
Råd til gårdbrukere og kunder i forhold til oppstart og drift av 
Inn på tunet aktivitet 

 
På www.innpaatunet.no ligger det en veileder som er mer utfyllende enn de punktene som følger her.  
Veilederen anbefales det å kikke på. 
 
For gårdbruker er det viktig å tenke igjennom om gården med omkringliggende områder er egnet for Inn 
på tunet aktivitet. I tillegg må man være sikker på at man vil arbeide på egen gård med personer med 
ulike utfordringer i livet. Gårdbrukers egnethet er helt avgjørende for at et Inn på tunet tiltak skal bli bra. 
 
Kunden kan være en skole, barnehage, NAV, kommunale, statlige, fylkeskommunale og private 
virksomheter som jobber med helse, omsorg og utdanning. For kunden er det viktig å ha et faglig 
begrunnet mål for oppstart av Inn på tunet aktivitet for en eller flere brukere/elever. 
 
Punkter både kunde og gårdbruker må tenke igjennom: 
 
• Hva stilles til disposisjon på gården og for hvem? 
 
• Fastsettelse av prisen. Gårdbruker må ha dekket egen timesbetaling og utgifter knyttet til Inn på tunet 

aktiviteten. 
 
• Når og hvordan skjer oppgjøret? 
 
• Avtalens omfang. Dager, timer, antall deltakere. Eventuelle friperioder i løpet av året. 
 
• Utvalg av elever/deltagere. Hvem har ansvaret? Har gårdbruker medbestemmelsesrett? Det kan skje 

at gårdbruker etter en periode ser at en deltaker i en gruppe ikke har utbytte av tilbudet, eller at 
gruppesammensetningen ikke blir god. 

 
• Forsikringer. Hvem forsikrer brukerne og hvem betaler for forsikringene? Skolebarn og 

barnehagebarn er i de fleste kommuner godt nok forsikret. Tilbudet må da legges til skoletiden. 
Dersom det pedagogisk opplegget flyttes til ettermiddag, kveld eller helg og defineres som 
skole/barnehagetid gjelder også forsikringen. 
Tilbydergårdene kan, alene eller felles, forsikre brukerne. Kunden kan også forsikre brukerne, ved å 
utvide de forsikringene de allerede har. 

 
• Avtalens varighet. Langsiktige avtaler gir trygghet for alle involverte, brukere/elever, pårørende, 

kunden og tilbyderen. 
 
• Det finnes ulike muligheter for transport av brukere/elever. Taxi, tilbyder henter og bringer som en del 

av avtalen, kunden har egen transportordning, kollektivtransport benyttes. 
 
• Brukerbetaling. Noen kunder praktiserer brukerbetaling til å finansiere transport og kjøp av Inn på 

tunet tjenester. 
 
• Hvem har ansvar for planlegging og gjennomføring av opplegget på gården? Her er det mange 

muligheter. 
-Kunde og tilbyder kan planlegge aktivitetene i fellesskap, men tilbyder har ansvar for å gjennomføre 
dem. 
-Tilbyder stiller gården til disposisjon og lar kunden planlegge og gjennomføre aktiviteter på gården, 
uten å være så delaktig selv. 
-Kunden kjøper en ferdig planlagt pakkeløsning der tilbyder gjennomfører. 
Osv. Kunde og tilbyder må kommunisere godt for å finne frem til en ordning som passer for dem og 
for bruker(ne). 

http://www.innpaatunet.no/


 
 
• Hvem står som faglig ansvarlig? Det er vanlig at kunden er faglig ansvarlig for brukeren og det 

tilbudet som gies på gården. Dersom tilbyder har kvalifikasjoner som tilsier at de kan ha faglig ansvar 
for brukeren kan dette avtales. 

 
Det er avgjørende for kvalitetssikringen av tilbudet at kunde og tilbyder avklarer roller i forhold til ansvar, 
planlegging, gjennomføring og faglig innhold. Kunden må være en god bestiller og tilbyder må levere et 
godt tilbud ut i fra det de har kontraktsfestet. 
 
• Skal det være med en ansatt fra kunden når brukerne er på gården? Dette avhenger av brukers 

behov for assistanse og for viktigheten av den faglige oppfølgingen av brukeren når han/hun ikke er 
på gården. For eksempel synes noen skoler det er av stor faglig betydning at ansatte fra skolen er 
med på gården slik at aktiviteter og kunnskap fra gården flettes inn i annen undervisning før og etter 
dager på gården. 

 
• Hva skjer dersom gårdbruker blir syk? Hvem har ansvar for å skaffe vikar? Opphører tilbudet til 

gårdbruker er tilbake? 
 
• Hva skjer dersom deltaker(ne) ikke kommer? Får gårdbruker allikevel betalt? Han har jo satt av denne 

dagen og forberedt seg. 
 
• Betales det time for time for hvert besøk eller skal det være en fast månedspris som løper hele året 

uavhengig av ferie og planleggingsdager? Eller ansettes tilbyder i kommunen med gården som 
arbeidssted? Det må da betales leie for gården i tillegg til gårdbrukers lønn.  

 
• Hvem er kontaktperson hos kunden? 
 
• Har gårdbruker krav på veiledning? 
 
• Skal gårdbruker være med i møter knyttet til brukerne? Det må da avtales en timesbetaling for dette. 
 
• Når skal avtalen evalueres? Hvem skal utføre evalueringen? Hvordan skal denne evalueringen 

gjennomføres? 
 
• Gjensidig oppsigelsestid, hvor lang er den? 
 
• Kunden kan kreve å se politiattest. Arbeidet med Grønn omsorg med barn og unge reguleres av 

barnevernloven § 6-10, opplæringsloven, § 10-9 og barnehageloven § 20. Tilbyder søker selv til 
politiet om politiattest. Søknadsskjemaet kan fåes på det lokale lensmannskontoret eller på 
http://www.politi.no/pls/idesk/docs/f1174037701/gp5168b.pdf 

 
• Kvalitetssikring av gårdens fysiske miljø og tilbudets faglige innhold. Dette er et viktig punkt. Det er 

startet et nasjonalt prosjekt i forhold til dette. Mer om dette finner dere på www.innpaatunet.no. 
 
• Eventuelle andre juridiske avklaringer for kunde og gårdbruker. 
 
• Regnskapsmessige avklaringer for tilbyder. 
 
 
 
 
 
 

http://www.politi.no/pls/idesk/docs/f1174037701/gp5168b.pdf
http://www.innpaatunet.no/


 
Oppdiktet avtaleeksempel 
 
Normannsdal gård stiller tun, utmark, driftsbygning og ”stabbur” til disposisjon for Grønn omsorgsaktivitet 
for inntil 5 deltakere fra Oppidalen kommune tirsdag og torsdag mellom klokka 09.00 og 14.00.  
Stabburet inneholder kjøkken, toalett, oppholdsrom og hvilerom med 2 sengeplasser og en god lenestol. 
 
Deltakerne er hjemmeboende personer i en tidlig fase av sin demenssykdom.  
 
De transporteres i kommunens minibuss av et kjent personale som er med dem på gården. 
Brukerne velges ut av omsorgsleder i fellesskap med tilbyder, etter tips fra hjemmetjenesten og ut i fra 
søknader som kommer inn til kommunen. (Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside. Personene 
selv eller pårørende kan søke) 
 
Brukerne betaler 50,-per dag til kommunen. 
 
Tilbudet er stengt i uke 51 og 52, påsken og i hele juli. 
 
Gårdbruker, Kari Normann, er ansatt i fast 40% stilling i Oppigard kommune, med egen gård som 
arbeidssted. Hun er hjelpepleier og lønnes i forhold til tariff for kommunalt ansatte hjelpepleiere. 
I tillegg betaler kommunen x kroner per mnd i leie for bruken av driftsbygning, stabbur og utstyr. Dette skal 
dekke vedlikehold, strøm, fyring, deler av forsikringen. Utbetaling skjer hver måned samtidig med 
lønnsutbetalingen. 
 
Kommunen dekker også løpende utgifter (dokumentert med kvitteringer) til måltider og aktiviteter på 
gården med en oppadgående ramme på x kroner per år. 
 
Gårdbruker deltar på møter, veiledning og kurs på lik linje med de andre ansatte i omsorgsavdelingen. 
Dette inngår som en del av hennes 40% stilling. 
 
Kari Normann har ansvaret for planlegging og gjennomføring av dagene. Det faglige ansvaret for 
deltakerne ligger hos omsorgsavdelingen. Dersom deltakerne blir for syke til å delta på gården står 
kommunen ansvarlig for å finne egnet tilbud. 
 
Aktivitetene følger årstidene, høytider og sykluser i gårdsdrifta, og skal være med på å stimulere brukerne 
til fysisk og kognitiv deltakelse. 
 
Dersom Kari blir forhindret fra å stille opp en tirsdag eller torsdag, vikarierer mannen hennes, Karl 
Normann, for henne. Dersom det skyldes sykdom dokumentert med egenmelding eller sykemelding 
betaler kommunene, Karl Normann, kroner x per time som vikar. Karl spiser ofte lunsj sammen med 
deltakerne, så de kjenner ham. Han kjenner opplegget godt og kan være med å sette i gang aktiviteter 
sammen med kjent personale fra kommunen. 
 
Deltakerne er forsikret via kommunen. 
 
Kari Normann er ansvarlig for at aktiviteten som legges opp er innenfor sikre rammer for brukerne. Gården 
er medlem av Landbrukets HMS tjeneste (LHMS). De har gjennomgått kurs i risikovurdering og HMS via 
dem. LHMS er på besøk og ser på sikkerheten på gården hver 2. år. 
 
Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. 
 
Den økonomiske avtalen evalueres innen 1/10 hvert år. Tilstede på evalueringen er tilbyder og 
omsorgsleder. Leieprisen oppjusteres i forhold til konsumprisindeksen (Ulike kunder har kanskje standard 
leieavtaler også i forhold til justering) 
 



Det faglige innholdet og brukernes utvikling evalueres første mandag i juni og første mandag i desember 
hvert år. Til stede på evalueringsmøtet er tilbyder, omsorgsleder og kjent personale som deltar på gården. 
På møtet planlegges også neste halvår, i grove trekk. 
 
Detaljplanlegging av tilbudets innhold gjennomfører Kari Normann i skriftlige halvårsplaner. Etter hver 
tirsdag og torsdag har Kari ansvar for loggføring og kort evaluering av dagens aktiviteter. 
 
Gårdens kontaktperson i kommunen: Birte Omsorgsfull, Omsorgsleder. Tlf: 88888888. 
Kommunenes kontaktperson på gården: Kari Normann. Tlf: 99999999 
 
Slik kan en samarbeidsavtale se ut. 
 
 
Evy Olsen 
Prosjektleder Grønn omsorg 
Kultur- og landbrukssektoren 
Alta kommune 
 
Alta, 11.12.2008 
 
 


