
Inn På Tunet , Kongsberg kommune
Kommunesamling 07. februar -18

IPT - Aktiv bruk og forankring i 
kommunens tjenesteportefølgje

- organisering, forankring

- anbudsprosess og tjenesteavtaler

- erfaring rundt økonomi og kvalitet
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Inn på tunet – Arbeidslagmodellen i Kongsberg k.

Politisk 
vedtak

(kommune-
planen)

Rådmann

Kommunalsjef
Oppvekst

Kommunalt arbeidslag
Tverrfaglig sammensatt

Kommune-
advokatene

Kommunikasjons-
rådgiver

Tilbydere
6 ulike gårder

Andre aktører:
Kommunes 
fagpersoner

Landbrukets HMS-
tjeneste

Fylkesmannen
Innovasjon Norge
Fylkeskommune
Røde kors (kurs)
Gjensidige (kurs)
Andre kommuner

m.m.

Netverksmøter
kommune/
tilbydere

(1-2. ganger per 
år)

Inn På Tunet-
Buskerud og 

Vesfold
1 tilbyder med
i nettverksstyret
fra Kongsberg
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Inn På Tunet , Kongsberg kommune, organisering

Arbeidslag 3

INN PÅ TUNET

Oppvekst:
Skole, 

Barnehage, 
Helsestasjon, 

Barnevern Helse & omsorg:
Avlastning

Koordinerende-
enhet

Teknisk :
Landbruk

Kultur og 
velferd 
v/NAV



Oppdragsdokument arbeidslag 3 «Inn På Tunet»
Utdrag:

1. Mandat / Hovedoppgave
Utvikle ulike tiltak for alle aldersgrupper der «grønn sektor» kan brukes som arena 
for økt egenmestring og livskvalitet.

Deloppgaver 
Plan, bygg og landbruk:
Initiere utvikling av tiltak innenfor grønn sektor og være bindeleddet mot gårdene. 
Landbruk forvalter rammeavtalene.

Oppvekst:
Barn og ungdom med behov for alternative læringsarenaer. Tiltak innen barnevern.

Helse og omsorg:
Avlastings-ordninger for mennesker med særlig hjelpebehov grunnet ulike 
funksjonshemminger eller demens.

Kultur og velferd:
Tiltak for integrering av flyktninger og asylsøkere, fritidskontakttjeneste , NAV –
arbeidstreningstiltak.
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6 gårder leverer IPT-tjenester til kommunen

Rammeavtaler med 6 ulike gårderRammeavtaler med 6 ulike gårder



Rammeavtale og anbudsprosess

Lagde rammeavtale med utgangspunkt i 
standardavtale utarbeidet av Matmerk

Støtte fra kommuneadvokaten og 
innkjøpsansvarlig i prosessen

Lyste ut rammeavtalen på anbud: 

Avtaledokumentet 

HMS-erklæring

Veiledende prisliste 

Konkurransegrunnlag



Kvalitetskontroll

En rekke krav til kjøper og leverandør 
oppsatt i rammeavtalen:

Leverandør: Godkjenning fra Matmerk, 

politiattest, livredningskurs, førstehjelpskurs, 

HMS, loggføring av aktiviteter 

Kjøper: Forsikring, veiledning til kjøper, evaluering 

av tjenestene på gården, informasjon om 

brukere, dialogmøte

Begge: Årlig evaluering av tjenesten til hver enkelt 

bruker, besøk på gårdene hvert 2. år, 

kontaktmøte med gårdene hvert år
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Inn På Tunet , Kongsberg kommune

Arbeidslagets resultat 2017

Omfang av tjenestene: 

Alle tjenester er begrunnet i lov, sakkyndige 
vurderinger og enkeltvedtak

Oppvekst: Alternativ opplæringsarena
(Spesialundervisning – tilrådd av ppt): 14 elever

Helse og omsorg: Avlastning helg: 4 barn 
/ungdom, Demens: 3 personer, Psykisk helse: 1 

personer

Kjøp av tjenester: (600.000+600.000) 1,2 mil. 
kroner. 



Erfaring rundt økonomi og kvalitet

• Skolenes opplevelse av kvalitet

• 14 elever med spesialundervisning – 1 
dag per uke. (6 timer x 38 uker x 14 
elever = 3192 timer) 

• Timepris pedagog: Kr 850,- x 3192 = kr 
2,7 mil.

• Timepris assistent: Kr 330,- x 3192 = kr 
1,05 mil

• Inn på tunet: Kr. 600 000 inkludert 
transport og måltid.
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Inn På Tunet , Kongsberg kommune 


