
Interkommunalt samarbeid om Inn på tunet tilbud i 
Hallingdal

Behov, muligheter og 
er det eventuelle 
utfordringer?



• Variert, fleksibelt og kvalitetsmessig godt tilbud
• Foregår på mange arenaer. 
• Tilbudet overlapper ofte andre tilbud og som en 

introduksjon til andre tjenester. «brobygger»
• Det oppleves som meningsfullt for deltakerne og 

pårørende
• Har blitt en naturlig del av vårt tjenestetilbud i 

kommunen og forankret i budsjett.

Hvorfor bruker vi Inn på tunet som 
en del av tjenestetilbudet i 
Hemsedal kommune?



• Hemsedal og Inn på tunet

• Inn på tunet i 
Hallingdalsregionen



Er det behov i Hallingdals kommunene for å utvikle 
tilbud i fellesskap?
• Hallingdals kommunene hver for seg  er ikke store nok til å møte behovene nå og 

fremover

• Hallingdal har ikke mange nok brukere til å etablere tilbud i 6 kommuner(til 
eksempel yngre personer med demens)

• Ikke god nok bredde i det ordinære tilbudet til at alle blir ivaretatt god nok? –noen 
faller litt utenfor

Ja! Det er stort behov for samarbeid om tilbud til utsette 
individer og grupper



Hva slags muligheter har vi i Hallingdal? 
Kan vi få det til?

• Lang tradisjon for interkommunalt samarbeid
• Stor andel landbruks eiendommer
• Relativt kort «vei» til beslutningsnivåene
• Økonomiske muligheter
• Rekruttere og beholde fagpersonell til andre 

oppgaver
• Fantastisk natur og fine folk!

Ja, vi bør få det til!



Mulige utfordringer med interkommunalt 
samarbeid om Inn på tunet tjenester i Hallingdal

• Fordelingsnøkkel over kostander
• Lage gode avtaler med forutsigbarhet for kjøper og tilbyde
• Geografiske utfordringer Hemsedal/Hol Flå
• Ulike behov til ulik tid

Ja, men dette kan vi få til!



Utvikling av Inn på tunet tjenester fremover

• Utvikle tilbudet til yngre personer med 
demens(region Hallingdal)

• Se på muligheten for regionalt samarbeid om 
ulike inn på tunet tilbud

• Samarbeid om 
anskaffelsesprosess/anbudsrunde



Råd til mindre kommuner som vil tilby Inn på 
tunet for personer med demens

• Kartlegging 

• Forankring 

• Starte i det små

• Kvalitet

• Samarbeid og dialog

• Engasjement

• Hospitering og studiebesøk



.

Takk for meg!

Henrik Thorset KE/Stab Hemsedal kommune
henrik.thorset@hemsedal.kommune.no

mailto:henrik.thorset@hemsedal.kommune.no
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