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Vedrørende det store væromslaget på nyttårsaften 

Nyttårsaften gav væromslag med store mengder regn og smelting av all snøen som lå tidligere i jula. 

Et av slukene på toppen av Vennalivegen på Sakshaug tok ikke unna alt vatnet. Dette resulterte i at 

grøfta langs vegen ble fylt med overvann. I løpet av kvelden gravde vannmassene seg gjennom en 

rekke avkjørsler nedover Vennalivegen, undergravde samtidig deler av den asfalterte 

kommunevegen, og rant inn i to kjellere. For å begrense skadene i boligfeltet gravde kommunens 

vaktstyrke over gangvegen helt øverst mot Sakshaugvegen, og ledet vannet ut over dyrket mark. 

Dette igjen medførte skader på dyrkajorda, og jord og steinmasser rant ned på  gangvegen langs fv. 

755. 

De store vannmassene gjorde det umulig å spyle opp overvannsledningene på nyttårsaften. I dagene 

etter har man funnet fremmedlegemer som sperret deler av utløpet i den kummen som skulle tatt 

unna dette overvannet. 

Samme kveld ble den kommunale vegen Øverbygdvegen i Mosvik avgravd av store vannmasser. Her 

sperret greiner og sand for et rist foran en kulvert, og vannet fant andre veger. Denne vegen ble 

oppgradert med nye grøfter, kummer og stikkrenner i 2019. På nyåret er slukristen byttet ut med en 

annen type for å prøve å unngå lignende hendelser senere. 

Det kom også meldinger om overvannsproblematikk andre steder ifra, bla. annet innerst på 

Høslandet. Dette ble ordnet av uteseksjonen uten at det førte til skader. 

Disse ekstreme værforholdene førte også til stor turbiditet i overflatevannkildene som måtte 

håndteres for å sikre god drikkevannskvalitet. I juleuka forøvrig hadde vi ledningsbrudd i to 

vannledninger, og en kloakkledning tettet av matfett. Hele uteseksjonen fikk kjørt seg med ulike 

hasteoppdrag denne julehelga. Det vurderes å sy refleks på findresser, blankpusse verneskoene, og 

heller selge finskoene på Finn.no 

 

Ungdommens kulturstipend 

Ungdommens kulturstipend tildeles hvert år og forslagsfrist er 1.oktober.  

Det er ikke oppnevnt et eget innstillingsutvalg etter valget og skifte av politikere høsten 2019. Et 

innstillingsutvalg skal innstille og legge frem ønsket kandidat til å motta årets kulturstipend, i HU Folk 

– som regel i november samme år. 

I og med at dette ikke er blitt gjort, bes det om at det utnevnes 3 – 4 politikere ifra de forskjellige 

partier. Disse skal representere innstillingsutvalget for utnevnelse av kandidat til å motta 

kulturstipendet hvert år. 

Innstillingsutvalget vil bli kalt inn til møte med kulturrådgiver i forkant av neste hovedutvalgsmøte i 

februar for avgjørelse. Det fremmes en politisk sak på dette i den forbindelse, der vil det redgjøres 

for retningslinjer ol. 

Offentliggjøring av vinner og overrekkelse av diplom og stipend, skjer i forbindelse med UKM – 

Ungdommens kulturmønstring på Akset tidlig i mars. Derfor må et innstillingsutvalg nå på plass. 

Det samme innstillingsutvalget skal også innstille på kommunens kulturpris, som har frist 1.mai hvert 

år. 

 

Bolig sosial handlingsplan – oppfølging av vedtak 

Bolig sosial handlingsplan 2018 – 2022, vedtatt av kommunestyret 01.10.2018, beskriver ulike 

innsatsområder med tilhørende tiltak.  

Benytte Hamarøymodellen i Enganveien, Røra er et tiltak hvor kommunen inngår et samarbeid med 

privat utbygger om å bygge boliger til vanskeligstilte og får tildelingsrett i 20 år til boligene. 

http://finn.no/


Boligbygging etter Hamarøymodellen som allerede vedtatt i "Strategi for integrering og bosetting av 

flyktninger 2016-2019" og i formannskapet 06.09.2017 (Saks.nr 83/2017). 

Rådmannen skriver i (Saks.nr 83/2017) 

«Inderøy kommune har en del sentrumsnære arealer som kan benyttes etter Hamarøymodellen. 

Rådmannen anbefaler at Inderøy kommune starter opp et utbyggingsprosjekt i tråd med denne 

modellen. Det anbefales at prosjektet prøves ut på kommunens tomt på Røra (Myrvold gnr. 172/8). 

Dette er et areal med bebyggelse som har et stort behov for renovering samt at området ligger 

sentrumsnært i forhold til skole/ barnehage og tog- og bussforbindelser.» 

 

Arbeidet med å realisere vedtaket er forsinket. I hovedsak skyldes dette utredningskapasitet. I tillegg 

har det vært behov for å skaffe seg kunnskap om «modellen» og hvilke erfaringer andre kommuner 

har gjort seg ved bruk av «modellen». Samarbeidet med Husbanken har vært et viktig bidrag i 

prosessen. Siste møte med Husbanken var 16 desember. 

I tillegg er det avholdt flere interne arbeidsmøter 

 

Status – kort om arbeidsprosessen 

Hamarøymodellen gjelder fremskaffelse av private utleieboliger med rett til kommunal tilvising 

og/eller tildeling. Husbanken har utarbeidet en veiviser som hjelpemiddel til de kommuner som skal 

fremskaffe utleieboliger. Arbeidsprosessen beskriver hvordan kommunen kan fremskaffe egnede 

utleieboliger som et supplement til kommunens egne boliger, i samarbeid med godkjente, langsiktige 

private utbyggere/ utleiere og Husbanken.  

Arbeidet er delt inn i fem faser og kan gjennomføres i alle kommuner uavhengig av prosjektets 

størrelse. Ved bruk av denne arbeidsprosessen blir alle parter samkjørt, og vi får de boligene som 

etterspørres. 

Fase 1: «Vi vil» - Om forankring i kommunen 

Fase 2: «Vi trenger» - Om utlysning av behovet 

Fase 3: «Vi velger» - Om valg av utleier og riktige boliger 

Fase 4: «Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/tilvisningsavtaler 

Fase 5: «Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsavtalen 

 

 

Fase 1: 

Denne fasen er en kort sonderingsfase der kommunen gjør seg kjent med muligheter for 

fremskaffelse av boliger i samarbeid med private utleiere. I denne fasen innhentes også politisk 

fullmakt til å satse på utleieboliger med tilvisingsavtale.  

Resultater fra fasen  

1. Kommunen har etablert en oversikt over lokalt boligbehov på kort og lang sikt.  

2. Kommunen har kontaktet Husbanken for å orientere om gjennomføring av modellen. 

3. Nøkkelpersoner i kommunen har kunnskap om tilvisningsrett til utleieboliger. 

4. Modellen for fremskaffelse av utleieboliger med tilvisingsavtaler er forankret i politisk og 

administrativ ledelse i kommunen. Det er gjort vedtak i kommunestyre om delegert fullmakt 

til å inngå tilvisingsavtaler. 

 

Oppsummering: 

Inderøy har god oversikt over lokalt behov på kort sikt. I et lengre perspektiv er behovet beskrevet i 

bolig sosial handlingsplan.  

Inderøy har etablert kontakt med Husbanken for å orientere seg om gjennomføring av modellen. 

Husbanken vil gi fortløpende veiledning og kan delta i dialogmøter med private utleiere. 



Rådmanns- og sektorledernivå er godt orientert om hva tilvisningsrett til utleieboliger inneholder. 

Kunnskapen er imidlertid ikke satt i system ennå, og det må fortsatt arbeids med å få en helhetlig 

forståelse og kunnskap i organisasjonen. 

Inderøy kommune har forankret modellen for fremskaffelse av utleieboliger med tilvisingsavtaler i 

politisk og administrativ ledelse i kommunen. Delegert fullmakt til å inngå tilvisingsavtaler gjenstår å 

avklare. Eksempelvis: det er politisk vedtatt at modellen prøves ut på Røra først, men vi har ikke 

avklart hvor mange utleieboliger.  

Vedtak: Utprøving Røra – skal dette prosjektet erstatte boligtyper som står der i dag eller skal det 

være utleieboliger med flere soverom? 

Videre har det i etterkant også vist seg at private aktører med tilgang til andre tomter har interesse til 

å se nærmere på et eventuelt samarbeid om bygging av leiligheter med tilvisningsavtale. I 

utgangspunktet åpner vedtaket ikke opp for dette, men med dette notatet ønsker rådmannen en 

nærmere avklaring av handlingsrommet. 

 

Fase 2: 

Når kommunen har bestemt seg å satse på utleieboliger med tilvisingsavtaler holdes et 

orienteringsmøte for bransjeaktører. Naturlige deltakere kan være lokale næringsdrivende som 

ønsker å stifte nytt firma for å drive utleie av boliger.  

På møtet presenteres boligbehovet, modellen utleieboliger med tilvisingsavtaler, eksempel og 

erfaringer fra et gjennomført prosjekt og en tidsplan for prosessen. Kommunen utlyser behovet for 

utleieboliger i lokalpresse, nettsider etc. Utlysningen skal inneholde tydelige kvalifikasjonskrav til 

utleier, og en klar spesifikasjon av boligbehovet på stedet. Dersom lokal bransje allerede er godt 

kjent med tilvisingsavtaler kan orienteringsmøtet holdes 14 dager etter utlysingen og få mer karakter 

av et skreddersydd oppstartsmøte for firmaer som allerede har meldt interesse. Merk: En utlysing i 

to trinn med prekvalifisering, konkurranseprogram og kravspesifikasjon er den beste måten å 

gjennomføre denne fasen på, men da må det være flere utleieaktører på stedet å velge mellom. (Se 

egen underprosess) For kommuner som gjør dette for første gang/ har en liten utleiesektor/ få 

utleieboliger anbefales utlysing i ett trinn.  

Avklaringspunkter/tiltak: 

1. En konkret utlysning av kommunens behov for utleieboliger annonseres i lokalpressen. 

Alternativt: Utlysing i to trinn med prekvalifisering, konkurranseprogram og 

kravspesifikasjon.  

2. Orienteringsmøte eller oppstartsmøte for aktuelle utbyggere/ utleiere 

 

Oppsummering: 

Denne fasen har vi ikke kommet i gang med. Det gjenstår utarbeidelse av blant annet 

konkurranseprogram og kravspesifikasjon. Husbanken kan bidra i oppstartsmøte med mulige aktører  

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tidsplanen, og vil blant annet være avhengig av kapasitet. 

 

Fase 3: 

I denne fasen velger kommunen utleieaktør og boligprosjekt i henhold til de krav som er nevnt i 

utlysingen.  

 Vi inviterer tilbyder som får presentere sin virksomhet og prosjekt.  

 Vi presenterer sine forventninger til samarbeidet.  

 Vi konkluderer på om det skal inngås tilvisingsavtale med utleieaktør. 

 Om vi ønsker samarbeid med firmaet sendes en bekreftelse om dette til Husbanken.  

 

Resultater fra fasen:  



1. Utbygger/ utleier leverer sitt tilbud innen frist som er oppgitt i utlysing 

2. Det holdes møte der aktuelle tilbydere presenterer utleieselskap og prosjekt. (For kommuner 

som inngår i kommuneprogrammet kan Husbanken delta om de har kapasitet.)  

3. Kommunen tar stilling til om utbygger/ utleier kan godkjennes. (jfr. Innlevert 

dokumentasjon/ beskrivelse/ møte)  

4. Kommunen vurderer om prosjektet er i henhold til utlysing, gjerne i dialog med Husbanken. 

Tilbudet vektes iht. til kriterier i utlysing/ konkurranseprogram.  

5. Kommunen gir utbygger/ utleier tilbakemelding på om de ønsker et samarbeid. Kommunen 

innleder samarbeid med firma som er, eller har ambisjoner om å bli profesjonelle utleiere, 

har lokalt engasjement og tar ansvar for oppfølging av prosjektet, beboerne og bomiljøet.  

6. Kommunen sender Husbanken beskjed om hvilken utbygger/ utleier de vil inngå 

tilvisingsavtale med. Denne fasen sikrer at kommunen bare tegner avtale med godkjente 

langsiktige utbyggere/ utleiere som tilbyr de mest egnede boligene for kommunene. Merk: 

Om utbygger/ utleier ønsker grunnlån til boligene forutsetter Husbanken at trinn 1 – 3 i 

denne arbeidsprosessen er fulgt. På denne måten får Husbanken vite om boligene er ønsket 

av kommunen og om utleier er en ønsket samarbeidspart, før det gis lån til utleieboligene 

 

Fase 4: 

I denne fasen inngår/ signerer kommunen og utleier tilvisingsavtale. Utleiefirma kan sende søknad 

om grunnlån til Husbanken når prosjektet har fått rammetillatelse fra kommunen. Grunnlån 

utbetales når prosjektet er ferdigstilt.  

 

Resultater fra fasen  

1. Utleiefirma sender søknad om grunnlån til Husbanken. Med søknaden skal det følge en: signert 

tilvisingsavtale, firmaattest, beskrivelse av utleieselskapet, forhåndstakst, evt. kjøpekontrakt, 

driftsbudsjett, tegninger med mer. (Søker vil finne detaljer i søknadsskjema for grunnlån)  

2. Husbanken sender utleiefirma tilsagn om grunnlån og oppføring/ oppgradering eller kjøp kan 

gjennomføres.  

3. Når prosjektet er ferdigstilt og har fått ferdigattest fra kommunen kan utbygger søke om 

utbetaling av grunnlånet. Signert samarbeidsavtale og tinglyst tilvisingsavtale skal følge 

søknaden.  

4. Denne fasen utgjør det synlige resultat av innledende planlegging og forarbeid. Prosjektet 

ferdigstilles. Oppfølging/ kvalitetssikring av at intensjonene blir som planlagt blir viktig, både i 

forhold til det fysiske resultat og ved utvikling/ konsensus om samarbeidsavtale. Det er 

avgjørende at kommunens boligsosiale sektor og teknisk etat er samstemt. Nødvendige 

avklaringer må skje i forkant/ parallelt med Husbanken for å sikre at prosjektet ikke stopper opp. 

For å lykkes må alle aktører være løsningsorientert! 

 

Fase 5: 

Nå går prosjektet over i driftsfasen. Kommunen og utleier har etablert rutiner for samhandling og 

forvaltning av prosjekt og bomiljø. Prosedyrer i tilvisingsavtalen følges ved ledigstillelse av boliger. 

Resultater fra fasen Kommunen benytter tilvisningsrett til avtalt andel boliger i prosjektet. Det er 

etablert et godt løpende samarbeid mellom utleier og kommunen formalisert gjennom en 

samarbeidsavtale. Prosedyrer i tilvisingsavtalen og samarbeidsavtalen følges. Samarbeidsavtalen må 

være dynamisk og åpen for justeringer. Når boligene er ferdige og de første leietakere flytter inn er 

samarbeidet mellom utleier og kommune tett. Dette er også egnet tid for evaluering/ detaljering av 

samarbeidsavtalen. For mange tilbydere vil utleie av bolig være et nytt felt. Det er derfor viktig å 



legge inn en mulighet for justering av avtalen. Samarbeidsavtale anbefales evaluert etter første 

driftsår når partene har erfaring og eventuelt ser seg tjent med å endre rutinene.  

 

Oppsummering: 

Husbanken har utarbeidet forslag til prosedyrer og avtaler som kan benyttes som et utgangspunkt. 

 

Videre er det viktig å gjøre oppmerksom på forskjellen mellom  tilvisningsavtale og tildelingsavtale. 

Da begge kan benyttes i «Hamarøymodellen». Det er viktig å få avklart om hvilken avtaleform vi skal 

benytte i Røra. 

 

Tilvisingsavtale 
I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men 
bare en andel av utleieboligene, (inntil 40 %) er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver 
tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års 
leiekontrakter. 
I prosjekt med færre enn fem boliger får kommunen tilvisingsrett til alle boligene så lenge avtalen 
gjelder. For beboere som er tilvist fra kommunen skal leiekontrakten ha en varighet på minimum tre 
år i henhold til husleieloven. 
 
Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisingsretten. 
Dersom kommunen ikke benytte sin tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier 
leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisingsavtalen. 
Husbankens mal til tilvisingsavtale finner du i fase 2 og 4 i denne arbeidsprosessen - under fanen 
"verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg" 
Målgruppe 
Tilvisingsavtaler anbefales når beboerne er økonomisk vanskeligstilt, men ikke trenger spesielle 
oppfølgingstjenester fra kommunen. 
Avtalens varighet 
Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte fra Husbanken.  
 
Finansiering av boligene  
Det kan søkes lån til utleieboliger for vanskeligstilte i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent 
av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale.  
  
Tildelingsavtale 
Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på 
boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig 
for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til 
vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.  
Husbankens mal til tildelingsavtale finner du i fase 2 og 4 i denne arbeidsprosessen - under fanen 
"verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg" 
 
Målgruppe 
Tildelingsavtaler anbefales når beboerne trenger oppfølgingstjenester fra kommunen. 
 
Avtalens varighet 
Kommunen har tildelingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. Tildelingsavtalen gjelder i 30 år 
fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd fra Husbanken 
 
Finansiering av boligene  
Det kan søkes en kombinasjon av lån til utleieboliger for vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger i 



Husbanken. Samlet låne og tilskudds utmåling er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum.  
 
Tilskuddet blir utmålt etter faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse. 
 

 

 

 

 


