
Kommunen som pådriver og medspiller 

Nordisk Ministermøte, Fagseminar Inn på tunet  27. juni 2012 

Kirsti Buseth, rådgiver i rådmannens fagstab 



Å oppleve 
• Dyr 
• Årstider 
• Rom og tid 
• Naturlig 

sansestimulering 
• Livet på gården og 

fellesskapet 
 



Vi gir tilbud til 
• Barnehagebarn 
• Skoleelever 

• mellomtrinnet 
• ungdomsskolen 
• videregående  

• Personer med 
• psykiske lidelser 
• utviklingshemning 
• autisme 
• andre funksjonshemninger,    

medfødte eller ervervede 



Trondheimsmodellen 
• Det handler om forankring! 
• Alt på tvers – tverrpolitisk, tverretatlig og tverrfaglig 
• Med utgangspunkt i innbyggernes behov 
• Kvalitet til en fornuftig pris – midler hos rådmannen 
• Politisk initiativ og forankring, bestilling gjennom budsjett – friske midler 
• Administrativ forankring, en aktiv kommunal administrasjon - som 

utvikler og bestiller, også gjennom budsjett 
• Koordinerings- og utviklingsansvar høyt forankret, hos rådmannen 
• forankring og delegert oppfølgingsansvar til enhetslederne  
• helse – og velferd 
• oppvekst 
• miljøenheten v/avdeling landbruk 

• Fylkesmannen aktiv samarbeidspartner 

 



Kommunen i førersetet 
• Fra gårdbrukere som selgere til kommunen som aktiv 

bestiller og kjøper 
• En villet utvikling - en bredde i tilbudet 
• Se nytteverdien – høre fra andre, gode erfaringer 
• Høste egne positive erfaringer 
• Tilbud som brukerne etterspør – treffe målgruppa  
• Enhetslederne i tjenesten må være involvert 
• Bruk av anbud bevisstgjør kommunen som kjøper 

 

 



Hva ser vi etter? 
 
• et gårdsbruk i ordinær drift, med produksjon 

knyttet til landbruket 
• dyr 
• sunn økonomi - attest som bekrefter at en er à 

jour med innbetaling av skatter og avgifter 
• HMS- egenerklæring 
• bekreftelse på registrering i foretaksregisteret 
• tarifflønn for ansatte 
• kvalitetssikringsystem for Inn på tunet 
• ny godkjenningsordning for Inn på tunet 
• bruk av anbud 
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Fremtidsbilde 

 
 

 



Takk for meg 
 
Og lykke til videre! 
 
kirsti.buseth@trondheim.kommune.no 
 
Tlf. +47 952 63 325 
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