmannensforslag:

InderøykommuneinngåravtalemedIMDIom bosettingav15personeri 2010eller fra det
tidspunktet hensiktsmessigboligtilbudkanetableres.Rådmannengisfullmakt til å organisere
gjennomføringen.



Arkivsak. Nr.:
2012/201-13

Saksbehandler:
Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 65/12 23.10.2012

Formannskapet 127/12 24.10.2012

Kulturskolen – status og strategi ventelister

Rådmannens forslag til vedtak

Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

Det er et mål for Inderøy kommune å ha en dekningsgrad i kulturskolen som ligger over et 
landsgjennomsnitt.

Rådmannen anmodes i det avsluttende arbeidet med budsjettet å innarbeide tiltak som kan øke 
dekningsgraden og redusere ventelistene.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjekteringen av Inderøy oppvekst -
og kultursenter.

Bakgrunn

Det vises til budsjettbehandling i Inderøy kommunestyre, 14.12.2011, hvor det ble gjort følgende 
vedtak (Punkt 1, strekpunkt 10):

I løpet av 2012 utarbeides det en strategi for å fjerne ventelistene ved kulturskolen.

Vedtaket må tolkes slik at alle barn og unge som ønsker det, skal få et undervisningstilbud ved Inderøy 
kulturskole. Inderøy kommune har en relativt godt utbygd kulturskole, som siden starten i 1985 er 
utviklet fra å være en ren musikkskole til en kulturskole med et bredt tilbud innen det estetiske 
fagområdet.



Kulturskolen har per i dag 211 grunnskoleelever, en dekningsgrad på 25% i forhold til totalt elevtall i 
grunnskolen. I tillegg består elevmassen av 26 førskolebarn og 31 elever over grunnskolealder. En del 
elever har mer enn en disiplin, som hovedregel er andredisiplin en gruppedisiplin. Totalt antall 
elevplasser er i dag 319.

Innen kulturskolens økonomiske rammer har det ikke vært mulig å gi alle søkere et tilbud. De senere år 
har søkertallene gått noe ned, men etter opptak høsten 2012 har kulturskolen fremdeles et søkertall på 
93.  40 av disse har allerede et kulturskoletilbud. Dermed er tallet på søkere som er uten tilbud fra før 
på 53. Hovedvekten av disse søker på musikk- og sangdisipliner, det vil si disipliner som innebærer 
individuell undervisning.

Andre forhold

Vi har fremskaffet følgende data for egenbetaling i ulike kommuner ( skoleåret 2011-12)– Inderøy ligger 
midt på treet:

Inderøy: 2500
Steinkjer: 3070
Verran: 2200
Verdal: 2000
Levanger:2300
Namsos: 3000
Stjørdal: 3200
Nærøy: 2575

Gjennomgående har vi som strategi å legge egenandeler på nivå med kommunene i Innherred. Kr. 2500 
er lik snittet av kommunene (Eks Verran).  Hvordan sammenhengen er mellom prisnivå og søking kan 
være noe usikkert. Det er grunn til å tro at innenfor området kr. 200,- til 400,- pr måned så er utslagene 
små.

Vurdering

Går en ut fra dagens ventelister og kalkulerer med at 40 (av 53) tar imot et tilbud, representerer dette 
en årlig netto kostnad i størrelsesorden 370.000 (lønnskostnader, undervisningsmateriell mm). 

Dersom alle søkere hvert skoleår skal få plass, vil kostnaden kunne variere noe fra år til år. Og siden 
opptaket ikke er klart før utpå høsten, vil full dekning kunne innebære behov for budsjettjusteringer.

Strategi:

Opptak

Det er en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt alle søkere vil takke ja til et tilbud. Alle vil ikke nødvendigvis 
kunne få tilbud om førstevalg mht disiplin. Økt elevavgift vil også kunne være avgjørende. 

I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange som 
eventuelt vil ta imot et tilbud.

Pedagogisk ressurs



Økt antall elever fordrer økt pedagogisk ressurs. Å bygge opp en slik ressurs gradvis, vil kunne by på 
problemer, da utlyste ressurser vil kunne bli for små til å være interessante for søkere. Derfor er det 
mest fornuftig å arbeide for at hele ressursbehovet dekkes samtidig i forbindelse med start på et nytt 
skoleår. 

Statsbudsjettframlegg 2013 signaliserer dessuten at midler som legges inn i rammetilskuddet, fra 
høsten 2013 skal brukes til å gi kulturskoletilbud til alle grunnskoleelevene som ønsker det på 1.-4. 
klasse-trinn. Det er viktig å understreke at dette tilbudet handler om noe annet enn kulturskolens 
kjernevirksomhet, og vil være et viktig supplement til denne. Inderøy kulturskole er allerede gjennom 
prosjektene  «Kulturkompis» og «Kombistillinger» (finansiert av Utdanningsdirektoratet) i gang med å 
skaffe seg erfaringer med en slik ordning i samarbeid med grunnskole/SFO.

Denne satsingen kan ses i sammenheng med målet om å fjerne ventelistene ved kulturskolen når det 
gjelder stillinger. Her ligger det gode muligheter for å opprette kombinerte stillinger som er store nok til 
at de kan være av interesse for kulturskolelærere.

Undervisningsrom

En utvidelse med ca 40 kulturskole-elever vil nødvendig vis innebære økt behov for tilgjengelige øvings-
og undervisningsrom.  Det er allerede trangt om plassen i kulturhuset. Prosjekteringen av Inderøy 
kultur- og oppvekstsenter må ta hensyn til dette behovet.

Avsluttende merknader

Rådmannen vil ikke tilrå at Inderøy kommune forplikter seg på å fjerne ventelister fra kulturskolen –
noe avhengig av hvordan begrepet «fjerning» skal tolkes. Dette kan lett vise seg å være ambisiøst både 
økonomisk og tilbudsmessig. 

Det må selvsagt være en målsetting å gi et så godt og bredt tilbud som mulig, selv om vi allerede i dag 
har et godt tilbud – også sammenlignet med andre.

En strategi for fjerning av ventelister må eventuelt omhandle et sett av tiltak omfattende utvidelse av 
tilbud, eventuelt omlegging av tilbud for å øke dekningsgraden og kombinert med høyere 
egenfinansiering.

Som anført  vil nettokostnaden knyttet til en økning med 40 elevplasser utgjøre ca kr. 370.000,-. For 
hver 100 kr. i årlig økning i elevavgifter øker egenfinansieringen med ca kr. 30.000,- årlig. Om en antar 
at elevtallet ikke påvirkes vil elevavgiften (isolert sett) måtte økes med over kr. 1000,- pr år for å 
egenfinansiere en fjerning av ventelistene. Dette vil i så fall bringe våre elevavgifter vesentlig over 
nabokommunene.

En vurdering av belastningen ved økte elevavgifter – eller for så vidt enhver økt egenandel -  må gjøres 
på bakgrunn av det faktum at den gjennomsnittlige enkelthusholdningsinntekt i Norge inneværende år 
øker i størrelsesorden kr. 10.000,- etter skatt.

Rådmannen velger å fremme saken på denne måten av følgende grunner 1) ettersom området er tatt 
opp som det er gjort i kommunestyrets vedtak, er det hensiktsmessig å fremme dette som en egen sak 
2) saken fremmes slik at politisk nivå gis anledning til å gi noen føringer – målsettinger – i forkant av 
rådmannens fremlegg til budsjett.



Konklusjon

Se Rådmannens forslag til vedtak



Arkivsak. Nr.:
2012/3330-3

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 66/12 23.10.2012

Formannskapet 129/12 24.10.2012

Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i perioden 
01.01.13 – 31.12.15.

Vedlegg
1 Anbudsinnbydelse
2 Nordfjeldske Kontroll - Tilbud salgs- og skjenkekontroller Inderøy kommune
3 NOKAS AS Tilbud Salgs- og skjenkebevillingskontroller
4 PreBIO AS Tilbud slags- og skjenkekontroller

Bakgrunn

1723 Mosvik hadde avtale med NOKAS AS som utløper 31.12.12. 1729 Inderøy hadde avtale med 
Nordfjeldske Kontroll AS. For 2012 har NOKAS AS gjennomført kontroller av salgs- og skjenkesteder i 
gamle Mosvik mens Nordfjeldske Kontroll AS har gjennomført tilsvarende kontroller i gamle Inderøy. 

Når avtalene nå utløper ved årsskiftet, har det vært naturlig å gjennomføre en anbudskonkurranse om 
gjennomføring av salgs- og skjenkekontroller i den nye kommunen for resten av valgperioden.

Konkurransen ble gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse der tre firma ble tilskrevet og 
bedt om pris på oppdraget og beskrivelse av gjennomføring av kontrollene. (vedlegg 1)

Ved anbudsfristens utløp 25.09.12 kl. 12.00 var det kommet inn tilbud fra følgende leverandører (priser 
eks. mva.):

1. Nordfjeldske Kontroll AS kr. 100.890



2. NOKAS AS kr. 105.390  (justert ved kontrollregning)
3. PreBIO AS kr. 163.800

Vurdering

Kvalifikasjonskrav 
I henhold til anbudsinnbydelsen skal tilbydere levere attest for betalt skatt og trygdeavgifter og attest 
for betalt merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen. Manglende 
dokumentasjon av kvalifikasjonskrav kan føre til at tilbudet blir avvist.
PreBIO AS har levert attest for betalt merverdiavgift som er datert 15.11.11 – dvs. eldre enn 6 mnd..
Rådmannen har ikke avvist tilbudet fra PreBIO AS, men dersom leverandøren tilbys oppdraget 
forutsettes det at fornyet attest leveres. 

Alle tilbydere ansees derfor kvalifisert for oppdraget.

Evaluering av tilbud
I henhold til anbudsinnbydelsen vil tildeling av oppdrag skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det 
økonomisk mest fordelaktige. Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt 
på følgende kriterier:

Pris: Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle 
andre tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. 
Kvalitet: Skjønnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget planlegges 
gjennomført.

Tilbyder 1 og 2 er forholdsvis like når det gjelder pris. Tilbyder 2 har noe høyere pris pr. 
skjenkekontroll, men lavest pris pr. salgskontroll. Antall salgs- og skjenkesteder vil variere noe i 
kontraktsperioden. Tilbyder 3 har høyest total pris og pris pr. kontroll.

Tilbyder 2 har etter rådmannens oppfatning beskrevet det beste kvalitetsopplegget ved 
gjennomføring av kontrollene. Tilbyder 2 har 15-20 personer som kan benyttes til kontrollen, 
kontrollen gjennomføres med to kontrollører og de benytter unge kontrollører for å avdekke 
rutiner omkring alder og legitimasjon ved salg. Tilbyder 2 har kontrakter med både Verran og 
Steinkjer i INVEST, samt våre naboer Leksvik, Verdal og Levanger.
Tilbyder 3 har 4 medarbeidere og har kontrakt med 13 kommuner i Nord-Trøndelag, og 
tilbyder 3 ansees kvalitetsmessig som nest best. 
Tilbyder 1 har kontrakt med mange kommuner men bare 1729 Inderøy i Nord-Trøndelag. Det 
er ikke oppgitt hvor mange kontrollører som vil benyttes ved kontrollene. 

Når det gjelder kontroll i forhold til internkontroll og tobakkskadeloven er dette inkludert i 
prisene for alle tilbydere.

Anbudsinnbydelsen angir ikke en vekting mellom kriteriene pris og kvalitet. For å sikre god 
oppfølging av salgs- og skjenkebevillingene er det viktig at kontrollene gjennomføres slik at 
avvik kan oppdages. Etter rådmannens oppfatning har NOKAS AS presentert det økonomisk 
mest fordelaktige tilbud, og rådmannen foreslår at Inderøy kommune inngår kontrakt med 
NOKAS AS.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.





Inderøy kommune

ANBUDSINNBYDELSE

Inderøy kommune inviterer til å delta i en begrenset anbudskonkurranse om 

anskaffelse av salgs- og skjenkekontrollør.

1. Oppdragets art og omfang

Inderøy kommune har pr. dato 11 skjenkesteder og 7 salgssteder med kommunal bevilling. 
Det antas et gjennomsnittlig antall ambulerende bevillinger/bevillinger for en bestemt 
anledning på ca. 20 pr. år. Inderøy kommune gjennomfører selv kunnskapsprøve i 
forbindelse med bevillinger.

Inderøy kommune ønsker tilbud på salgs- og skjenkekontroll for perioden 01.01.13 –
31.12.15 etter følgende hyppighet:

Salgs- og skjenkesteder: 3 kontroller pr. sted pr. år. 
Andre bevillinger: 3 tilfeldige kontroller pr. år. 

Antall salgs- og skjenkesteder vil variere i kontraktsperioden. 

Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle andre 
tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. (se prisskjema i vedlegg 1)

Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan kontrollen planlegges gjennomført, og 
synliggjøre hvordan rapportering skjer i etterkant av kontrollen.  

2. Prosedyre

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen 

gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og tilbudsbestemmelsene 

som følger nedenfor. 



Inderøy kommune

3. Oppdragsgivers kontaktperson

Navn : Solbjørg Kirknes
E-postadresse : solbjorg.kirknes@inderoy.kommune.no

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktperson per e-post med kopi til 
ase.granlund.solem@inderoy.kommune.no

4. Gjennomførings- og leveringstidspunkt 

Oppdraget skal utføres i perioden 01.01.2013-31.12.2015

5. Kontrakt

Oppdragsgiver vil inngå kontrakt med valgt tilbyder i løpet av oktober 2012.

6. Tilbudsfrist og innlevering 

Tilbudet skal leveres til: 
Navn : Solbjørg Kirknes
E-postadresse : solbjorg.kirknes@inderoy.kommune.no

Innen 25.september 2012 kl. 12.00

Tilbyder er bundet av tilbudet tom. 25.12.12 kl. 12.00.

7. Kvalifikasjonskrav

Attest for betalt skatt og trygdeavgifter og attest for betalt merverdiavgift

Kvalifikasjonskrav:
Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 

Dokumentasjonskrav:

Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra 

tilbudsfristen.

HMS-egenerklæring
Den tilbyder som får tildelt kontrakten forplikter seg til å undertegne en HMS-egenerklæring 
senest ved kontraktsinngåelse.



Inderøy kommune

Manglende dokumentasjon av kvalifikasjonskrav kan føre til at tilbudet blir avvist.

8. Evaluering av tilbud/tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige. Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt på 

følgende kriterier:

Pris
Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle andre 
tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. ( se prisskjema)

Kvalitet
Skjønnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget planlegges 
gjennomført.

9. Tildeling av kontrakt og begrunnelse

Tilbydere som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding per e-post om 
hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og en kort begrunnelse for valget.

05.09.12

Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver



Inderøy kommune

Vedlegg	1 Prisskjema

Tilbyders navn: 

Deloppdrag Antall Pris pr. kontroll

(Eks. mva.)

Delpris

Skjenkekontroller

Salgskontroller

Andre kontroller

Totalpris i kontraktsperioden

Timepriser: (eventuelle tilleggsoppdrag i kontraktsperioden)

Navn Timepris Merknader
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Endringer i barnevernloven - høring

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlegg
1 Notat fra KS om endringer i barnevernloven.

Bakgrunn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut på høring forslag om endringer i 
barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100.  Høringsfristen er satt til 12. november 2012.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg
til ny organisering og nye prioriteringer består av et ressursløft. Ressursløftet er
kommet til utrykk i statsbudsjettet for 2011 og 2012 og innebærer flere stillinger i det
kommunale barnevernet. 

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets nettsider på regjeringen.no under 
dokumenter/høringer
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyrangar.html?id=1805)

Vedlagt følger notat fra KS, datert 18.09.12, hvor det er gitt en kort beskrivelse av noen forslag som KS 
mener vil få stor betydning for kommunene, samt stilt noen spørsmål til forslagene.  Det er ikke mottatt 
noen konkret høringsuttalelse fra KS.

Konklusjon

Saken legges fram uten forslag til vedtak.



Notat

Fra: AnneJensen,KS- avdelinghelseogvelferd Dato:18.09.1012
Til: Regionledernei KS

Høringssakenom endringeri barnevernloven

Dettenotatet inneholderenkort beskrivelseavnoenforslagsomKSmenervil få stor betydningfor
kommunene,ogsomvi håperat såmangesommuligvil vurderenårdegir sinehøringssvar.Vihar
ogsåkommentertogstilt noenspørsmåltil forslagene.

1. Endringeri finansieringsordningeni barnevernet
Departementetforeslårat finansieringsordningeninnrettesslikat kommunenebetaleren tilnærmet
lik prosentandelavdeuliketiltakenesfaktiskekostnader.Det foreslåsen gradvisøkningav
egenandelenfor institusjonsplasser.Eksempelvistil 30pst,det vil si rundt 800 000,- per år. Deter
ikkeutredet hvilkekonsekvenserenevt. økningi egenandelvil påvirkebrukenavinstitusjoner.
Departementetsierdet vil bli arbeidet videremedendringeri finansieringsordningenogsåfor andre
barneverntiltak.

Forslagetom endringer i betalingsordningener begrunnetmedat enoverføringavmidler (fra
Bufetattil kommunene)betyr et størrekommunaltansvar,bådefagligogøkonomisk.Kommunene
vil bli mer kostnadsbevisste,ogdermedvil risikoenfor kostnadsveksti barnevernetbli mindre(antar
at det siktestil veksteni det statligebarnevernet?)

I følgehøringssakener bildet i dagomtrent slik:
- Institusjon: Ca.400000,- i årligkommunalegenandel, dvsca. 15pst avden totale utgiftene

for en institusjonsplasser(ca.2,5mill per plass)
- Fosterhjemmedstatligforsterkning: Ca.320000,- årlig i kommunal egenandel,dvsca.37pst

avden totale utgiften (ca.800000,- per hjem).
- Statligehjemmebasertetiltak: Varierendekommunalegenandel,menofte sterkt subsidiert.
- Statligbarnevernbrukerca.290mill årligpåhjemmebasertetiltak.

Kommentar/vurderingfra KS:
Kommunenesbrukavinstitusjonerhar gått nedhvert år fra 2007.Fra2010til 2011varnedgangenpå
nesten7 pst,til trossfor enøkningi barn i barnevernet.Deter vanskeligå finne forskningsmessig
beleggfor at kommunenevelgerinstitusjonerav«bekvemmelighetshensyn» (somdet antydesi
høringssaken).

Nårdet gjelderfosterhjemer det sånnat kommuneneleggerut for allekostnader,ogsøkerBufetat
om å få dekketutgifteneut overegenandelen. Mangekommunerer kritisketil Bufetatsrefusjons-
praksis.Deforteller at denkanværeuforutsigbar;det er ikkenødvendigvissånnat allekostnader



knyttet til fosterhjemsplasseringenblir «godtatt»avBufetat.Detteer et områdehvormange
kommunerforteller om dobbeltarbeidogkonflikter. Endel kommunerharuttrykt at deønskeren
gradvisoverføringavstatligeressursertil fosterhjem,såde selvkanbestemmehvilke
forsterkningstiltaksomer bestegneti det enkeltetilfellet.

Hjemmebasertetiltak er et kommunaltansvar,ogdet er rimeligat ressurseneogsåliggerder.Dakan
kommunenevelgeom deskaletableretiltak selv(evt. interkommunaletilbud). Ellerom deskalkjøpe
avstateneller avandretilbydere.SlikKSserdet er det viktigå påpekeat ressursertil hjemmebaserte
tilbud i Bufetatikkebareer de pengenesomgårtil tiltak. Fagteamogregionkontorbrukermye
ressurserpåadministrasjon,rådgivning,fagutviklingosvknyttet til dehjemmebasertetiltakene.Det
måværeen forutsetningat det skjeren reell ressursforskyvningtil kommunene.

Spørsmål:
- Hvilkekonsekvenservil enøkningi institusjonsandelenkunnefå for kommunene?

Departementetnevneren tre-dobling(altsåegenandelpårundt 1,2mill per barni året).
- Hvordanbørenmuligressursforskyvingfra Bufetattil kommuneneskje?I hvilket tempo bør

det skje?Hvilkeforutsetningermå i såfall liggetil grunn(faglig bistand,beredskaposv)?

2. Fagligsamhandlingmellom stat ogkommune
Departementetforeslårat kommunenesfagligeansvarskalbli tydeliggjort. Det foreslåsat Bufetat
avviklersineulovfestedeoppgaver.Detvil si: fagligråd- ogveiledningi enkeltsaker,
utredningsbistand, samtordningenmedrefusjonavutgifter til hjelpetiltak.Høringssakenbeskriverat
de statligefagteameneutfører betydeligråd- ogveiledningsarbeidi enkeltsakeri dag.I stedet
foreslåsdet at statligbarnevernsarbeidfor å bidratil et likeverdigtilbud foregåri form avgenerell
fagligutviklingogveiledning.Eksempelvisi form av:utarbeidelseavfellesstandarderogveiledning
påhvasomer godsaksbehandlingogkvalitet i det kommunalebarnevernet. I tilleggskalstatengi
opplæringi kartleggingsmetodikk,utredningsmaleretc.

Departementetønskerå slåfastat utredningerer et kommunalt ansvar,ogat Bufetatderfor ikkebør
biståkommunene.Bufetatskallikevelkunneetterspørreytterligereutredningfra kommunenesside,
somledd i denfagligedialogen.Departementetforeslårat statligbarneverngisforskriftshjemmeltil
å påleggekommuneneå utredebarnetpåen bedremåte.

Høringsutkastetsierlite om hvordanstatentenkersegå organisere– å skillepå– rollensom
tjenesteleverandørfor kommunene,ogrollen somfagutvikler for kommunebarnevernet.

KSsinvurdering/aktuellespørsmåltil kommunene:
Ambisjonenom et tydeligerebarnevernansvarfor kommuneneer bra,mendet er vanskeligå få tak i
hvahøringsnotatetegentligforeslår,ogdermedvurderekonsekvensene.Detvirker– i hvert fall slik
KSser det – at et evt. tydeligerefagligansvarfor kommunene,blir kompensertmedmer statlig
kontroll ogstyring.Forslagetom at statenskalhaen«tilsynsoppgave»i form avforskriftshjemlet
mulighettil å kreveytterligereutredning,gjørdet legaltå overprøvekommunenesvurderinger.At
det skalgi engodrammefor bedresamhandlingmellomkommunaltogstatligbarneverner vanskelig
å se. EtterKSsinemeninger dette et uakseptabeltforslag.



Høringsnotatethar i sværtliten gradtatt hensyntil at kommunenehar ulikebehovfor de statlige
tilbudene.Deter bra at det slåsfasthvasomer kommunenestydeligeansvar.At det statlige
barnevernet dermedskalmåtte hanøyaktigdet sammetilbudet til allekommuneri landet,er
vanskeligereå forslå.Alt i alt leggesdet opp til et mer standardisertBufetat.

EtterKSsinmeningleggesdet opp til en problematiskdobbeltrollefor det statligebarnevernet.På
denenesidenhar Bufetat et «sørge-for»-ansvaroverfor kommunene: vedå sørgefor at kommunene
har tilgangpågodefosterhjemoget differensiert - ogtilstrekkelig- institusjonstilbud.Pådenande
sidenleggerhøringssakenopp til at Bufetatskal«styre» kommunenegjennomulikenormerende
dokumenterom hvasomer godt barnevernarbeidi kommunene.

Destatligefagteameneer ikkenevnt i barnevernloven,oghøringssakensierlite om deresrolle
framover.Detantydesimidlertid at Bufetatvil trengemer ressurserfor å ivaretanyeoppgaver(den
generelleveiledningenoverfor kommunene).KShar lyst til å stille spørsmålom ikkeheleordningen
medstatligefagteambør revurderes.

Spørsmål:
- Hvordanserkommunenepåforslagetom forskriftshjemmelfor statligbarneverntil å kreve

ytterligereutredninger?Hvilkekonsekvenserkandet få?
- Hvordanønskerkommuneneat organiseringenav– oginnholdet i – destatligefagteamene

skalseut? Kande overtasavkommunene?Evt.fortsatt væreet statligtilbud om bistandi
enkeltsaker(derhvorgeografi/kommunestørrelsetilsier det). Barnevernpaneletforesloå
opprette «Barnevern-KRIPOS»; teamsomrykkerut til kommunenei vanskeligesaker,etter
behov.Erdet noeå følgeopp?

- Hvamedkompetansesentrenes/andrefagmiljøersrolle i fagutviklingsarbeidet. Hvordankan
kommunenefå en tydeligererolle som«bestillere» avfagutvikling.

Litt om saksgangenvidere
KSer interesserti allesynspunktersomkommunenehar i dennesaken. Den28.september
arrangeresdet et høringsmøtemedet utvalgkommuner.Reaksjonerog innspillfra det møtet vil bli
presentertfor departementet.Den5. oktobersendervi ut enoppsummeringavkommunenesogKS’
foreløpigevurderingerfra høringsmøtet.Den30.oktoberskalhøringssakenbehandlesi hovedstyreti
KS.

TakontaktmedAnneJensenhvisdu har innspill, kommentarereller spørsmål.
E-post:anne.jensen@ks.no
Tlf: 24 132824/95948154
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