
 Inn på Tunet sett fra kommunal sektor 
 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS 



Helse og omsorg kommunenes største utgiftspost… 

• Nær 75 milliarder kroner på tjenester til pleie- og omsorgstrengende i 2009 
 

• I Norge utgjør Pleie- og omsorgssektoren  utgjør 2,2 prosent av BNP 
 

• Gjennomsnittet for OECD ligger på 1,2 prosent 
 

• Kraftig økning i hjemmebaserte tjenester 
 

• Demens 
 

• «Yngreomsorg» i tillegg til eldreomsorg krever nytenking 
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Store velferdsutfordringer 

• Rus – rusforebyggende arbeid 
• Dropouts i skoleverket - spesialundervisning 
• Ungdom uten arbeid ("Å nave") 
• Barnevernstiltak 
• Forebyggende tiltak – folkehelse 

 
• Reparasjon vs. forebygging! 
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Hva kan IPT bidra med? 

• Store behov for et bredt sett av virkemidler, med nødvendig individuell 
tilpasning 

• At kommunene kan tilpasse seg endrede forutsetninger, og et bredere og 
bedre tjenestetilbud 

• Viser at kommunene tar alle innbyggere på alvor  
• Bidrar positivt til samfunnsutviklingen 
• IPT er sannsynligvis lønnsomt 
• Et innovativt konsept til etterfølgelse 
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Min kommune (Steinkjer) 
• Avlastningstjenesten (døgnavlastning for hjemmeboende barn) 

– Barn med ADHD, aktiv og til dels utagerende adferd 
– Dyr, utstyr, spennende aktivitet , stabile tiltak som fungerer godt 
– 2 på én helg per måned, 1 annenhver lørdag, 1 ukesopphold i ferier 

 

• Arbeidssentralen (dagtilbud for fysiske og psykiske funksjonshemmede) 
– 1 bruker  (voksenpsykiatri) én dag i uka  
– Stor nytte, kommer seg ut av boligen til en positiv hverdag 

 

• Barneskolene 
– Enkelte skoler har avtale med gårder i sitt nærområde 
– Gården som pedagogisk ressurs 
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Min kommune, forts. 
• Barnevernet 

– Gård brukes som besøksheim for 2-3 barn som bor hjemme 
– Forebyggende vinkling, avlastning, gi positive opplevelser i en vanskelig hverdag 
– Basert på enkeltvedtak 

 

• NAV og flyktningetjenesten 
– Startet et prosjekt rettet mot bosatte flyktninger 
– Mål om å utvikle språkkompetanse og praktiske ferdigheter 

 

• Demensomsorgen 
– Har hatt pårørendeskole for demente 
– I ferd med å starte opp et dagaktivitetstilbud, jfr. nasjonal opptrapping 
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Vurdering 

• Bruker Inn på tunet innen en bredde av områder – gode erfaringer 
• Lite volum i forhold til brukermengde 
• Ingen helhetlig tilnærming – utviklet i de ulike tjenesteenhetene over tid 
• De politiske bestillingene tydeligst i Kommunedelplan Landbruk 

 
• Typisk norsk kommune? 
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Sveio kommune – et IPT løft 

”Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om 
at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. 
Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!” 
Kåre Hagen 

NOU 2011: 11 
Innovasjon i 
omsorg 

Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt.



Kompetanse og eierskap i fokus 

• Sveio har satt kompetanse og interesse fra kjøpersiden i fokus 
– Egen styringsgruppe  
– Forpliktende avtaler 
– Inn på Tunet i et samfunnsperspektiv 
– Inn På Tunet med fokus på sosialt entreprenørskap 
– Regien må flyttes fra landbruksorganisasjonen til flere 

• Gården er arenaen  
• Kjøpergruppen er ikke inspirert av tilleggsnæring, men resultatgevinst 

 

Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt.



Kommunenes vurderinger 

 
• Selve tilbudet 
 
• Egen kompetanse om 

tilbudet 
 
• Trygghet/sikkerhet 
 
• Sektoriell 

fagproblematikk 
 
• Kommuneøkonomien 
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Felles utfordringer 

• Kontaktpunkt og forankring i kommunene 
• Avtalenes varighet 
• Ansvar og rollefordeling 
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Bransjens utfordringer 

• Til bondens beste eller til brukernes beste 
• Gode tilbud krever investeringer 
• Et tilbud for fremtiden 
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     TAKK FOR MEG  
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