
«Hamarøy-modellen» i Inderøy 
Kommune.



Prosjektgruppe opprettet

– Medlemmer:

– Knut Ola Fiske (Enhetsleder Eiendom)

– Eirin Thorsen Lian ( Leder Helse og omsorg)

– Audhild Synnøve Slapgård ( Enhetsleder Plan, Landbruk og 
Miljø)

– Trygve Wannebo ( Leder Næring)



De forskjellige fasene i prosessen.

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 
tilvisings/tildelingsavtale. 

– Resultater fra fasen 
– Kommunen har etablert en oversikt over lokalt boligbehov på kort og lang sikt. 
– Kommunen har kontaktet Husbanken for å orientere om gjennomføring av 

modellen.
– Nøkkelpersoner i kommunen har kunnskap om tilvisningsrett til utleieboliger.
– Modellen for fremskaffelse av utleieboliger med tilvisings/tildelingsavtaler er 

forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det er gjort vedtak i 
kommunestyre om delegert fullmakt til å inngå tilvisings/tildelingsavtaler.

–

– 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.



– Fase 2:
– Når kommunen har bestemt seg å satse på utleieboliger med 

tilvisings/tildelingsavtaler 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 
tilvisings/tildelingsavtaler, 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 tilvisings/tildelingsavtaler 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. 



– Inderøy Kommune er i avslutningen av Fase 2 og hadde 16.04.20 
orienteringsmøte på teams, med interesserte utbyggere og 
Husbanken.

– Disse firmaene er med som interesserte utbyggere:

– Faanes & Gjølga AS, Inderøy

– Br.Sundli AS, Inderøy

– Byggmester Stene AS, Inderøy

– Grande Entreprenør AS, Verdal

– Det vil bli foretatt felles befaring på adresse Enganvn. 5,7 og 9 på Røra 
i løpet av April måned for å kartlegge utbyggingsmuligheter på 
tomten.

– Prosessen vil etter dette gå over i Fase 3.



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 våre forventninger til samarbeidet. 
Vi konkluderer på om det skal inngås tildelingsavtale med utleieaktør.

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

– Resultater fra fasen: 
– Utbygger/ utleier leverer sitt tilbud innen frist som er oppgitt i utlysing
– Det holdes møte der aktuelle tilbydere presenterer utleieselskap og prosjekt. (For kommuner 

som inngår i kommuneprogrammet kan Husbanken delta om de har kapasitet.) 
– Kommunen tar stilling til om utbygger/ utleier kan godkjennes. (jfr. Innlevert dokumentasjon/ 

beskrivelse/ møte) 
– Kommunen vurderer om prosjektet er i henhold til utlysing, gjerne i dialog med Husbanken. 

Tilbudet vektes iht. til kriterier i utlysing/ konkurranseprogram. 
– 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. 

– 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



Felles befaring med håndverkerfirmaer 30.04.20.

Kommentarer fra firmaer:
• For kostbart å rive og deretter bygge nytt.
• Billigste leieavtaler for Inderøy Kommune ved rehabilitering av 

eksisterende bygninger.
• Stort sett alle overflater, både utvendig og innvendig byttes ut. 

Byggene oppgraderes til TEK 10.
• Inderøy Kommune ved prosjektgruppe avklarer hva slags leiligheter det 

er størst behov for.
• Hvem skal eie tomta, utbygger eller Inderøy Kommune?



Møte i prosjektgruppe 26.05.20

• Eirin Thorsen Lian som representerer tildelingskontoret mener 
det er størst behov for familieleiligheter. Det vil si enheter med to 
soverom eller flere. 

• Det blir bestemt av prosjektgruppe at alle tre enheter i 
Enganvegen på Røra prosjekteres med tre soverom i hver enhet. I 
dag er det kun et soverom på hver enhet. 

• Prosjektgruppe anbefaler at tomta selges til aktuell utbygger. 
Dette med tanke på drift og vedlikehold av tomt både sommer og 
vinter. Dette må kommunens øverste ledelse være med å ta 
standpunkt til.

• Tilbudsgrunnlag utarbeides og sendes til aktuelle utbyggere 
innen utgangen av august-20.



Situasjon pr. 19.08.20

• Tilbudsgrunnlag som er utarbeidet til aktuelle utbyggere 
er i første omgang sendt til Husbanken. Dette for å 
kvalitets-sikre formaliteter og rutiner med tanke på lån 
og tilskudds-ordninger fra Husbanken.

• Tilbudsgrunnlag til utbyggere er sendt ut 19.08.20  med 
svarfrist den 18.09.2020 kl. 1600. 


