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FORORD
Bestillerkompetanse Inn på tunet er et oppdrag for Steinkjer kommune, som ønsket å
få utredet muligheter og utfordringer når det gjelder kjøp av Inn på tunet-tjenester som
en del av sine velferdsoppgaver.
Prosjektet har delvis vært gjennomfør som erfaringsutveksling og prosess i kommunen
hvor det blant annet har vært møter med ansatte i kommunen, deltagelse i
innkjøp/anbudsprosesser av Inn på tunet-tjenester og et internt seminar om temaet.
Prosjekt har hatt en økonomisk ramme på 135.000. Prosjektet er finansiert av
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Steinkjer kommune.
Kontaktperson hos Steinkjer kommune har vært rådgiver Grete Waaseth. Prosjektets
styringsgruppe har vært rådmannens ledergruppe.
Mange av de resonnementer som gjort her med utgangspunkt i Inn på tunet-området
har også relevans for innkjøp og utvikling av tjenester generelt.

Morten Stene
prosjektleder
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SAMMENDRAG
Prosjektet Bestillerkompetanse Inn på tunet har som mål å etablere Inn på tunet-tilbud
som en naturlig del av et variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i Steinkjer kommune.
Arbeidet har bestått av møter med, og informasjon fra, ansatte og ledelse i Steinkjer
kommune, møter og e-postdialog med eksterne nøkkelpersoner og fagfolk, involvering
i lokale anbudsprosesser, litteraturstudier og erfaringsseminar.
Bestillerkompetanse og Inn på tunet
I begrepet bestillerkompetanse ligger kunnskap om, og evne til, å koble det tekniske
rundt innkjøpsprosessen, utvikling av tjenestene og styre tjenesteproduksjonrelasjonen. Bestillerkompetanse er i første rekke et organisasjonsbegrep – en
systemkompetanse − som gjør bruk av bestilling som en måte å få til effektiv
ressursutnyttelse og utvikle (tjeneste)produksjonen på.
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel (Inn på tunet, 2012). Aktivitetene i
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Inn på tunet1 er et
relativt nytt forretningsområde som er i ferd med å bli et modent konsept.
Mangfold av oppfatninger
Steinkjer kommune har en moderat bruk av Inn på tunet-tjenester. De fleste avtalene
har kommet i stand ved tilfeldigheter, gjerne i kombinasjon med at ansatte, tidligere
ansatte, kjente etc. driver den slags tilbud.
Brukerne av Inn på tunet-tjenester er fornøyd med opplegget, men det tar tid å tilpasse
og utvikle et opplegg som fungerer optimalt.
Det er stort spenn i oppfatningene om kjøp av Inn på tunet-tjenester (og eksterne
tjenester generelt) i kommunene. Diskusjonene med kommunens ansatte har dreid seg
om:
•
•
•

Rolle, ideologi og perspektiv ved kjøp av eksterne tjenester generelt og Inn på
tunet-tjenester spesielt
Innhold og kompetanse når det gjelder gjennomføring av bestillingen/oppfølgingen
Økonomi og penger

Erfaringer fra andre kommuner peker på det er viktig å ha en strategi (noen
overordnede veivalg og føringer) når det gjelder penger, utvikling og tidsperspektiv.

1

Opprinnelig ble det brukt ulike begreper om gårdsbrukets velferdstjenester, som Grønn
omsorg, Gården som pedagogiske ressurs og Levande skule.
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Utviklingsbehov og tiltak
Hovedtrekkene i det utviklingsbehovet vi har funnet og foreslåtte tiltak er oppsummert
i figuren 1.1.

Figur1.1 Utfordringer og tiltak for etablering av Inn på tunet som en del av tjenestetilbudet i Steinkjer
kommune.
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

I Steinkjer kommunes prosjektplan gis følgende bakgrunn for prosjektet:
Steinkjer kommune er en av landets største landbrukskommuner og har et
potensial for å utvikle velfungerende Inn på tunet-tilbud. Siden en stor del av
kommunens innbyggere kjenner landbruket, ligger det særlige verdier i å
bruke gårdsmiljø som en del av tjenestetilbudet.
Det er stor interesse fra gårdbrukere i Steinkjer om å tilby tjenester overfor
offentlige tilbydere, i første rekke kommunen og NAV. Vi registrerer også at
skole-, helse- og omsorgssektoren ønsker gårdsbaserte tjenester, men at
intensjonene ikke realiseres i konkrete avtaler om tjenestekjøp. Samtidig ser vi
at det utvikles offentlige tjenestetilbud uten at Inn på tunet-tilbud har vært
vurdert som alternativ.
Kommunen får samtidig signaler fra tilbydere av Inn på tunet-tjenester om at
kommunen som markedsaktør oppleves som vanskelig å kommunisere med.
Kommunikasjonssvikt kan skyldes en kombinasjon av manglende
profesjonalitet hos tilbyder i innsalgsrollen, manglende bestillerkompetanse i
kommunen og uavklart økonomisk og organisatoriske forhold.
Steinkjer kommune ønsker derfor å gjennomføre nødvendige prosesser for å
avklare vårt behov for tjenestekjøp, foreta nødvendig prioritering av
kommunale midler og gjennomgå krav til kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon
overfor leverandørene.
Erfaring fra andre kommuner viser visstnok at satsing på Inn På Tunettjenester kan gi “samfunnsmessige gevinster både menneskelig og økonomisk”,
men vi har ikke klart å finne noen god beskrivelse og kvantifisering av disse
gevinstene, ut over henvisninger til forskningsbehov på dette området. Erfaring
fra andre kommuner viser også at “systematisk arbeid, politisk og administrativ
forankring høyt oppe i kommunestrukturen, engasjerte fagfolk, brukerne i fokus
og vilje til samhandling og nytenking er noen nøkkelfaktorene bak en vellykket
satsing”. På oppfordring fra Steinkjer kommune skal Distriktssenteret
(kompetansesenter for distriktsutvikling) fremskaffe dokumentasjon på
eventuelle samfunnsmessige effekter, slik at norske kommuner har håndfaste
argumenter i prosessen med å motivere til strategisk satsing på Inn På Tunettjenester. Steinkjer kommune øremerker ressurs i vårt prosjekt til samarbeid
med Distriktssenteret på dette området.
Fullstendig prosjektbeskrivelse finnes i vedlegg 1

4

1.2

Målsetting

Å etablere Inn på tunet-tilbud som en naturlig del av et variert og kvalitetssikret
tjenestetilbud i Steinkjer kommune, og derigjennom bidra til økt næringsutvikling i
landbruket.
•
•
•
•

1.3

Etablere interne rutiner i kommunen for å inngå og følge opp avtaler med
leverandører av Inn på tunet-tjenester
Fastsette kvalitetskrav som kommunen som tjenestetilbyder stiller overfor sine
leverandører av Inn på tunet-tjenester
Erfaringsutveksling på tvers av avdelinger og tjenesteenheter
Bistå Distriktssenteret i arbeidet med å fremskaffe data for samfunnsmessige
(økonomisk og menneskelig) effekter av satsing på Inn på tunet som en del av
offentlig tjenestetilbud.

Gjennomføring og datagrunnlag

Datagrunnlaget er møter med, og informasjon fra, ansatte og ledelse i Steinkjer
kommune, møter med nøkkelpersoner og fagfolk av forskjellig karakter, forsker har
vært involvert i lokal anbudsprosess, e-post dialog med eksterne miljø og kommuner,
litteraturstudier og erfaringsseminar.
Prosjektet ble innledet med et relativt stort anlagt oppstartmøte den 18. april 2012 hvor
følgende enheter og personer var invitert – se også vedlegg 2:
Rådmannen
•
Økonomitjenesten – innkjøpsleder Birger Asphaug
•
Personaltjenesten – personalsjef Karsten Saugestad
•
Plan- og Utredningstjenesten – rådgiver Grete Waaseth
Avdeling for helse
•
Stab – rådgiver Johanne Rossebø
•
Barn- og familieenheten – leder Marianne Vollen
•
Barnevern – leder Gunlaug Rønsberg
•
Avlastning barn og unge – leder Marthe Haugland
•
Arbeidssentralen – leder Einar Aasen
•
NAV Velferd – leder May Beate Haugan
Avdeling for omsorg
•
Stab – fagkonsulent Elin Jegersen
•
Sykehjem – prosjektleder Tone Øvergård Beistad
•
Tildelingskontoret – leder Solveig Kleven
Avdeling for oppvekst
•
Stab – konsulent Robert Ertsås
•
Binde skole – rektor Ole Jomaas
•
Vålen skole – rektor Berit Kvernmo
•
Egge Ungdomsskole – rektor Jostein Kvernmo
•
Steinkjer ungdomsskole – lærer Bente Droigk
•
Steinkjer voksenopplæring – rektor Eva Løe

5

Avdeling for samfunnsutvikling
•
Flyktninge- og aktivitetstjenesten – leder Turid Eian
•
Flyktninge- og aktivitetstjenesten – tilrettelegger fritid Lilianne Brøndbo
16 personer møtte. Møtet ga et godt utgangspunkt for videre undersøkelser og
datainnhenting gjennom de mange ulike problemstillingene som kom opp.
Intervjuene med et titalls nøkkelpersoner har hatt fokus på å utdype spesielle aspekt
ved problemstillingen. I tillegg har delresultater vært presentert på og diskutert med
kommunenes ledergruppe den 15.11.2012. Ledergruppen i Steinkjer kommune er
prosjektets styringsgruppe.
I tillegg ble det gjennomført et erfaringsseminar den 16. januar 2013. Program og
deltagerliste ligger vedlagt i vedlegg 3. Lysarkene fra de ulike presentasjonene er
samlet i vedlegg 4.
Det har også vært dialog med Distriktssenteret om punkt fire i målsettingen. Der
henvises til arbeidet med en kommende nasjonal handlingsplan som en oppfølging av
den framlagte strategien (Inn på tunet, 2012).

1.4

Hva er bestillerkompetanse?

Bestillerkompetanse er både et intuitivt begrep og et vanskelig begrep når man skal
operasjonalisere det. Det dreier seg om innkjøp, men når begrepet problematiseres så
er det delvis knyttet til hvem som kjøper inn hva. Dette har noe med roller og
organisering å gjøre (Norges vel, 2005), og delvis å ta innover seg at det ligger noe
nytt og utviklende i fenomenet (NOU 2011:11).

1.4.1 Innkjøp og kjøpsatferd
Innkjøp – det å anskaffe varer og tjenester – er en funksjon i en hver organisasjon.
Innkjøp betraktes oftest som en prosess – noe som går over tid – og deles gjerne opp i
faser (Brynhildsvoll, 2011).
I institusjonssammenheng er alle kjøp forretningsbetont og inngår i kjøpers
verdikjede. Typiske trekk ved kjøpsatferden på institusjons-/bedriftsmarkedet er:
•
•
•
•
•
•

avledet etterspørsel
konjunkturfølsomhet
antall kunder er begrenset
«rasjonelle» avgjørelser
det kjøpes ofte i store kvanta
produktene som tilbys er ofte skreddersydde

Samarbeidsrelasjoner og verdinettverk er vanlige begreper på bedriftsmarkedet, noe
som innebærer utstrakte samarbeid med produsenter eller leverandører. (Framnes,
Pettersen, & Thjømøe, 2011)
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Kjøpsatferden påvirkes av mange forhold. Blant annet hva som kjøpes (råvarer,
kapitalutstyr, tjenester etc.) og hvor ofte det kjøpes inn (nyanskaffelser, gjenkjøp,
rutinekjøp). Jo mer kompliserte produktet som kjøpes er, jo mer krevende vil
innkjøpet være. Tjenester kan oppleves krevende å kjøpe blant annet for de i stor grad
skjer i en situasjonsbestemt samskaping mellom tilbyder og kjøper (bruker). Jo
sjeldnere man kjøper inn noe, jo mer krevede vil innkjøpsprosessen være.
(Inn)kjøp framstilles som en beslutningsprosess (Brynhildsvoll 2011; Framnes,
Pettersen & Thjømøe, 2011):
•
•
•
•
•
•

Behovsanalyse
o Vurderer hva man trenger
Spesifikasjon
o Prioritere, og beskrive, viktig innhold
Leverandørkontakt
Kontrahering
o Kontraktsinngåelse
Gjennomføring/oppfølging
o Utvikling, oppfølging mottak
Evaluering

Prosessen deles gjerne opp i en forberedelsesfase, selve kjøpet og oppfølging, med
mange delbeslutninger – se figur 1.1 - og omfatter gjerne flere beslutningstakere.

Figur 1.1: Innkjøp som en fasedelt beslutningsprosess (Brynhildsvoll 2011; Framnes,
Pettersen & Thjømøe, 2011)

Selv om offentlige innkjøp er underlagt en del spesielle regler (krav til innsyn og
konkurranseutsetting), følger de i stor grad de samme prinsipper som andre
institusjoners innkjøp. Den tekniske prosessen med anbud får gjerne en litt
teknisk/formalistisk form (DIFI, 2012).
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1.4.2 Innovasjon og utvikling
I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg snakker man om bestillerkompetanse som
innovasjonsdriver. Her skiller man mellom innkjøp av tjenester som er ferdig utprøvd,
og hvor pris og innhold bestemmes av produktutvikling og konkurranse i markedet.
Den andre situasjonen er at kommunen kjøper seg inn i en innovasjons- og
utviklingsprosess.
I begge roller er det viktig at kommunen er en kompetent forvalter av sin
makt: I den første må rollen utøves som en krevende kunde, med kompetanse
til å sette de relevante produktspesifikasjoner og raskt kunne identifisere den
beste leverandør. I den andre rollen må kommunen være en konstruktiv
samarbeidspartner, med evne til å identifisere brukerbehov og oversette disse
til en form som gjør at næringslivsaktører kan respondere med forslag til
videre prosjektsamarbeid.

Felles for begge roller er at de krever informasjon og kompetanse. Som
innkjøper må kommunen kjenne produktmarkedet. De må vite hva som
eksisterer på markedet og hvor dokumentasjon for brukereffekter er å
finne. Kommunale beslutningstakere opererer under tidsknapphet.
Kostnadene ved informasjonsinnhenting kan fort bli store. (NOU
2011:11)
Kommersielle produsenter har selv et sterkt insitament til å markedsføre sine
produkter. Like viktig er det at signaler går fra innkjøpersiden til markedet.
Uvitenhet kan bety at kommuner og tjenesteprodusenter rett og slett ikke er
klar over at det kan finnes bedre løsninger på problemer de strir med.
Rollen som konstruktiv samarbeidspartner i utviklings- og
innovasjonsprosesser er en litt annen enn rollen som krevende kunde. I praksis
kan det være vanskelig for den offentlige parten å identifisere sine
utviklingsbehov. Innovasjonsprosesser må ledes, og brukere må involveres på
hensiktsmessige måter. Det kreves kunnskap om de rettslige sidene ved et
utviklingssamarbeid, og kulturkunnskap om hvordan andre deltakere tenker.
Det er utvalgets [NOU 2011:11] oppfatning at det er stort behov for
kompetanse i å lede og delta i innovasjonsprosesser. Og kundemakt må utøves
på en slik måte at når de innkjøpte produkter implementeres i egen
tjenesteyting, så skjer det samtidig en utvikling av selve tjenesteytingen. Dette
betyr i praksis at det må samhandles med potensielle leverandører i en fase
forut for kunngjøring av selve innkjøpskriteriene.
En utvikling av slik kompetanse på kommunesiden er en viktig forutsetning for
at den bestillermakt kommunene har på omsorgsfeltet stimulerer til innovative
utviklingsprosesser også på leverandørsiden.
Økt bestillerkompetanse vil bidra til at krav og forventninger til de
kommersielle leverandørene på omsorgsfeltet kan bli tydeligere. Dette kan
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igjen gjøre det lettere å få i gang samarbeid om nytenkning og
innovasjonsprosjekter og mer dynamiske prosesser – jf. figur 1.2.

Figur 1.2: Ulike perspektiv på innovasjonsprosessen: den tradisjonelle lineære
forvaltningsmodellen og den dynamiske utviklingsmodellen.(Etter Jørgen Amdam,
Studium i Kommunal samfunnsplanlegging i Nord-Trøndelag (samling 3, Jægtvolden
fjordhotell 3-4. juni)).

Fra et nasjonalt næringsutviklingsperspektiv er målet være å fremme utvikling
av utprøvings- og innovasjonsprosjekter som over tid avleirer seg både som
utvikling av en mer verdiskapende omsorgssektor, og i markedet som et stadig
økende tilbud av utprøvde produkter, tjenester og konsepter som tilbys på
kommersiell basis (NOU 2011:11).

1.4.3 Roller: bestiller−utfører
Bestiller−utfører-modellen (BUM) er en del av moderniserings- og markedsgjøringsstrategiene for offentlig sektor (Busch & Vanebo, 2001; Busch & Vanebo, 2011). I
prinsippet brukes denne modellen både i forbindelse med kjøp av varer og tjenester fra
private markeder og i forbindelse med etablering av interne markeder. Det sentrale
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punktet er at det offentlige etablerer en bestillerfunksjon som får ansvaret for å
kjøpe/bestille de tjenester som offentlige virksomheter benytter selv eller stiller til
disposisjon for innbyggerne – jf. figur 1.3. Vi skal her bruke modellen for å reflektere
rundt ulike rollene knyttet til bestillerkompetanse.

Figur 1.3: Bestiller−utfører-modellen skiller mellom ansvarlig enhet for tjenesten (rådgivende
byråkrater), og utfører av tjenesten (fagfolk), som kan være både intern og ekstern (Østre,
1997).

Det skilles mellom tre alternativer. I alternativ (1) vil det offentlige bestille
varer/tjenester fra private leverandører uten noen konkurranse med offentlige
virksomheter. I alternativ (2) vil offentlige utførere konkurranseutsettes – dvs. at de
må konkurrere med private aktører om leveransene. I alternativ (3) går bestillingen til
interne leverandører uten noen konkurranse.
Sentralt i denne rollefordelingen er at bestiller−utfører blir en relasjonen styres av en
kontrakt. Prinsipielt kan det skilles mellom harde og myke kontrakter. I harde
kontrakter er det presise krav til leveransen og alle konflikter løses gjennom
kontraktstolkninger eller kontraktsendringer. I de myke kontraktene legges det større
vekt på utvikling av tillitsrelasjoner mellom bestiller og utførere. (Se J.O. Similäs
lysark fra erfaringsseminaret i vedlegg 4c.)

10

1.4.3.1

Økonomisk teori

Økt vektlegging av konkurranse og markedsløsninger for å modernisere offentlig
virksomhet kviler på noen grunnleggende økonomiske teoretiske resonnement. De
mest sentrale resonnementene er knyttet til prinsipal-agent teorien og kontraktstyring.
Et prinsipal-agent perspektiv fokuserer på styringsutfordringene. Det sentrale er at det
oppstår et avhengighetsforhold mellom den som eier oppgaven (prinsipalen) og den
som utfører arbeidet (agenten). Jensen & Meckling (1976) har definert en
agentrelasjon som følger: «a contract under which one or more persons (the
principals) engage another person (the agent) to performe some service on their
behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent.»
Utfordringen i agentrelasjoner er ulike målstrukturer og risikovurderinger hos
prinsipalen og agenten og asymmetrisk informasjon. Det ligger alltid en viss fare for
opportunistisk atferd. Dette medfører en styringsutfordring og styrings(transaksjons)kostnad for prinsipalen.
Styring i en prinsipal−agent-relasjon skjer i gjennom ulike kontrakter (ordninger og
overenskomster). Det skilles mellom tre hovedtyper kontrakter:
•
•
•

Markedskontrakter, hvor økonomi (pris) er viktigste styringsmekanisme
Relasjonskontrakter, hvor tillit er viktigste styringsmekanismen
Hierarkiske kontrakter, hvor autoritet er styringsmekanismen.

Utgangspunktet er at når tjenesteproduksjonen deles opp oppstår det kostnader ved
oppdelingen (transaksjonskostnader). Grovt sett består disse av kostnader ved selve
overføringene mellom to funksjoner (transportkostnader) og styringskostnader
(kontraktarbeid). Teoretisk sett er det et poeng å minimere produksjons- og
transaksjonskostnadene.
Formålet med å etablere en prinsipal−agent-relasjon er en mer effektiv produksjon. Ut
fra et økonomisk resonnement er tilpasningene slik at så lenge produksjonseffektene
(økt effektivitet, reduserte kostnader) er større enn økningen i transaksjonskostnadene
er oppdeling fornuftig. Kritisk i dette resonnementet er transaksjonsspesifikke
investeringer. Det vil si investeringer som har liten verdi hvis transaksjonen opphører.
Tilpasningen blir da:
•
•

Lave transaksjonspesifikke investeringer taler for markedskontrakter
Store transaksjonsspesifikke investeringer og hyppige transaksjoner taler for å
produsere selv (hierarkiske kontrakter)

Fordeler med markedet er at det reduserer problemet med opportunistisk atferd, men
at transaksjonskostnadene kan bli høye. Fordelene med å produsere selv er små
transaksjonskostnader, men agentkostnadene kan bli høye. Transaksjonskostnader vil i
vil praksis si kontraktarbeidet (anbud, forhandlinger, kontroll etc.) og
transportskostander i forbindelse med tjenesteproduksjonen. Opportunistisk atferd vil
si å utnytte muligheter for i det skjulte å arbeide mot mål som ikke er avklart med
ledelse. Kostandene forbundet med opportunistisk atferd (styringskostnader og
effektivitetstap gjennom lavere kvalitet og verdiskaping) kalles agentkostander.
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1.4.4 Oppsummering
I begrepet bestillerkompetanse ligger kunnskap om, og evne til, å koble det tekniske
rundt innkjøpsprosessen, utvikling av tjenestene og styre tjenesteproduksjonrelasjonen. Bestillerkompetanse er i første rekke en organisasjonsbegrep – en
systemkompetanse − som gjør bruk av bestilling som en måte å få til effektiv
ressursutnyttelse og utvikle (tjeneste)produksjonen på.

1.5

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel (Inn på tunet, 2012). Aktivitetene i
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Inn på tunet er en politisk satsing. Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet har sammen utviklet en nasjonal strategi for Inn på tunet.
Hovedpoeng med den er å sikre den positive utviklingen på viktige områder som
kvalitetssikring, forskning, og ikke minst rolle- og ansvarsfordeling videre.

1.5.1 Produktområder
Inn på tunets tjenesteområder er:
•
•
•

Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m.
Arbeid: arbeidstrening
Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

Utover disse tilbudene er det også etablert tjenestetilbud innen integrering av
innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging av kriminalitet. I
fremtiden forventes det utviklet flere tjenestetyper og tilbud tilpasset ulike
brukergruppers behov.
Aktører i forbindelse med Inn på tunet-velferdstjenester er:
•
•
•

Bruker: person som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet
Kjøper: bestiller av tjenesten og ansvarlig for tjenestetilbudet til bruker
Tilbyder: gårdbruker og produsent av godkjent og kvalitetssikrede tjenester - ofte
organisert i nettverker eller andre selskapsformer (BA/SA) (Solberg, 2011)

1.5.2 Begrepspresiseringer
Opprinnelig ble det brukt ulike begreper om gårdsbrukets velferdstjenester, som
Grønn omsorg, Gården som pedagogiske ressurs og Levande skule. Inn på tunet (IPT)
som begrep er nå på vei til å bli innarbeidet i Norge (KLS-standard Inn på tunet,
2010). I andre land brukes begreper som bl.a. Green Care, Care Farming, Farms for
schools, Social Farming eller Farming for health (Berget & Braastad, 2008).
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Begrepsmessig er det viktig å skille mellom 1) velferdstjenester som en
operasjonalisering av et politikkområde med formål å sikre befolkningen gode
levekår, helse og livskvalitet 1 og som kan produseres av mange ulike aktører, 2) en
generell betegnelse på velferdstjenester produsert på gårdsbruk (Inn på tunet) slik de
brukes i politisk sammenheng av landbruks og matdepartementet 2 og 3)
enkeltleverandører av velferdstjenester fra gårdsbruk. Enkelte potensielle leverandører
og leverandørsammenslutninger inkluderer begrepet Inn på tunet i sine navn. f.eks. Inn
på tunet Eng Gård, Inn på tunet Akershus SA og Inn på tunet Trøndelag SA.
I denne rapporten brukes begrepet Inn på tunet som en betegnes på velferdstjenester
produsert på gårdsbruk nå ikke annet er eksplisitt angitt.

1.5.3 Et nytt forretningskonsept
Inn på tunet er et relativt nytt fenomen og forretningsområde som har vært gjennom en
introduksjons og opphaussingsfase (hypefase) – se figur 1.3, og mangler en
bransjemessig systematisering, standardisering og profesjonalisering (Pettersen,
2011).
Området Inn på tunet har vært en politisk
satsing og vært gjennom en fase med
store (overdrevne) forventinger og mye
prøving og feiling. Etter hvert har man
akkumulert innsikt og erfaringer som gjør
at man er i ferd med å utvikle et
profesjonell produktivt konsept (Fenn &
Raskino, 2008). Inn på tunet er i ferd med
å bli et modent konsept. En konsolidert
nasjonal strategi er framlagt og en
nasjonal handlingsplan er på trappene.
I tillegg er eksterne kjøp av
velferdstjenester et relativt nytt fenomen
innen mange deler av den kommunale
velferdssektoren. Å ta i bruk nye
produkter innebærer både en
adopsjonsprosess og en diffusjonsprosess.

Figur 1.3: Et typisk utviklingsløp for et nytt produkt/forretningsområde som hausses opp i starten og trenger
tid før det stabiliserer seg på et produktivt nivå. (Fenn &
Raskino, 2008)

Adopsjon er knyttet til enkeltpersoners mentale prosess med å ta i bruk eller forkaste
nye produkter, mens diffusjonsprosessen er knyttet til den tiden det tar for en ny ide å
bli spred til medlemmene av et sosialt system.
De stadiene vi som personer går gjennom når vi står overfor nye produkter
(adopsjonsprosessen) kan operasjonaliseres på mange måter. Men en mye brukt
modell er (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013):

1
2

http://www.nova.no/id/40.0 (lest 2.4.2013)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbruk_og_naringsutvikling/inn-pa-tunet2.html?id=582133 (lest 2.4.2013)
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•
•
•
•
•

Oppmerksomhet – må vite om tilbudet for å kunne vurdere det
Interesse – må forstå eventuell nytte og funksjon
Evaluering – vurdere om produktet er verdt å prøve
Prøving – prøve produktet i liten skala
Adopsjon – produktet oppleves nyttig og «tas i bruk»

Ofte framstilles dette som ei trapp, hvor man må gå alle trinnene for eventuelt å nå
toppen. Når (hvis) man ønsker å stimulere til økt bruk av Inn på tunet i Steinkjer
kommune blir det viktig å hjelpe potensielle kjøpere gjennom disse stegene.
Samtidig har vi som mennesker ulike tilbøyeligheter til å prøve/adoptere nye ting. I
diffusjonssammenheng klassifiseres vi etter hvor raske vi er til å ta i bruk nye ting:
innovatører, tidlige brukere, majoriteten og etternølere (Kotler, Armstrong, Harris &
Piercy, 2013). Innovatørene, og spesielt de tidlige brukerne er viktig for å få til fart på
utbredelsen av nye produkter. Derfor blir det viktig å understøtte innovatørene og de
tidlige brukerne (ildsjelene1) som ressurspersoner for eventuelt å få til spredning av
bruken av Inn på tunet.
Dette understreker noen av utfordringene i å arbeide med produkter og prosesser som
har et betydelig innovativt element 2 over seg, både for tilbyder og kjøper. Det er viktig
å forstå disse prosessene og være bevisst både innovasjonsdrivere (lederskap, medarbeiderskap og god organisering av innovasjonsarbeidet (Meld. St. 29)) og -hindringer
(regelstyring og profesjonstenking (NOU 2011:11)).

1

Begrepet «ildsjel» brukes i noen sammenhenger for å beskrive de som har fått Inn på tunet til
å fungere. Ildsjel betyr «person som er fylt av brennende iver og begeistring» og på den måte
bidrar til utprøving, utbredelse og bruk av tjenesten. Teoretisk kan vi betrakte ildsjelene som
betegnelse på innovatørene/de tidlige brukerne i diffusjonsteorien som bidrar til spredning i den
kritiske startfasen.
2

Innovasjon er da definert som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort – i betydningen å lete etter
en bedre praksis (Meld. St. 29, 2012-2012).
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2.

FUNN

2.1

Bruk/erfaringer med Inn på tunet i Steinkjer
kommune

Informasjonen om bruk av Inn på tunet er hentet fra møtene som er avholdt samt en
oversikt fra regnskapet i 2011 1. Det har ikke vært gjort noen systematisk spørring av
enhetene i Steinkjer kommune når det gjelder bruk av Inn på tunet.
Enhet for avlastning barn og unge, barnevern og arbeidssentralen bruker Inn på tunettjenester i sin tjenesteproduksjon. Tilsvarende har noen skoler avtaler om regelmessig
bruk av Inn på tunet tjenester.
o
o
o
o
o
o

Enhet barnevern– diverse avlastningstilbud og beredskapshjem på gård – flere
leverandører.
Enhet Barn og unge – aktivitetstilbud på gård
Arbeidssentralen – dagtilbud psykiatri – leverandør er Vang Gård ved Kristin
T. Carlsson
Binde skole – gården som pedagogisk ressurs - leverandør Kristin T. Carlsson
på Vang Gård
Vålen skole – gården som pedagogisk ressurs – gårdbruker Bente Giskås er
ansatt i deltids assistentstilling ved skolen
Steinkjer ungdomsskole – spesialpedagogisk tilbud – leverandør Bente Droigk
på gården Vådal Nedre

Enkelte enheter har sporadisk benyttet Inn på tunet-tjenester, for eksempel:
o
o

Avd. omsorg - Pårørendeskole demens – Leif Kvitvang på Kvitvang gård
Flyktningetjenesten – arbeidsutprøving, norskopplæring - Leif Kvitvang på
Kvitvang gård

For de alle fleste som bruker tjenesten har avtalene kommet i stand ved tilfeldigheter,
gjerne i kombinasjon med at ansatte, tidligere ansatte, kjente etc. driver den slags
tilbud og har vært i stand til å tilby/spesifisere relevante tjenester. Enkelte av tilbydere
arbeider også i kommunen.
Brukerne av Inn på tunet-tjenester er fornøyd med opplegget, men forteller om en del
praktiske utfordringer knyttet til transport, oppfølging etc. Samtidig er brukerenhetene
tydelig på at det tar litt tid å tilpasse og utvikle et opplegg som fungerer optimalt.

1

Utfordringen med regnskapsoversikten er at enkelte fakturaer går inn i ordinær drift av
enheten og derfor ikke vises på aggregert nivå i regnskapene.
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2.1.1 Tema i møtene
Under gjengis de temaene som har vært problematisert i møtene. Gjengivelsene er
delvis gruppert og skrevet slik at de ikke skal være gjenkjennbar for enkeltpersoner.
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Ukjent med tilbudet, mulighetene og omfanget av Inn på tunet-tjenester.
Usikker på kompetansene/kvalifikasjonene. Hva kan kreves og hva bør
kreves?. Kreve vs. kjøpe det som finnes.
Oppfølgingsarbeid er ofte betydelig og kommer i «tillegg». Litt ulik tenking
rundt å bruke dette som input til videre utvikling.
Ulike kontrakter/ordninger når det gjelder forsikring, transport etc. Dette er
ofte en (økonomisk) utfordring.
Nesten alle nåværende engasjement er knyttet til at man kjenner noen/tidligere
kollega/etc. Dette gir både en trygghet for kjøper, samtidig som tilbyder er i
stand til å lage tilbud som forstås/fungerer.
Tar tid å utvikle et opplegg som fungerer.
Stort spenn i oppfatning og opplevelser av prissetting/verdi, kjøp av eksterne
tjenester og alternativkostnadstenking.
Opplever Inn på tunet-tjenesten som konkurrenter til egen virksomhet. Er
Reko på samme markedet? Reko hjelper til med tjenestekjøp.
Uvant med det å ha ansvaret for en tjeneste, og at andre (utenfor kommunene)
skal utføre dem. Blir usikre på kvalitet/kvalitetssikringen.
Utfordringer med kapasitet og langsiktighet i behovene. I noen tilfeller
kommer og går brukerne. Behovet varierer. Hvordan håndtere man den slags
situasjoner?
Må bli trygg på innkjøpsrutinene.
Prosjekter skaper forventinger. Vanskelig å finansiere videreføringene.
Ulike innganger til dette med å kjøpe tjenester fra private leverandører som av
til dels er av ideologisk/prinsipiell karakter: Varierer fra at dette er en
mulighet for bedre tjenester til at kommunen skal og må gjennom politiske
vedtak.
Er kommunen nødvendigvis kjøper? Gjelder i første rekke ikke lovpålagte
oppgaver hvor bruker selv/påførende kan kjøpe – a la NOEN-konseptet.
Hvilken rolle skal kommunens ansatte ha da? Kan man anbefale tjenester hos
private?
Må etablere et bestillingsregime (strukturert, tydelig og forutsigbart), men
ikke så rigid at man ikke klarer å håndtere individuelle tilpasninger.
Førstegangskjøpet vanskelig, gjenkjøp enklere. Ulike typer kjøp og ulike typer
tjenester gir klare forskjeller i oppfatningene om hva og hvordan bestillingene
skal gjøres.
Må konsentrere oss [Steinkjer kommune] om de lovpålagte tjenestene.
Å kjøpe arbeidstrening er unødvendig, når man får slike tjenester gratis fra
andre bedrifter som en del av deres samfunnsansvar. En del av tjenestene
grenser til samfunnsansvar/frivillighet.
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•

•

•
•

Kommunens dobbeltrolle ved at landbruksrådgivere «promoterer» Inn på
tunet-tjenester, samtidig som det offentlige (kommunene) er en potensiell
kunde for deler av tjenestene.
Uvant med innkjøp/bestilling. Viktig med hjelp til formalitetene ved innkjøp,
og støtte på muligheten som finnes. Har liten erfaring når det gjelder å stille
krav/lage spesifikasjoner. Må ha et behov (løse et problem).
Økonomi en utfordring. Pengene er disponert til eksisterende driftsoppgaver.
Øremerkede penger i økonomiplanen kan være en mulighet .
Næringa selv ønsker ryddige og tydelige prosesser. Anbud er OK.

Erfaringer fra innkjøpt av Inn på tunet-tjenester fra andre kommuner (basert på
nøkkelinformantintervju, møter og e-postkommunikasjon)
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Viktig med hjelp til formalitetene ved innkjøp samt støtte og
mulighetsorientering. Må ha et utviklingsperspektiv.
Kravspesifikasjonen viktig. Har lite trening i å stille krav/lage
kravspesifikasjon – bør skille mellom må-krav og bør-krav.
Øremerkede penger i økonomiplanen (gir et langsiktig perspektiv) .
Langsiktige avtaler – rådmannen forhandler avtalene.
Må ha et behov (løse et problem). Kjøper ikke hvis vi kan produsere billigere
selv.
Må gløde litt! Ville det. Fortelle de gode historiene.
Inn på tunet- tjenester krever relativt mye oppfølging.

Hovedinntrykk fra erfaringsseminaret

Her gis en kort oppsummering av innleggene fra erfaringsseminaret den 16. januar
2013. Lysarkene fra presentasjonene ligger vedlagt.
Innkjøpserfaring Steinkjer kommune
•
•
•
•
•

Stort sett positive erfaringer ved bruk av Inn på tunet-tjenester.
Ekstrakostnader med transport og forhold utenfor kjernetjenesten kan være et
problem.
Uvant/vanskelig å stille/spesifisere krav, og hva som er kritiske krav. Uklare
kravspesifikasjoner påvirker mulighetene for å sikre kvalitet og oppfølging.
Uvant å kjøpe tjenester (uvant språk, formaliteter, hvem er kjøper).
Trenger å tenke utvikling - etter «flere runder» begynner ting virkelig å
fungere.

Erfaringer fra andre
•
•

Viktig at noen har et helhetlig ansvar for Inn på tunet-engasjement .
Krever bestillingsvilje. Må være solid forankret både politisk og
administrativt.
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•
•
•
•
•
•
•

Ta et profesjonelt kjøperperspektiv – ikke være et «offer» for selgeren.
Samarbeid/evaluering over tid mellom kjøper og selger er viktig for å utvikle
kvalitet.
Still krav om Matmerk-godkjenning.
Kan være noe usikkerhet på rollene – kjøper-bruker, kjøper-tilbyder. Hvem er
kjøperen?
En evig diskusjon om hyllevare vs. skreddersøm – ulike forventinger
Må ha fokus på hele bestillerprosessen – ikke bare det tekniske rundt
anbud/forhandlinger. Kvalitet skapes gjennom en god kravspesifikasjon.
Evalueringene må skriftliggjøres – da først kan de brukes.

Fra erfaringsseminaret den 16. januar 2013.

2.3

Utvalgte litteraturstudier

Trondheim kommune trekkes ofte fram som en suksesshistorie når det gjelder Inn på
tunet. Bygdeforsk har studert Trondheimsmodellen (Farstad & Vik, 2009) og avdekket
noen nøkkelfaktorer: Systematisk arbeid, politisk og administrativ forankring høyt
oppe i kommunestrukturen, engasjerte fagfolk, brukerne i fokus og vilje til
samhandling og nytenking.
Dvergsdal, Båtevik og Aaset (2012) har sett på Inn på tunet i kommunal
tjenesteproduksjon og spesielt på kommunen som kjøper av Inn på tunet-tjenester.
Hovedpunktet fra deres studie er:
•

•
•

Økonomi blir trukket fram i mange sammenhenger. Det oppleves kostbart å
bruke tjenester i breddesammenheng, men effektivt i forebyggede
sammenheng. I mange tilfeller er det økonomiske argumenter for å slutte med
Inn på tunet-ordninger.
Kommunene trenger alternative tilbud, og de er på jakt etter partnere for å
utvikle tjenestetilbud sammen med
Viktige faktorer for å få Inn på tunet til å fungere er:
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•
•
•

2.4

o Forankring (politisk og administrativt)
o Tilgang på ildsjeler
o Dialog og god prosess mellom kjøper og tilbyder i utvikling og drift
o Totalkompetanse hos tilbyderen
o Utviklingsorientert fokus og organisering i kommunen
Varierende behov i kommunene gjør at det kan være en utfordring å utnytte
kjøpt kapasitet
Kommune peker på «korte» penger og «lange» utfordringer og behov for å
tenke nye løsninger
Kommuner som lykkes med Inn på tunet-bruk har et utvidet perspektiv på
samarbeidsarenaer (ikke bare enkelttjenester)

Oppsummering

Det er en moderat bruk av Inn på tunet-tjenester Steinkjer kommune i dag.
Forhistoriene er til en viss grad preget av bekjentskap og tilfeldigheter. Tjenestene
fungerer bra, men relasjonene med tilbyder må utvikles og tilpasses.
Diskusjonene med kommunens ansatte har dreid seg om:
•
•
•

Rolle, ideologi og perspektiv ved kjøp av eksterne tjenester generelt og Inn på
tunet-tjenester spesielt.
Innhold og kompetanse når det gjelder gjennomføring av bestillingen/oppfølgingen.
Økonomi og penger.

Erfaringer fra andre kommuner peker på det er viktig å ha en strategi (noen
overordnede veivalg og føringer) når det gjelder penger, utvikling og tidsperspektiv.
Stikkord for hva som må vektlegges i arbeidet med bestillerkompetanse og -rutiner er
(utviklingsbehovene):
•
•
•
•
•
•

forankring
forutsigbarhet
bestillerrollen
utvikling
økonomi
dialog med tilbyder
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3.

DRØFTING

Vi skal i dette avsnittet drøfte rolleoppfatningens betydning, innkjøpsprosessen
innhold og økonomi.

3.1.1 Rolleoppfatning
Mellomlederne i Steinkjer kommune viser tildels ulik oppfatning og inngang til kjøp
og bruk av eksterne tjenester og spesielt Inn på tunet-tjenester. Spennvidden er fra at
det er noe normalt til at det ikke bør forekomme. Det er mange nyanser her og gode
grunner for de ulike oppfatningene både ut fra type tjeneste, ulik kunnskap og ulikt
ståsted.
Roller 1
I kommunal sammenheng er det overordnet rollefordeling mellom politikk og
administrasjon. Men også innfor administrasjonen er det ulike roller med ledelse,
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.
Buker vi begrepsparet bestilling/utføring (Busch & Vanebo, 2001) som en tilnærming
til tjenesteproduksjon, vil alle med operativt tjenesteproduksjonsansvar pr. definisjon
har en utførerrolle i egen virksomhet. Det å gå inn i bestillerrollen kan være både en
utfordring og en trussel for eget arbeid. Verken bestiller eller utfører er nye funksjoner
i en organisasjon, men tenkingen og rollene kan være nye innenfor enkeltområder,
som i dette tilfellet kommunalt innkjøp av velferdstjenester fra eksterne leverandører,
og spesielt Inn på tunet-tjenester.
Samtidig innebærer det å kjøpe tjenester eksternt at man etablere en bestiller−utfører
relasjon som vi også skal diskutere i kapitlet under om innkjøpsprosess. Kommunen
blir bestiller og en ekstern virksomhet utfører. Har man selv et operativt ansvar i egen
virksomhet vil det å skifte rolle til bestiller kunne være krevende. Det gir
konsekvenser for hvordan bestillerfunksjone skal organiseres.
Organisasjon
Teorien gir få allmenngyldige anbefalinger når det gjelder organisering (Busch &
Vanebo, 2001; Busch & Vanebo 2011; Østre, 1997; Deloitte, 2012). Men det er et
formelt skille mellom kommunens forvaltningsoppgaver og kommunens
tjenesteproduksjon. Praktiseringen av dette skillet kan variere.
Det er også et skille mellom å «bestille i stort» og «bestille i smått». Å «bestille i
stort» innebærer å ha ansvaret for rett type og mengde tjenester, mens «bestilling i
smått» er å tildele enkelttjenester i henhold til retningslinjer. Dette gir ulikt fokus,
roller og oppgaver. Se figur 4.1.

1

Rolle er her brukt som «situasjonsspesifikk atferd».
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Forvaltning
(bestiller)

Tjenesteproduksjon
(utfører)

Bestilling i stort
(systemnivå)

Overordnet planlegging

Utforming av tjenesten
Etablere nye tilbud

Bestilling i smått
(enhet-/individnivå)

Behandle søknader

Yte tjenesten

Figur 4.1: Skille mellom å bestille i stort og bestille i smått (Deloitte, 2012)

Det er også fordeler og ulemper ved å ha en sentralisert eller desentraliserte
bestillerfunksjon. En sentralisert modell sikrer integrering, helhetsperspektiv og
samordning av bestillingene. På den andre siden er det ute i fag- og utførermiljøene at
behovene finnes, og nærhet til behovene er viktig for å utvikle gode løsninger for
brukerne.
Avstand til tilbyder
En annen problemstilling er nærhet mellom bestiller og utfører, er man venner eller
fiender? Anbudsregimet som primært skal stimulere til konkurranse, har også et stramt
regelverk knyttet til formaliteter rundt bestillingene og kontakten mellom kjøper og
selger. Vi har sett at mye av bruken av Inn på tunet i pionerfasen har vært preget av
bekjentskap og kollegialitet.
Ut over det anbudsformelle vil også for nære relasjoner kunne gjøre styringen
krevende. Når tjenesten som kjøpes forutsetter stor grad av individuell tilpasning,
forutsetter det ofte «myke» kontraktsforhold og mye faglig kontakt mellom bestiller
og utfører. I harde kontrakter legges det vekt på mer formalisert kommunikasjon.
Styring
Noe av utfordringene er knyttet til den eksterne styringen, og det å kontrollere at man
får levert det som er forutsatt. Dette krever noen form for styringssystem og ikke
minst tid. I den litteraturen som foreligger når det gjelder erfaringer fra kjøp av Inn på
tunet-tjenester er dette nevnt i forskjellige sammenhenger (Farstad & Vik, 2009;
Dvergsdal, Båtevik og Aaset, 2012; Deloitte, 2012). Både det å kalkulere inn
Kostnaden ved styring og mulighetene for å kunne kontrollere/evaluere
(resultatkontroll). Styring forutsetter både styringsparameter og informasjon om
hvordan parameterne nås. Dette er et stort område som vi ikke skal gå inn på her, men
som er viktig å ha med seg og krever oppmerksomhet. Det hevdes at man innen
tradisjonell kommunal tenking er dårlig både på å spesifisere krav (parametere) og
følge opp måloppnåelsen (Østre, 1997).
Utfører−bestiller-modellen framhever tre viktige bestillerkompetanseområder:
behovskartlegging, kontraktsforhandlinger og styring. Når det gjelder kommunal
bestilling av eksternt produserte velferdstjenester kan det være et poeng at de faglige
forholdene håndteres av personer som har nødvendig fagkompetanse og nærhet til
brukeren (behovskartleggingen og delvis styringen). Mens de mer formelle aspektene
og kontraktsforholdene ivaretas primært av administrativ kompetanse.
Utviklingsperspektiv
I forbindelse med å ta i bruk Inn på tunet vil det nesten alltid være en viss grad av
utvikling og innovasjon (NOU 2011:11). I Meld. St. 29 (2012−2013) defineres
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innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort – og at innovasjon er å lete etter
det som kan bli en bedre neste praksis. I nesten alle sammenhenger trekkes det å ha et
utviklingsperspektiv fram som et suksesskriterium (Farstad & Vik, 2009; Dvergsdal,
Båtevik og Aaset, 2012). For å få til dette framheves betydningen av ledelse og å være
bevisst rollene i en organisasjon for å få til utvikling (Meld. St. 29 (2012-2013)).

3.1.2 Innkjøpsprosess/kjøpsatferd
Nesten alle tidligere inngåtte kontrakter om kjøp av Inn på tunet-tjenester i Steinkjer
kommune (og andre kommuner) er preget av tilfeldigheter og at man kjenner noen
(gjerne en tidligere kollega) som blir en slags sikkerhet for innholdet. Det er stor
enighet Steinkjer kommune om at innkjøpsprosessene skal profesjonaliseres, og
underlegges regimet rundt offentlige innkjøp. Dette innebærer behov for innkjøps- og
bestillerkompetanse.
Kompetanse
Utfører−bestiller-modellen framhever tre viktige kompetanseområder:
•
•
•

behovskartlegging
kontraktsforhandlinger
styring og oppfølging av tjenesteleveransene

Videre sies det at kompetansebehovet øker med økende endringstakt og kompleksitet i
tjenestene.
Behovskartlegging
Her tas det utgangspunktet at eksterne kjøp av tjenester gjøres ut fra tjenesteenhetens
behov, og kun når man mener dette er det beste faglige og økonomiske alternativet.
Det vil si at man kjøper ikke tjenester hvis man kan produsere tilsvarende tjeneste
billigere selv. Man kjøper for at man trenger noe, og at det er en god løsning.
Det er lite tradisjon for å lage kravspesifikasjoner (Østre, 1997) i kommunal sektor.
Dette bekreftes av de erfaringene som er høstet i prosjektperioden. Ikke bare er det
uvant å spesifisere krav, med det er en viktig øvelse å skille mellom må-krav og børkrav. Eller sagt på en annen måte: hva er ufravikelig krav og hva kan være
forhandlingsbart. I og med at mange kilder understreker at gode Inn på tunet-tjenester
utvikles over tid i samarbeid med tilbyder blir det viktig å ha et langsiktig
utviklingsperspektiv. Samtidig er det viktig å operasjonalisere oppfølgingen av krav
som stilles. Utvikling forutsetter dialog rundt oppnådde resultater og gjennomføring
av produksjonen.
Kontraktsforhandlinger
Kommunen har i dag en innkjøpsressurs, som har sitt primære kompetanseområde
innen det anbudstekniske. Når det gjelder spesifikasjoner av behov og krav vil det
nødvendigvis kreve tjenestespesifikk fagkompetanse. Det samme gjelder den
fagspesifikke styringen og oppfølgingen av leveransene. Til dels vil leveransen være
en koproduksjon sammen med bruker og kjøpende tjenesteenhet. Flere opplever at det
å ha ansvaret for tjenesten, men å ha eksterne leverandører av den er krevende og
kompliserende i forhold til å sikre kvalitet. Det ligger en viktig oppgave i dette med å
bli trygge på bestillerrutinene og rollefordelingen i det arbeidet.
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Blant lederne er erfaringene med og, holdningene til, eksterne innkjøp noe ulike.
Delvis er dette fundert i ulike typer tjenester. Dette gir seg utslag i både hvordan
gjennomføres selve bestillerprosessen og holdninger og motivasjon for å kjøpe inn
tjenester som et alternativ til å produsere selv. Et interessant fenomen er også
treningen til økonomiske resonnement rundt innkjøpsbeslutninger. Det er tendens til å
tenke at egen tidsbruk er «gratis» og at lønn (ansatte) er gratis, i beste fall en fast
kostnad. Med et slikt utgangspunkt vil alltid det å kjøpe eksterne tjenester framstå som
dyrt.
Oppfølging
I kontraktsterminologien snakker man om harde og myke kontrakter, i betydningen en
formell tilnærming og en relasjonell tilnærming (Similä, 2006) til krav og
forhandlinger. Tjenester preget av samproduksjon (partnerskap) og det å utvikle
tjenestene over tid nødvendiggjør en mer relasjonell tilnærming. Samtidig kan innkjøp
via anbud trekke i retning av en stor grad av formalisme. Det ligger en utfordring her,
å finne den rette balansen mellom nødvendig formalisme og tilstrekkelig relasjonell
tilnærming.
For enkelte enhetsledere oppleves det å kjøpe inn eksternt som en konkurranse til egne
ansattes tjenesteyting, og ikke minst at det spiser av de økonomiske rammene som skal
brukes til tjenesteproduksjon. En sa det slik: «skal jeg kjøpe inn Inn på tunet-tjenester,
må jeg si opp én av mine egne ansatte».
Dette er et uttrykk for to ulike perspektiv: et produksjonsperspektiv og et kontraktsperspektiv (Similä, 2006). Det er også et visst behov for å ha en viss langsiktighet i
relasjonene med tjenesteleverandøren, delvis for få til læring og utvikle skreddersydde
tilbud. En annen utfordring ved innkjøp av omsorgstjenester er at behovet kan variere
relativ mye på kort sikt. I en del sammenhenger dreier det seg om å kjøpe seg
kapasitet.
Det må etableres et profesjonelt regime for bestilling- og innkjøp, hvor prinsippene for
offentlige innkjøp legges til grunn – samtidig som det etableres en relasjonell
tilnærming. Bestilling er både en faglig og en teknisk oppgave, så samarbeid mellom
innkjøpsfunksjonen og fagenhetene er nødvendig. Her er det viktig med gjensidig
støtte, og at den dedikerte innkjøpsfunksjon har et ansvar på å gjøre fagfolkene trygge
på de tekniske sidene.
For å ivareta utviklingsperspektivet i bruk av Inn på tunet-tjenester, bør det være noen
som har dette som en spesialoppgave. Gjelder dette kun Inn på tunet-tjenester så kan
en slik oppgave ivaretas av en rådgiver på landbruksavdelingen. Men dette kan gi et
tillits-/troverdighetsutfordring å stimulere til ny næringsutvikling og samtidig gi råd
internt om kjøp av produktene. Ønsker man å se dette i et større perspektiv med
innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet i Steinkjer kommune generelt, bør det
forankres hos rådmannen.

3.1.3 Økonomi
Penger er gjennomgående tema både blant kommunens ansatte og i andre vurderinger
av Inn på tunet-opplegg. Kjøp av eksterne tjenester har en annen logikk en ordinær
drift. Kjøp må finansiere, enten via tilførsel av friske penger eller ved bruk av
ordinære driftsmidler. For mange enhetsledere er det lite handlingsrom innenfor
ordinære driftsrammer, delvis fordi Kostnadene oppleves som faste og at man ikke får
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gjort jobben fullt ut innenfor de eksisterende rammer. Det synes å være et viktig
element å kunne få finansiere utprøving av Inn på tunet-tjenester utenfor ordinære
driftsbudsjett. Hvis utprøving viser at dette er gode tiltak som skal brukes ordinært
framover må dette innarbeides i driftsplanen og finansieres over ordinært
driftsbudsjett.
Utviklingsrom
Trondheim kommune har prøvd en modell hvor det finnes en langsiktig og forutsigbar
pengesekk, disponert av rådmannen, som kan brukes til nye tjenester/tilbud. Også i et
innovasjonsperspektiv kan det synes som det å ha søkbare utviklingsmidler kan være
viktig for å få til utprøving. Med tydelige premisser for pengebruken, samt en
søknadsprosedyre som lett muliggjør evaluering av tiltaket vil dette kunne være
utviklingsdrivende.
På bakgrunn av erfaringene fra Trondheim, bør norske kommuner vurdere å øremerke
penger til utvikling og innovasjon, som forvaltes på rådmannsnivå. Midlene bør gjøres
søkbare og ha som premiss at de er ment som kortsiktige muligheter for å prøve ut nye
tiltak.
«Prosjekter» har til dels fungert som en finansieringsmulighet innen offentlig sektor,
gjerne ved at det er sentrale satsinger hvor det følger penger med. Mange har dårlige
erfaringer med den slags fordi prosjektet, som pr. definisjon er tidsbegrenset, lett blir
noe man venner seg til og som gir forventinger om videreføring over ordinær drift
etter at prosjektperioden er ferdig. Det er en lederutfordring å innrette seg etter at
prosjekter er tidsbegrensede. Men uansett har mange dårlige opplevelser rundt
avvikling/videreføring av prosjekt.
Dette løses ved å etableres et tydelig budsjettmessig skille mellom driftskostnad og
utviklingskostnad før oppstart av nye prosjekter. Utviklingskostnaden omfatter
merkostnader forbundet med første gangs transaksjon, når både roller, avtaleverk og
styringsrutiner skal etableres.
Merkostnader
Et annet gjentagende fenomen er finansiering av merkostnader ved å bruke eksterne
tjenester. Transport er for eksempel noe som går igjen. Her kan og bør man tenke seg
dette inkludert i den tjenesten man kjøper. Likevel oppstår det gjerne en del praktiskøkonomiske utfordringer.
Et annet område som også må finansieres er kostnaden ved oppfølging og kontroll av
tjenestene. Det innebærer en meroppgave/merkostnad for enheten. I Trondheim
kommune har rådmannens tatt denne kostnaden.
Merkostnader må holdes opp mot både relevant alternativ kostnad ved å gi tilsvarende
tjeneste internt, og eventuell merverdi ved den eksterne tjenesten i form av innhold og
kvalitet.
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4.

FORSLAG TIL TILTAK

Utgangspunktet for forslagene til tiltak er at innkjøp av eksterne tjenester tar
utgangspunkt i et behov, og at innkjøp av eksterne tjenester kun er aktuelt når det er en
god løsning både innholdsmessig og økonomisk for kommunens tjenesteproduksjon.
Inn på tunet er et relativt nytt produkt som er i ferd med å bli etablert som et
profesjonelt produkt og et supplement til offentlig velferdstjenesteproduksjon. Kjøp av
eksterne omsorgstjenester er relativt nytt for en del tjenesteenheter i kommune. Dette
gjør at det er en slags dobbel kjøpsusikkerhet knyttet til å anskaffe Inn på tunettjenester.
Bestillerkompetanse er kunnskap om, og evne til (kompetanse), å koble det tekniske
rundt innkjøpsprosessen, utvikling av tjenestene og å styre tjenesteproduksjonrelasjonen. Bestillerkompetanse er i første rekke et organisasjonsbegrep – en
systemkompetanse − som gjør bruk av bestilling som en måte å få til effektiv
ressursutnyttelse og utvikle (tjeneste)produksjonen på.
Stimulere til innovasjon
Det tar tid å adoptere (mentalt) et nytt produkt, som attpåtil krever at man i enkelte
tilfeller må tenke nytt (innovere) i forhold til å gjøre jobben sin. Et viktig punkt blir å
kunne skynde på vurderingsprosessene (NOU 2011:11; Meld. St. 29) med å «prøve
ut» Inn på tunet som et verktøy for å produsere tjenester.
Noen i kommunen bør ha en dedikert funksjon i å være ressursperson på utvikling, og
oppdatert på tilbud, praksiser og erfaringer når det gjelder Inn på tunet-området.
Vedkommende bør være knyttet til rådmannen (ledelsesforankret). Samme funksjon
bør også gis en oppfølgerrolle i forhold til kontrakter, og evaluere erfaringen (som
kjøper) med hensyn på læring. Denne funksjonen må være tett koblet til
innkjøpsfunksjonen, og skal ikke overta fagansvaret fra de tjenesteområdene som er
aktuelle bestillere av eksterne Inn på Tunet-tjenester.
Fleksible innkjøp
Innkjøp blir en viktig funksjon når det gjelder gjennomføring og rådgivning på
offentlige innkjøp og kontraktsledelse i forhold til fagfolkene. Det er viktig at
innkjøpsfunksjonen har et utviklingsperspektiv som innebærer både langsiktighet,
fleksibilitet og tilpasningsmuligheter (myke kontrakter). Det er vesentlig å gjøre
fagfolkene trygge og gode på å bruke fagligheten i bestillerarbeidet og spesielt i
kravspesifikasjonene.
Det er stor grad av utvikling og skreddersøm i omsorgstjenester. Det blir viktig å
bruke innkjøpsreglementets muligheter for å gi handlingsrom gjennom bruk av
utviklingskontrakter, åpne anbud og rammeavtaler for innkjøp av Inn på tunettjenester. Utviklingskontrakter gir et prosessperspektiv. Åpne anbud gir muligheter for
forhandlinger og skreddersøm. Rammeavtaler gir mulighet for avrop knyttet til hurtig
oppdukkende behov og behov som fluktuerer. Det må vurderes om det det av
teknisk/juridiske/økonomiske grunner bør lages separate rammeavtaler for
•
•

Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m.
Arbeid: arbeidstrening
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•

Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

Økonomisk utviklingsrom
Det bør avsettes øremerkede midler over flere år som enhetsledere kan søkes på og
som skal brukes til tjenesteutvikling – blant annet Inn på tunet-tjenester. Å utvikle nye
tjenester krever gjerne planlegging og modning, derfor må en slik ordning ha en viss
garanti for langsiktighet for å sikre forutsigbarhet. Ordningen bør administreres av
rådmannen.
Søknadsprosedyren bør gjøres enkel og utformes slik at søknadens innhold kan brukes
direkte i avropene på rammeavtaler. Dessuten bør det eksplisitt fokuseres på gevinster
og kostnader, og skille mellom utviklingskostnader og driftskostnader.
Generelt bør enhetslederne skoleres i utviklingstenking, kostnadsanalyser og
kontraktstyring. Og kommunen må være tydelig på hva de vil med utvikling og kjøp
av eksterne tjenester (ha en strategi).
Tiltak:
• Styrke innkjøpsfunksjonen i rådmannens stab med tanke på kompetanse om
innovative kjøpsprosesser, myke kontrakter og leverandørutvikling.
•

Sette av økonomiske ressurser til å dekke utprøving av ved utviklingsorienterte
eksterne tjenestekjøp, og etablere en søkekriterier/-prinispper.

•

Videreutvikle arbeidet med rammeavtaler og vurdere å etablere rammeavtaler
innen oppvekst og opplæring, arbeid og helse og omsorg.

•

Etablere strategi for utvikling, bruk og kjøp av eksterne tjenester.

•

Gjennomføre program om eksterne tjenestekjøp og bestillerkompetanse i
lederskolen
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Prosjektbeskrivelse
Inviterte til oppstartmøte
Program erfaringsseminar den 16.1.2012
Lysark fra presentasjonene på erfaringsseminaret 16.1.2012
a. Kristi Buset: Erfaringer fra kjøp og bruk av Inn på tunet i
Trondheim kommune
b. Hege Ericson: Det offentlige som kunder av Inn på tunettjenester
c. Jan Ole Similä: Kontraktsstyring

Prosjektplan
Bestillingskompetanse inn på tunet
Steinkjer kommune er en av landets største landbrukskommuner og bør

dokumentasjon overfor leverandørene. Disse prosessene krever høy grad

derfor ha stort potensial for å utvikle velfungerende inn på tunet-tilbud.

av koordinering og egeninnsats fra flere avdelinger og tjenesteenheter.

Siden en stor del av kommunens innbyggere kjenner landbruket, ligger det

Tydelig prosjektorganisering og ledelse er nødvendig for gjennomføring av

særlige verdier i å bruke gårdsmiljø som en del av tjenestetilbudet.

prosessene.

Det er stor interesse fra gårdbrukere i Steinkjer om å tilby tjenester overfor

Erfaring fra andre kommuner viser visstnok at satsing på Inn På Tunet-

offentlige tilbydere, i første rekke kommunen og NAV. Vi registrerer også at

tjenester kan gi “samfunnsmessige gevinster både menneskelig og

skole-, helse- og omsorgssektoren ønsker gårdsbaserte tjenester, men at

økonomisk”, men vi har ikke klart å finne noen god beskrivelse og

intensjonene ikke realiseres i konkrete avtaler om tjenestekjøp. Samtidig

kvantifisering av disse gevinstene, ut over henvisninger til forskningsbehov

ser vi at det utvikles offentlige tjenestetilbud uten at Inn på tunet-tilbud har

på dette området. Erfaring fra andre kommuner viser også at “systematisk

vært vurdert som alternativ.

arbeid, politisk og administrativ forankring høyt oppe i
kommunestrukturen, engasjerte fagfolk, brukerne i fokus og vilje til

Kommunen får samtidig signaler fra tilbydere av inn på tunet-tjenester om

samhandling og nytenking er noen nøkkelfaktorene bak en vellykket

at kommunen som markedsaktør oppleves som vanskelig å kommunisere

satsing”. På oppfordring fra Steinkjer kommune skal Distriktssenteret

med. Kommunikasjonssvikt kan skyldes en kombinasjon av manglende

(kompetansesenter for dstriktsutvikling) fremskaffe dokumentasjon på

profesjonalitet hos tilbyder i innsalgsrollen, manglende

eventuelle samfunnsmessige effekter, slik at norske kommuner har

bestillerkompetanse i kommunen og stram kommuneøkonomi.

håndfaste argumenter i prosessen med å motivere til strategisk satsing på
Inn På Tunet-tjenester. Steinkjer kommune øremerker ressurs i vårt

Steinkjer kommune ønsker derfor å gjennomføre nødvendige prosesser for

prosjekt til samarbeid med Distriktssenteret på dette området.

å avklare vårt behov for tjenestekjøp, foreta nødvendig prioritering av
kommunale midler og gjennomgå krav til kvalitet, sikkerhet og
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I samråd med leder, trekke inn kolleger i arbeidet der det viser seg

2.1. Prosjektorganisering og bemanning
Prosjekteier:

Steinkjer kommune, representert ved styringsgruppe

Driftsansvarlig:

Eksternt innleid prosjektleder

Prosjektgruppe:

Utvalgte medarbeidere fra kommuneadministrasjonen

nødvendig
-

Bidra til åpen kommunikasjon og godt samarbeidsklima i gruppen
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3. Mål og rammer
3.1. Hovedmål

Hovedaktiviteter og oppgaver
-

Avklare roller og ansvar mellom kjøper og tilbyder

-

Legge til rette for erfaringsutveksling mellom tjenesteenheter

Etablere inn på tunet-tilbud som en naturlig del av et variert og

omkring behovsavklaring/utvikling av gårdsbaserte tjenestetilbud,

kvalitetssikret tjenestetilbud i Steinkjer kommune, og derigjennom bidra til

kjøpsrutiner, oppfølging av leverandører, kvalitet på tjenestene

økt næringsutvikling i landbruket.

mm.
-

3.2. Delmål
a) Etablere interne rutiner i kommunen for å inngå og følge opp
avtaler med leverandører av inn på tunet-tjenester

på tunet-leverandører (f.eks. oppdragsbeskrivelser, anbud,
kvalitetskrav, kontrakter, rapporter mm.)
-

c) Erfaringsutveksling på tvers av avdelinger og tjenesteenheter
d) Bistå Distriktssenteret i arbeidet med å fremskaffe data for

Gjennomføre korte møter/samlinger for kommunalt ansatte og
leverandører av inn på tunet-tjenester, med tema etter ønske fra

b) Fastsette kvalitetskrav som kommunen som tjenestetilbyder
stiller overfor sine leverandører av inn på tunet-tjenester

Beskrive ønsket praksis for Steinkjer kommunes samarbeid med inn

kommuneansatte
-

Evaluere og vurdere ev. videreføring av virksomheten etter
prosjektslutt

samfunnsmessige (økonomisk og menneskelig) effekter av
satsing på inn på tunet som en del av offentlig tjenestetilbud

3.3. Rammer
Prosjektperioden er 01.12.2011 – 31.11.2012
Den totale økonomiske rammen for prosjektet er 635 000 kr eks. mva.
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realistiske, slik at prosjektet skal kunne gjennomføres innenfor de rammene

4. Risikoevaluering

som er fastsatt.

4.1. Kritiske suksessfaktorer
# Kritiske faktorer

S K RF Mulige tiltak/Ansvarlig

1 Manglende tilskutning

1 5 5

5. Planlegging, oppfølging og rapportering

Prosjektet avsluttes

5.1. Milepæler og beslutningspunkter

hos politisk ledelse
BP# Dato

kommunen
2 Manglende finansiering 3 5 15 Prosjektet utsettes og

1

15.sept Søknad oversendes
2011 Fylkesmannens

styringsgruppen undersøker

3 Mangelfull/ endret

1 5 5

kommunal bemanning
4 Manglende tilgang til

1 5 5

2
3

styringsgruppen tar opp saken med

prosjektledelse

kommuneledelsen

4
5

K – Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk)
RF – Risikofakter (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato.

både i planverk, administrativ og folkevalgt ledelse og tjenesteledere. Det

Svarbrev fra

Nov Sammensetning av styrings- og

Anbudsdokumenter
og ref. Forhandlinger

1.des Formell prosjektstart

Materiell fra møte i

2011

styringsgruppen

10.des Avtale med prosjektleder

Signert kontrakt

2011 inngått
6

31.mai Oppsummering og evaluering
2011 midtveis i prosjektet

4.2. Risikovurdering
Prosjektplanen er gjennomarbeidet og forankret hos Steinkjer kommune

på sendt søknad

innleie av prosjektleder

S – Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer.m Skala 1- 5 (5 er mest
sannsynlig)

Elektronisk kvittering

Innovasjon Norge

2011 prosjektgruppe. Arbeid med

Prosjektet utsettes og

kvalifisert

Okt Avklaring finansiering
2011

Styringsgruppen avklarer alternativ
bemanning med kommuneledelsen

Dokumentasjon

landbruksavdeling

mulighet for alternativ
prosjektfinansiering

Tema

7

30.nov Prosjektavslutning

Materiell fra møte i
styringsgruppen
Sluttrapport

2012

er lagt vekt på at mål og oppgaver i prosjektet skal være konkrete og
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6. Kostnader og finansiering
6.1. Kostnader pr. delprosjekt
Kostnadsart

Beløp

Prosjektadministrasjon

45 000 kr

Planlegging tiltak

45 000 kr

Oppgavegjennomføring 180 000 kr
Reiser

500 kr

Møter og materiell
Sum

2 500 kr
273 000 kr

Kostnadsoversikt pr delprosjekt, alle beløp er eks. mva.

6.2. Finansiering
Finansieringstype og –kilde
Steinkjer kommune

Beløp
136 500 kr

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 136 500 kr
Sum/ Total

273 000 kr

Finansieringsplan for prosjektet, alle beløp er eks. mva.
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6.1. Tids- og ressursplan
Tidsplan (månedsvis)
Aktivitet
Prosjektadministrasjon

Ressurser

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

X

X

X

X

Planlegging av aktiviteter

X

Gjennomføring av aktiviteter

X

Evaluering
Sluttrapportering

X

X

Dagsverk

X

10
10

X

X

X

X
X

X

X

X

40
X
X

5
X

2

Sum dagsverk (Prosjektleder 30, Steinkjer kommune 37)

67
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Inviterte deltagere er til oppstartmøte den 18. april
2012
Rådmannen
Økonomitjenesten – innkjøpsleder Birger Asphaug
Personaltjenesten – personalsjef Karsten Saugestad
Plan- og Utredningstjenesten – rådgiver Grete Waaseth
Avdeling for helse
Stab – rådgiver Johanne Rossebø
Barn- og familieenheten – leder Marianne Vollen
Barnevern – leder Gunlaug Rønsberg
Avlastning barn og unge – leder Marthe Haugland
Arbeidssentralen – leder Einar Aasen
NAV Velferd – leder May Beate Haugan
Avdeling for omsorg
Stab – fagkonsulent Elin Jegersen
Sykehjem – prosjektleder Tone Øvergård Beistad
Tildelingskontoret – leder Solveig Kleven
Avdeling for oppvekst
Stab – konsulent Robert Ertsås
Binde skole – rektor Ole Jomaas
Vålen skole – rektor Berit Kvernmo
Egge Ungdomsskole – rektor Jostein Kvernmo
Steinkjer ungdomsskole – lærer Bente Droigk
Steinkjer voksenopplæring – rektor Eva Løe
Avdeling for samfunnsutvikling
Flyktninge- og aktivitetstjenesten – leder Turid Eian
Flyktninge- og aktivitetstjenesten – tilrettelegger fritid Lilianne Brøndbo

Inn på Tunet-tjenester

Erfaringsseminar om bestillerkompetanse
MØTELEDER
Morten Stene
PROGRAM
10:00−10:15 Velkommen
Resultater av prosjektet
10:15-10:30 Slik bruker vi Inn på Tunet,
10:30-10:45 Erfaringer fra anbudsprosess sommeren 2012
10.45-11:00 Kort pause
11:00-11:30 Erfaringer fra kjøp og bruk av Inn på tunet
i Trondheim kommune
11:30-12:00 Det offentlige som kunder av Inn på tunet-tjenester
12:00−12:30 Lunsj
12:30−13:00 Kontraktstyring
13:00−13:45 Refleksjonsgrupper
13:45−14:00 Oppsummering i plenum og avslutning

TID OG STED
Onsdag 16. januar 2013 kl. 10-14
møterom Otto Sverdrup, Steinkjer Rådhus

rådmann Torunn Austheim
prosjektleder Morten Stene og rådgiver Grete Waaseth
Rektor Ole Jomaas, Binde skole
Enhetsleder Turid Eian, Flyktninge- og aktivitetstjenesten

Rådgiver Kirsti Buseth, Trondheim kommune
Daglig leder Hege Ericson, Inn på Tunet Trøndelag sa
Førsteamanuensis Jan Ole Similä, HiNT

:
• "Grønn omsorg kan gi en meningsfylt hverdag med aktivitet og
arbeid tilpasset den enkeltes behov ut fra gårdens aktiviteter"

• "Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle
aldersgrupper"
• "Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid
med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen"
Regjerinen.no:
• "Samhandlingsreformen viser et økende behov for slike omsorgstilbud"

• "Målet er å gjøre fremtidens skole mer
interessant, produktiv og motiverende,
gjennom å åpne skolen i større grad mot verden"

(12/2008)

For å lykkes må elevene blant annet:
• "være i stand til å kontekstualisere og sette undervisningen i sammenheng"
• "være i stand til å åpne skolens klasserom mot miljøer på utsiden og slik gjøre
læring meningsfull og aktuell"

PÅMELDING
Til Grete Waaseth innen 07.01.2012
E-post: gewa@steinkjer.kommune.no
Telefon: 950 70 221

Erfaringsseminar om bestillerkompetanse, Steinkjer 16. januar 2013

Erfaringer fra kjøp og bruk av
Inn på tunet i Trondheim kommune

Kirsti Buseth, rådgiver i rådmannens fagstab

Felles satsing
• Gode tjenester til
befolkningen

• Aktivt bynært
landbruk

Forankring
• Politisk – tverrpolitisk enighet
• Administrativt, to nivå – rådmann og
•
•

enhetsledere
Budsjett – sentrale midler
Bestillerkompetanse
• Fra ”offer” for innsalg til bevisst bestiller
• Fra få tilbydere og direkte forhandling, til mange
tilbydere og offentlig anbud

Offentlig anbud
• å oppnå best mulig priser på varer/tjenester
•

av riktig kvalitet
likebehandling, gi alle interesserte en
mulighet til å levere tilbud

Praktisk gjennomføring
•

Anbudsgruppe som ledes av kommunens
innkjøpstjeneste
Konkurranse med forhandling
etter forskriftens del I og II (1 trinns prosess)
Samarbeid om utforming av
konkurransegrunnlag med kvalifikasjonskrav og
tildelingskriterier og vekting av disse

•
•
•

•
•

kvalitet, pris, miljø

Doffin - database for offentlige innkjøp
Varighet på kontrakt (2+1+1)

Praktisk gjennomføring
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melding ut til alle gårdbrukere i kommunen som har søkt
produksjonstilskudd og til landbrukskontor i
nabokommuner. Bruk av Meldingsblad for landbruket.
Åpningsmøte, veiledning til gårdbrukerne
Spørsmålsrunder – svar på Doffin
De tilbyderne som oppfyller de formelle
kravene/kvalifikasjonskravene får sine tilbud vurdert
Valg av tilbydere kommunen går i forhandling med
Det kan forhandles om alle sidene ved tilbudet
Gårdsbesøk
Evaluering av tilbud, valg av leverandører
Kontrakt - årlig prisjustering i hht kommunal deflator,
samarbeidsmøter

Formelle krav
• Sunn økonomi - attest som bekrefter at
•
•
•
•

en er à jour med innbetaling av skatter og
avgifter
HMS- egenerklæring
Bekreftelse på registrering i
foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret)
Tarifflønn for ansatte
Godkjenning som IPT-tilbyder

Kvalitetssystem og
godkjenningsordning
• Inn på Tunet-standarder
For å bli godkjent som IPT-tilbyder må kravene i KSLstandardene 1 og 11 være oppfylt. I godkjenningsprosedyren
vil et gårdsbesøk og oppfølging av en KSL-revisor inngå.

http://matmerk.no/inn-patunet/inn_pa_tunet_standarder/

http://matmerk.no/inn-pa-tunet/definisjon-oggodkjenning/

Takk for oppmerksomheten!

kirsti.buseth@trondheim.kommune.no
Tlf. 952 63 325

Det offentlige som
kunder av inn på
tunet – tjenester

Hege Ericson
Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag SA
Tlf 979 60 744
hege.ericson@innpatunet.no
www.innpatunet.no

Inn på tunet, definisjonen:
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede
velferdstjenester på gårdsbruk.Tjenestene skal
gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på Tunet Trøndelag SA
En samvirkebedrift eid av 35 gårdbrukere i
Trøndelagskommunene
• Leverte inn på tunet – tjenester for 2,5 mill i 2012
• Fokus på gode leverandører, kompetanseheving og
videreutvikling
•

•

Strategi 2012 – 2014
- styrke organisasjonen og øke omsetningen
- øke antallet leverandører
- utvikle og tilby tjenester med nasjonal standard og høy kvalitet

Vårt marked
Strategisk valg – det offentlige som kunde
- markedsføring
- tjenesteutvikling
- kvalitetssikring
- kontrakter
- administrative rutiner

Kvalitetstilbud regulert av lovverk.
Enkeltkommuner eller i samhandling med flere

4. MÅLSETTINGER FOR BRUKERE, KJØPERE OG LEVERANDØRER

Brukere

• Tjenesten skal fylle brukers behov
• Brukere skal oppleve mestring og læring
gjennom å delta i arbeid og aktivitet

Kjøper

• Tjenesten skal dekke kjøpers behov for å
tilby innbyggerne det riktige
tjenestetilbudet. Dette omfatter både
lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester.

Leverandør

• Leveransen skal oppfylle gårdbrukers
behov for inntjening i sin
næringsvirksomhet

Suksessen for inn på tunet – tjenestene er avhengig av at
alle parter ”tjener” på leveransen

Det offentlige som kunde:
våre erfaringer
•

Møter saksbehandlere med god
fagkompetanse og kunnskap om brukerne

•

Varierende kunnskap om inn på tunet

•

Årlige budsjettforhandlinger styrer mye
- langsiktige utfordringer, kortsiktig
økonomi

Det offentlige som kunde:
våre erfaringer
•
•
•

•
•

•

Noen tør å prøve
Ulike kulturer
Inn på tunet finnes ikke i tiltakssystemet
Signaliserer økende behov
Forankring og aksept
Sikre betalere

Det offentlige som kunde:
våre erfaringer
•

Anbud
•
•
•
•
•

Positivt
Tydelig kravspesifikasjon og bestilling
Ryddig prosess
Forutsigbart
Rettferdig

Tydelige konsept, enklere bruk
y

Følgende kan være aktuelle:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Barnevern
Skole
Arbeidstrening
Helse, rus/psykiatri (må konkretiseres)
Dagaktivitetstilbud eldre
Andre (kan dukke opp i dialog med markedet)

Tjenestekonsept inn på tunet
Kjøper, leverandør, brukergruppe
y Innholdet i tjenesten
y Rutiner ved kjøp
y

x Tilpassede ordninger
x Kontrakter

y

Rutiner for evaluering

y

Vi trenger markedet/ kommunenes
innspill til å utvikle konsept som treffer
målgruppen og vil etterspørres

Foredrag Steinkjer kommune/Inn på Tunet 16.01.2013
Jan Ole Similä, PhD – Førsteamanuensis



Kontrakt







En frivillig relasjon mellom individer
Innebærer begrenset forpliktelse
Bygger på gjensidighet i bytteforholdet
Er ekskluderende, ved at den primært begrenses til å påvirke
forholdet mellom kontraktspartnerne

Kontraktsledelse er et målsettende, problemløsende og
språkskapende samspill omkring etableringen av kontrakter,
innholdet i kontrakter og bidragene til kontraktens oppfyllelse (Similä,
2003)



Anskaffelsesprosessen dreier seg om hele prosessen fra
konseptualiseringen av behovet, til den optimale utnyttelsen av
produktet/tjenesten. (Callender og Matthews, 2004:234)

Prinsipalen

Økonomi

Produksjon

Juridisk
forpliktelse

Agenten

Prosessen
må ledes

Forarbeidet
-Formål og behov
- Markedssituasjonen
- Beslutningskriterier
Konkurransen
- Reguleres av
LOA/FOA

Resultat og
prosess bør
evalueres

Etterarbeidet
-Forventningsavklaring
(internt/eksternt)
- Oppfølging og
kontroll

DEN PSYKOLOGISKE EGOISTEN



Klassisk












Kommunikasjon er begrenset og formell
Alt blir målt i økonomiske termer
Starten og slutten av kontraktsforholdet
er klart definert
Komplett og spesifisert planleggingen
Lite forhandling mens kontrakten løper
Kontrakten er bindende for partene
Samarbeid ikke påkrevd mellom partene
etter at kontrakten er påbegynt
Partenes bidrag og belønninger er
spesifisert i kontrakten
Regler og rettigheter er spesifisert
Ingen uselvisk atferd er forventet, eller
inntreffer
Uforutsette problemer er ikke forventet.
Oppstår dette reguleres det av egne
punkter i kontrakten.

ALTRUISTEN



Relasjonell












Kommunikasjonen er omfattende, og
både formell og uformell
Mange forhold er vanskelig å måle.
Partene foretar ingen/få målinger
Starten og slutten av kontraktsforholdet er
vanskelig å definere
Begrenset spesifikk planlegging før
kontrakt etableres
Omfattende felles planlegging
Kontrakten er veiledende for partene
Suksess er avhengig av samarbeid mellom
partene i forhold til planlegging og
utførelse
Fordeler/ulemper deles mellom partene
Regler og rettigheter er ikke-spesifiserte
og ikke målbare
Betydelige forventninger om uselvisk
atferd
Problemer forventes og løses via
samarbeid










“If you are not in
control of your
contracts, you are not
in control of your
business” (Saxena, A. 2005)

Jan Ole Similä, PhD – Førsteamanuensis ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Programansvarlig for studiet i kontraktsledelse
Telefon +47 74112263 (HiNT)
Mobil: +47 90475760
E-mail: jan.o.simila@hint.no

KONTRAKTSFORBEREDELSER
”... Kontrakten er det viktigste redskapet
når ett foretak samhandler med et annet
foretak, eller når en organisasjon
samhandler med kundene. Kontraktene
representerer nervecellene i det økonomiske
systemet.” Coase (2002)

Kontraktsledelse
En praktisk tilnærming
Av
Jan Ole Similä

-1–
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KONTRAKTSFORBEREDELSER
Kontraktsledelse er definert som et målsettende, problemløsende og språkskapende samspill
omkring etableringen av kontrakter, innholdet i kontrakter og bidragene til kontraktens
oppfyllelse (Similä, 2003). Det handler mye om:
- Hvordan man kan utvikle og kommunisere en enhetlig retning, og utvikle en felles
oppfatning omkring den aktuelle kontraktsprosessen.
- Hvordan man kan generere entusiasme og motivasjon for at alle skal bidra på en
konstruktiv måte.
- Hvordan man kan sikre kontroll med organisasjonens prestasjoner i tilknytning til den
aktuelle kontrakten.
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KONTRAKTSFORBEREDELSER
Kontrakt nr/referanse
Dato
Versjon
Aktører (internt)

Beslutningsmyndighet
- hvem har fullmaktig til å gi
tilbud og å akseptere tilbud
Virksomhetens overordna mål
- hovedmål
- delmål
- omdømme/rennome
Formål for den aktuelle
kontraktsprosessen
- Beskrivelse av behov eller
funksjon som skal dekkes
gjennom kontraktsprosessen

Mulige leverandører
- Potensielle leverandører i
markedet
- Konkurransesituasjonen
Relasjon – avhengighet, tillit
og risiko
- Hvordan antas
avhengigheten mellom
partene å bli
- hvor langsiktig antar man at
relasjonen vil være
- hvordan ønsker vi at
relasjonen skal være
- hvilke risikoer ligger det i
relasjonen
Beslutningskriterier:
- sentrale beslutningskriterier
- vektingen av ulike kriterier
- hvilke beslutningsalternativer
har vi
- hva kan vi akseptere
- hva kan vi ikke akseptere
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KONTRAKTSFORBEREDELSER
Sentrale avtalepunkter
- hva er formålet med avtalen
- hvem er parter
- hva skal være partenes bidrag
- hva skal være partenes
belønninger
- når trer avtalen i kraft
- når opphører avtalen
- kriterier for reforhandling
- hva regnes som mislighold
- hvordan håndtere konflikter
Partenes forventninger
- hvordan formidle
forventningene til avtalen
internt og med
avtalepartneren
Oppfølging av avtalen
- hvordan kontrollere at
avtalen innfris som forventet
- hvordan kommunisere
internt ift oppfølging av
avtalen
- hvordan kommunisere med
avtaleparten ift oppfølging
av avtalen
Resultatevaluering
I hvilken grad er målene med
kontrakten oppnådd
Prosessevaluering
I hvilken grad er man tilfreds
med forarbeidet, kontrakten, og
prosessen, og evt hvilke
forbedringstiltak må iverksettes.
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