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Kongsberg kommunes vei

• I 2009 ble Kongsberg kommune en Inn på tunet-kommune. Kommunen fikk et 

tilskudd fra Innovasjon Norge på kr 300 000.

• I 2010 opprettet Rådmannen et arbeidslag med beslutningsmyndighet til å 

drifte arbeidet. Dette ble politisk forankret.

• Konkurransegrunnlag og rammeavtale

Medlemmer Rolle

Anne Synøve Strand Leder for arbeidslaget
Koordinator Oppvekst

Bente Anita Tømmerbakke Koordinator avlastning

Hege Askestad Koordinator demensomsorg

Erik Almhjell Landbrukssjef

Elin Dahlskås Avd.leder NAV

Håvard Ulfsnes Kommunalsjef for Oppvekst
Ansvarlig enhetsleder

Mandat:

Utvikle ulike tiltak for alle aldersgrupper der grønn sektor kan brukes som arena 

for økt egenmestring og livskvalitet.



Arbeidslag 3; INN PÅ TUNET

Helse og 
Omsorg

Landbruk Oppvekst

NAV

• tverrfaglig
• faste møter
• faste 

møtedeltakere 
• møteplikt
• årshjul 
• årlig evaluering
• besøk på gårdene



Tjenesteområdene vår

Presentere gårdene våre kort og fortelle om 

tjenestene vi kjøper.

• Oppvekst / skoletilbud

• Avlastning

• Demensomsorg



Aktiviteter knyttet til læreplan



Prisliste – betraktninger om kostnader



Årshjul
• Jevnlige møter i arbeidslaget (hver/annenhver mnd)

• Jevnlig kontakt med tilbyderne.

• Endringer gjennom året

Våren:

- Skrive årsrapport til Rådmannens ledergruppe for foregående år

- Evaluering av hver enkelt brukers tilbud. Koordinator for Oppvekst og for Hlese

om omsorg (avlastning og demens) kaller inn skole og tilbyder til et 45 min. langt 

møte for hver bruker. Videre behov drøftes også.

- Skolene melder inn behov for kommende skoleår innen utgangen av april. Behov 

for avlastning følger ikke skoleåret, men vurderes kontinuerlig.

- I løpet av første halvdel av mai finner vurderingen av hvem som skal få skoletilbud 

kommende skoleår sted og hvilken gård de skal motta tilbudet. Kontinuerlig dialog 

med tilbyder og skole i prosessen.

- Bestillingsavtaler for kommende skoleår ekspederes ut til tilbyderne før ferien.

Høsten:

- Sette datoer for ukene tilbudet skal gis.

- Følge opp at alt fungerer med nye brukere

- Samle tilbyderne til temakveld



Oppsummerende betraktninger

Er dette et tilbud som har kommet for å bli?

- Politisk forankret

- Forpliktende tilbud

- Vi har aldri hatt så stort «belegg» på gårdene som nå.

- Vi mener at Inn på tunet er kostnadsbevarende.

- Inn på tunet er et godt supplement til andre 

alternativ/kommunale tjenester.

- Det at gårdene er ulike og gir ulikt tilbud på alle plan gjør 

at vi i stor grad kan gi et optimalt tilbud for brukeren.

- Kjenner gårdene godt. Gjør at vi er i posisjon til å veilede 

og ha en tett dialog om enkeltsaker.

- Helhetlig tilbud; skoletilbud og avlastning samkjøres. 

Oppleves mer avlastende for foresatte. Besparende for 

kommunen.



Rammeavtale for IPT-tjenester

- De første årene ble det gjennomført et 
anbud for hver bruker 

- Lite effektivt både for bruker, kjøper og 
leverandør

- Begynte å arbeide med rammeavtaler og tok 
utgangspunkt i en standardavtale som 
Matmerk hadde lagd for IPT-tjenester



Rammeavtale og anbudet

- Konkurransegrunnlag med 4 vedlegg: 

- Rammeavtalen som regulerer forholdet 
mellom kjøper og leverandør

- Utarbeidet prisliste for de ulike tjenestene 

- Egenerklæring HMS fra leverandøren

- Bestillingsavtale for hver bruker

- Krav om maks. avstand og godkjent eller 
under godkjenning av Matmerk

- Brukte innkjøpsansvarlig i kommunen for 
selve anbudsrunden

- Ikke spesielt tilpasset vår kommune



Rammeavtaler for IPT-tjenester 

- Anskaffelsen kommer innenfor  
konsesjonskontraktforskriften

- For verdi opptil 51 millioner kroner 
gjelder kun lov om offentlige anskaffelser 
og forskriften del I

- Veiledning om forskriften og offentlige 
anskaffelser finnes på regjeringen.no



Rammeavtale for IPT-tjenester

- Kjøper velger leverandør og 
bestillingsavtale fylles ut

- Kan ta inn nye leverandører under 
avtaleperioden

- Kan avtale annen pris på en tjeneste

- Forplikter ikke kommunen til å kjøpe 
tjenester i avtaleperioden

- Mulig å revidere prislisten innen perioden


