Spørgsmål og svar til udbud:
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget spørgsmål vedrørende udbuddet: Administration af kurser til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.
De modtagne spørgsmål og svar er:
1. ”Er det muligt at få oplyst, hvilke tre aktører, som SIRI har valgt at indbyde specifikt til at afgive tilbud
på opgaven?” og ”Jeg vil derfor spørge, om I kan fortælle hvem de tre virksomheder er?”
Svar: De tre virksomheder som har fået tilsendt udbuddet direkte, er:
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2. Hvor mange medarbejdere og ledere forventer I, der er i kerneteamene i de fire kommuner? Vi tænker på antal deltagere på kurserne.
Svar: Det forventes at antallet af medarbejdere og ledere er i omfanget af 10 - 12 personer pr.
kommune. Det er dog svært på nuværende tidspunkt at angive det præcise antal blandt andet
grundet kommunernes størrelse. Derfor må det forventes at antallet justeres, når det konkrete samarbejde påbegyndes primo september.
Som nævnt i udbuddet kan der være kurser, der med fordel kan udbredes til andre relevante partnere i kommunen og vil derfor have et højere antal af deltagere. Det kan eksempelvis være et kursus
om vold i familien, som kommunen gerne vil have udbredt til andre relevante deltagere indenfor
kommunen. Det præcise deltagerantal for disse kurser vil blive fastlagt i samarbejde med Bandetaskforcen, kommune og tilbudsgiver, når de konkrete målgrupper for kurserne er afdækket i kommunerne.
3. Hvilke metoder forventer SIRI og SOS selv at kunne være leverandører på under kompetencesporet
Metoder og redskaber? Og hvordan skal der i så fald budgetteres – kan vi formode, at tilbudsgiver
ikke skal budgettere med undervisningshonorar i et kursus, hvor fx SOS eller SIRI underviser?
Svar: De kurser hvor SIRI eller SOS er kursusunderviser skal tilbudsgiver ikke budgettere med undervisningshonorarer. Det forventes, som udgangspunkt, at SIRI og SOS kan være kursusunderviser på kompetencesporet viden.
4. Det er kompliceret lovstof, der efterspørges, ofte uden klare svar. Hvilket omfang forventes det skriftlige materiale om lovgivningsmæssige grundlag, som omtales under de faste omkostninger, at have?
Svar: Der er tale om en letlæselig pixiudgave som kerneteamene kan anvende i det daglige arbejde.
Det betyder at det væsentlige fra lovgivningen skal identificeres i henhold til kerneteamets arbejde
og beskrives på en brugervenlig måde. Eksempelvis hvordan kerneteamet må arbejde med udveksling af oplysninger mellem forvaltninger.

