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1 Bakgrunn 
Hadelandskommunene har i flere år hatt Inn på tunet-tiltak av varierende omfang. Etter en 

evaluering høsten 2010, ser vi et behov for å etablere klare retningslinjer og 

samarbeidsarenaer mellom Inn på tunet-tilbydere (heretter IPT-tilbydere) og 

kjøpergruppene. Det er vanskelig for IPT-tilbyder å nå fram med sine tilbud til rette 

vedkommende på kjøpersiden, og det er vanskelig å få til langsiktige avtaler. 

 

Hadelandskommunene består av Gran, Lunner og Jevnaker kommune med henholdsvis  

13362, 8640 og 6200 innbyggere. På Hadeland har vi et aktivt landbruk, der 5,3 % av 

befolkningen er direkte sysselsatt i landbruket.  

1.1 Formålet med prosjektet 
Å bidra til flere, bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud som øker attraktiviteten for 
kjøperne, og øker lønnsomheten for tilbyderne. 

2 Forankring 

2.1 Politisk 
 

Alle de tre Hadelandskommunene har vedtatt “Næringsplan for landbruket på Hadeland 

2008-2012,” hvor det blant annet står i kapittel 2. Mål og innhold: “Næringsplanen skal bidra 

til å opprettholde et levedyktig landbruk på Hadeland…som -Ser muligheter for å utvikle ny 

landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. -Produserer fellesgoder som samfunnet etterspør.” 

I kapittel 8. Mål og tiltak er det konkretisert på s. 11 Tabell 1: Delmål D.2: “Etablere flere “Inn 

på tunet”-virksomheter”. Dette beskrives nærmere på s. 14 “Hovedmål D: Tilleggsnæringer.  

Øke verdiskapningen og skape nye arbeidsplasser knyttet til landbruket. 

Hvorfor: -- Behov for å styrke arbeidsplassene i landbruket. -- Skape flere lokale 

arbeidsplasser. -- Skape arbeidsplasser i landbruket som er mindre avhengig av politiske 

rammer. Delmål D.2 Etablere flere ”Inn på tunet” virksomheter. Tiltak: - Videreføre Inn på 

tunet prosjektet.  

 

I Lunner kommune er momenter fra “Næringsplan for landbruket på Hadeland 2008-2012” 

også tatt inn som konkrete målsettinger i “Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2011-2014” I 

kulepunkt to under kapittel 9.7.2 står det: “I Lunner kommune skal ”Inn på tunet” være en 

naturlig del av de ulike omsorgstiltakene for barn, ungdom, eldre, psykiatri og psykisk 

utviklingshemmede. Gjennom økt bruk av tilbudene innen ”Inn på tunet”, skapes 

arbeidsplasser innen landbruket, som igjen bidrar til opprettholdelse av landbruket i 

kommunen.”  

 

IPT har bred støtte hos de tre kommunene i nevnte næringsplan. I tillegg er IPT forankret 

som en del av beskrivelsen over arbeidsområder for det interkommunale landbrukskontoret.  

 

2.2 Er prosjektet i tråd med nasjonale og regionale politiske føringer? 
Formålet med prosjektet er å bidra til flere, bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud som øker 

attraktiviteten for kjøperne, og øker lønnsomheten for tilbyderne. I dette ligger det at IPT-

tilbudene må være gode og tilrettelagte tilbud for brukerne og gi disse gode resultater. 
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I flere nasjonale og regionale politiske dokumenter finner man belegg for bruk av IPT. I 

Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling ”Ta landet i bruk” (2007), 
er IPT er et eget satsingsområde. Man finner også belegg for å ta i bruk IPT i andre 

dokumenter, så som Regjeringsplattformen 2009-2013: “…skal stimuleres til økt satsing 

innenfor landbrukets vare- og tjenesteproduksjon, herunder IPT…” Stortingsmelding nr. 25 
(2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru om distrikts- og regionalpolitikken, der 

kommunenes rolle som samfunnsutviklere skal styrkes og utnyttes til økt verdiskapning. I 

samarbeidsavtalen mellom Landbruks- og matdepartementet og KS om landbruks- og 
næringsutvikling 2010-2012 der IPT-løftet er pekt på som et konkret samarbeidsområde 

innenfor nasjonale satsinger og prosjekter. I Samhandlingsreformen, der man oppfordrer til 

videreutvikling av helse- og omsorgstjenester og forebygging gjennom samhandling på tvers 

av sektorer. I Demensplan 2015 “Den gode dagen” – Delplan til Omsorgsplan 2015 pekes 

det på behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demenslidelser. Dette er også 

presisert av regjeringen i Rundskriv I-5/2007 “Aktiv omsorg”. 
I Kunnskapsløftet, der man skal vektlegge lokalsamfunnet som læringsarena, allmenn- og 

spesialpedagogisk tiltak og til ungt entreprenørskap. Dette er bare noen av de politiske 

dokumenter der man finner føringer som kan forsvare bruk av IPT-tjenester og utviklingen av 

disse.   

3 Mål 

3.1 Hovedmål  
 

Hovedmålet er at IPT skal være tilbud som er attraktive å ta i bruk av kjøpergruppen og at 
de blir brukt! Dette innebærer at tilbudene må være synlige for kjøpergruppene, de må ha 
god kvalitet, være konkurransedyktige, levedyktige og gi gode resultater for brukerne. 
 
For at dette skal bli en realitet, er det viktig å ha klare rammer for IPT. I tillegg trengs det 

veiledning og rutiner som kan si noe om prosessen for å komme i mål, enten du har 

utgangspunkt som kjøper eller tilbyder av IPT-tjenester.  

 

Når hovedmålet oppnås, vil man få en stor lokal gevinst ved at Hadelandsbygdene får 

etablert gode og varige IPT-tilbud som styrker det lokale omsorgsansvaret/forvaltningen, gir 

et bedre tjenestetilbud til befolkning, styrker det lokale næringslivet og genererer flere 

arbeidsplasser. 

3.2 Delmål  
 

• Markedsføre ut mot kjøpergruppene hva IPT er og hva IPT tilbyr 

• Forankre og styrke IPT i kommunenes plan- og strategiarbeid 

• Øke tilbydernes fokus på kvalitetssikring 

• Etablering av faste, selvdrevne og profesjonelle samarbeidsnettverk for tilbydere 

• Definering av landbrukskontorets rolle som koordinator 

• Definere rollefordeling. Hvilke organisatoriske enheter på hvilke arbeidsoppgaver  

• Finne gode samarbeidsformer og modeller for bruk av IPT tjenester 
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3.3 Arbeidsform  
 

Det skal jobbes fram ett til to pilotprosjekter som delfinansieres av midler fra «inn på tunet 

løftet». Erfaringene vi gjør gjennom organisering og gjennomføring av pilotprosjektene skal 

brukes til å definere roller og dokumentere samarbeidsformer. Pilotene skal dokumenteres 

via foto og loggføring, og på den måten gi overføringsverdi for nye tilbydere og 

kjøpergrupper. 

4 Hvor kan IPT-tilbud brukes? 
IPT-tilbud kan nyttes i flere sammenhenger. Aktuelle områder vil være: 

• Arbeidstrening (NAV) 

• Barnevern 

• Skoler 

• Barnehager 

• Psykiatritjenesten 

• Pleie- og omsorg 

• Flyktningetjenesten 

• Rus-/kriminalomsorg 

5 Organisering 

5.1 Prosjekteier 
– Landbrukskontoret for Hadeland 

Prosjekteieren er overordnet eier av prosjektet, og har fagansvaret. Prosjekteier er øverst 

ansvarlige i forhold til prosjektet.   

5.2 Styringsgruppa 
Styringsgruppa skal bestå av styringsgruppeleder, prosjektleder, og tre representanter fra 

kjøpergruppen. Det er i styringsgruppa de overordnede beslutningene vedrørende 

prosjektet fattes. Styringsgruppemedlemmene er ansvarlige for prosjektets kommunikasjon 

til deres egen organisasjon.  

5.2.1 Styringsgruppeleder 
 – leder ved Landbrukskontoret for Hadeland 

Styringsgruppelederen er prosjektets representant overfor alle tre kommunene, og treffer 

nødvendige beslutninger som ligger utenfor prosjektlederens mandat. 

Styringsgruppelederen er ansvarlig for å tildele ressursene som er nødvendige for 

gjennomføring av prosjektet, og skal utstede ad hoc-anvisninger dersom uforutsette 

hendelser oppstår. Styringsgruppelederen skal ivareta kommunikasjonen med interessenter 

og virksomhetsledelse, slik at endrede mål og vilkår i basisorganisasjonen bringes til 

prosjektet. 

5.3 Prosjektleder 
Prosjektlederen skal sikre kontakt til oppdragsgiveren for prosjektet, styringsgruppen, og er 

ansvarlig for den daglige ledelsen av prosjektet. Prosjektleder er operativ leder, skal 

iverksette styringsgruppens beslutninger og sikre kvalitet, fremdrift og ressursforbruk, samt 

rapportere til styringsgruppen om dette (inkl. avviks- og risikorapportering).  
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5.4 Arbeidsgruppe 
Vi ser for oss en arbeidsgruppe knyttet til hver pilot. Gruppa skal bestå er fagpersoner som 

utfører arbeidsoppgaver tildelt fra prosjektleder. Den enkelte i arbeidsgruppa er ansvarlig for 

å informere prosjektleder om framdrift i arbeidet sett i forhold til avtalte tidsplaner, og skal 

som fagperson informere om risiko eller forhindringer som eventuelt måtte oppstå i løpet av 

prosjektet. 

Aktuelle fagpersoner for arbeidsgruppene er; etablererveileder for Hadeland, representant 

fra en IPT-tilbyder, en medarbeider fra hver av de impliserte kommunene – da fra 

virksomheter med tilknytning som kjøper av IPT-tjenester, samt representant fra NAV 

Hadeland og NAV Jevnaker. Leder for prosjektgruppene vil være prosjektleder. 

6 Ressursbehov 
I arbeidet med prosjektsøknaden ble ressursbehovet beregnet så reelt som mulig og etter 

beste evne. Nedenfor er budsjettet justert i forhold til innvilgelsesbrevet fra Innovasjon 

Norge og detaljeringen nå i oppstartsfasen.    

 

6.1 Budsjett 
 

BUDSJETT   

Arbeidskostnader 182 000 

Prosjektleder 217 500 

Kontorhold 30 000 

Driftsmidler 332 500 

  762 000 

 

6.2 Finansiering 
 
FINANSIERING   

Innovasjon Norge 380 000 

Egeninnsats arbeid 182 000 

Regionrådet  200 000 

  762 000 

 

7 Aktiviteter – Framdriftsplan 
- Tidsperspektiv: 22 mnd. 

 

1. Januar – februar 2012 

a. Forankre prosjektet politisk i alle tre kommunene 

b. Konsolidering av styringsgruppe og prosjektgruppe. 
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c. Definere første pilotprosjekt i samarbeid med NAV – innhente tilbud og 

finansiere  

d. Informasjon om prosjektet til rådmenn og regionråd  

2. Mars – juli 2012 

a. Gjennomføring av første pilotprosjekt 

b. Arrangere nettverksmøte for IPT tilbydere i januar 

c. Markedsføre IPT for aktuelle kjøpere i alle tre kommunene 

d. Definere andre pilotprosjekt 

3. August - desember 2012 

a. Oppstart av andre pilotprosjekt 

b. Arrangere nettverksmøte for IPT tilbydere 

c. Markedsføre IPT for aktuelle kjøpere i alle tre kommunene 

d. Jobbe for forankring i planverk og budsjetter 

4. Januar – juli 2013 

a. Arrangere nettverksmøte for IPT tilbydere 

b. Jobbe for forankring i planverk og budsjetter 

c. Definere landbrukskontorets rolle som koordinator 

d. Definere rollefordeling og beskrive samarbeidsformer og modeller for bruk av 

IPT tjenester  

5. August  - oktober 2013 

a. Sluttrapportering til styringsgruppa  

b. Rapportering og utbetalingsanmodning til Innovasjon Norge 

8 Overføringsverdi/Nytteverdi 
 

• Gode pilotprosjekter, hvor både organisering og gjennomføring kan brukes som 

eksempler 

• Rutinebeskrivelse ved saksbehandling hos kjøpersiden 

• Nettverksgrupper med faste møtetider og møtestruktur gjennom året 

• Arbeidsbeskrivelse og ansvarsområde for rollen som koordinator på 

Landbrukskontoret 

• IPT-tilbydere med større fokus på kvalitetssikring 

• Markedsføring av IPT både lokalt, regionalt og nasjonalt 

• Opplæring og informasjon til kjøpersiden 

• Opplæring og informasjon til gårdbrukere som ønsker å vite mer om IPT 

 

10 Risikofaktorer/suksessfaktorer 
Er finansieringen på plass? 

Finner vi de gode pilotprosjektene? 

Er det en reell mulighet for medarbeiderne i arbeids- og styringsgruppa å avsette tid ? 

Har arbeidsgruppa den motivasjon og kompetanse for å drive prosjektet framover? 

Er det samarbeidsvilje hos impliserte parter; tilbydere – kjøpere? 
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11 Dokumentasjon/rapportering 
Prosjekteier og prosjektleder fastsetter de interne rapporteringsrutiner/evalueringer. Det 

skal hele tiden føres tema- og tidslogg på prosjektet. I tillegg skal prosessen dokumenteres 

med foto. 

 

Rapportering til Innovasjon Norge skjer i henhold til de krav som settes i IPT-løftet og de 

vilkår som Innovasjon Norge eventuelt fatter ved bevilgning av midler. 

 

Det skal hele tiden holdes fokus på IPT-tilbud. Underveis i prosjektet, skal det informeres 

bredt mot kommunene, kjøpersiden og alle IPT-tilbydere om resultater.  Alle positive 

erfaringer/endringer skal “feires” og markeres (Eks. oppslag i lokalavis, på nettside etc.) 

Landbrukskontorets hjemmeside skal brukes aktivt, eventuelt må man se på andre 

muligheter innenfor sosiale medier. 

 

Prosjektet skal markedsføres. Lokalpressen skal informeres om oppstart og innhold i 

prosjektet. Det skal lages en “sak” underveis – og det skal lages en “sak” ved prosjektslutt. 

Det er viktig å formidle erfaringer, resultater og videre muligheter/utvikling ut lokalt. 

 


