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FORORD
Dette arbeidet er en kartlegging av kompetansebehov og et forsøk på å
identifisere mulige tiltak for å understøtte kompetansebehovet for Inn på tunetbedrifter, og spesielt undersøke om en besøks-/ individuell veiledningsordning
tilsvarende det som gjøres overfor lokale matbedrifter kan fylle et slikt behov.
Oppdragsgiver er Mære landbruksskole, utviklingsavdelingen. Arbeidet er
finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelags, landbruksavdeling.
Oppdraget har en økonomisk ramme på 80.000 kroner.
Oppdragsgivers kontaktperson har vært Tove Hatling Jystad, Mære
landbruksskole. Dessuten har Siri Bruem, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
landbruksavdelingen, bidratt med kontakt opp mot respondenten.
Takk til Inn på tunet-tilbyderne som velvillig har stilt sin tid til rådighet og delt
og diskutert sine erfaringer.

Morten Stene
prosjektleder
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SAMMENDRAG
Målet med dette arbeidet er å kartlegge kompetansebehov og identifisere
mulige tiltak for å understøtte eventuelle kompetansebehov for Inn på tunettilbydere i Nord-Trøndelag. Oppdragsgiver er Mære landbruksskole,
utviklingsavdelingen.
Det er gjort intervju med tolv Inn på tunet-tilbydere. Deltagerne er plukket ut
fra et ønske om mangfold og spredning når det gjaldt type produkt, geografi,
erfaring og nettverkstilknytning. Deltagelsen var frivillig. Intervjuene ble
gjennomført i perioden 20. juni 2013 til 30. august 2013.
Positiv men passivt marked
Det er få gjennomgående kompetansebehov som kommer til uttrykk. Men det
er mange individuelle behov og ønsker.
De fleste utfordringene er knyttet til markedet, på flere måter. Markedet er i
stor grad positivt, men passivt.
Kundene i hovedsakelig kommuner, noe som innebærer en kjøpsprosess som
oppleves komplisert (anbud), vanskelig forutsigbar (avhengig av økonomi,
politiske beslutninger og enkeltpersoner) og ulike for de forskjellige
tjenesteområdene. Både Inn på tunet og det å kjøpe eksterne tjenester er delvis
nytt for kommunene, og mange av kjøpene så langt har vært utprøving. Men
kjøpsprosessen er i ferd med å profesjonaliseres (bruk av anbud).
Velferdssektoren i kommunen er delvis i utvikling, noe som ytterligere gjør
bildet uklart.
Eksisterende etablereropplæring synes å fungere i forbindelse med avklaringer
og oppstart av bedrifter. Dessuten er de fleste bedriftene med i ulike nettverk
som fungerer som kollegial støtte.
Et marked i utvikling
Mange uttrykker ønsker om kunne følge med i bransjen, og være oppdatert på
hvordan området og kundesiden utvikler seg. I kjølvannet av markedets
utvikling vil det kunne oppstå tjenestespesifikke kunnskapsbehov. Det samme
gjelder kunnskap om det å samhandle med kunden, enten i form av en
anbudsprosess eller som partner i en innovasjonsprosess.
Etter hvert som bedriftene vokser seg ut av oppstartfasen, kan det virke som det
er et behov for individuell rådgivning og forretningsmodellutvikling i
forbindelse med overgangen til en mer etablert driftsfase.
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Med utgangspunkt i en velprøvd og godt fungerende Besøksordning for
lokalmatbedrifter 1 har Mære landbruksskole tatt initiativ til et prosjekt for å
undersøke behovet for målrettet bedriftsrådgivning for Inn på tunet-bedrifter.
Prøveprosjektet tar sikte på å undersøke grunnlaget for eventuell etablering av
en slik ordning. Prøveprosjektet er finansiert med BU-midler fra Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag.
Prosjektets styringsgruppe har bestått av: Veronica Reinås (representant for
nettverkene og Inn på tunet-bedriftene i regionen), Siri Bruem, Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen, og Tove Hatling Jystad, Mære
landbruksskole, utviklingsavdelingen.

1.2

Målsetting

Effektmålet for arbeidet er å bidra til økt satsing på Inn på tunet ved å bidra til
utvikling av mer robuste og profesjonelle bedrifter.
Arbeidets resultatmål (problemstilling) er å kartlegge kompetansebehov og
identifisere mulige tiltak for å understøtte eventuelle kompetansebehov. Det
skal spesielt undersøkes om en besøks-/ individuell veiledningsordning
tilsvarende det som gjøres overfor lokale matbedrifter kan fylle et slikt behov.

1.3

Gjennomføring og datagrunnlag

Det er gjort intervju med tolv Inn på tunet-tilbydere. Bedriftene som er
intervjuet/har deltatt i prosjektet ble strategisk plukket ut av Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen, og invitert til å være med i
undersøkelsen. Utvalget skjedde ut fra et ønske om mangfold og spredning når

1

Besøksordningen innebærer tilbud om et gratis besøk av en fagperson innenfor rammene på
15 timer. Det kan være en kompetanseperson fra et matfaglig miljø eller annet, basert på det
behovet bedriften har. I løpet av besøket kan det utføres noe konkret arbeid i tillegg til
rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov.
Besøksøkningen er finansiert av Lokalmatprogrammet, Innovasjon Norge.
(http://www.maeremat.no/?Mode=Meny&Nivaa=2&HovedMenyId=123&UnderMenyId1=161
&InnholdMenyId=161)
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det gjaldt type produkt, geografi, erfaring og nettverkstilknytning. Deltagelsen
var frivillig.
Deltagerne var (sortert alfabetisk):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva og Roar Hojem, Hojem gård, Frosta
Eva Svartaas-Borgen og Ole Borgen, Husan gård, Verdal
Ine Rossetnes, Rossetnes aktivitetsgård, Grong
Inger Tisløv Andreassen, Linåsve gård, Steinkjer
Karin Heia Østborg, Jørem gard, Grong
Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva vekstgård, Inderøy
Liv og Vidar Tømmermo-Reitan, Øvre Staldvik gård, Røyrvik
Nina Indgjerd Brattsti, Holden gård, Verran
Svein Berfjord, Berg gård, Inderøy
Tone Munkeby, Lykkens prøve, Levanger
Toril Bakken Wandsvik, Kindseth gård, Stjørdal
Veronica Reinås, Eikra gård, Stjørdal

Med utgangpunkt i Besøksordningens kartleggingsskjema ble det utviklet en
intervjuguide som var utgangspunktet for en prat rundt driftsmessige
muligheter og utfordringer og om ønskede utviklingstiltak framover.
Møtene ble gjennomført hos tilbyderen og varte i to til tre timer. Det ble
diskutert konkrete problemstillinger knyttet til den aktuelle gården, samt
hvordan man kan bli bedre til å møte framtidige muligheter og utfordringer.
Kartleggingen ble gjennomført av forsker Morten Stene, Trøndelag Forskning
og Utvikling. I tillegg var medarbeidere fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
eller Mære landbruksskole med på åtte av intervjuene. Siri I. Bruem, Jon Olav
Veie og Aino Holst Oksdøl fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin
landbruksavdeling og Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole, deltok på
enkeltintervju. Dette for å få et innblikk i hverdagen til Inn på tunet-bedrifter.
For bedriftene som var med i lokale samarbeidsnettverk/samvirkebedrifter ble
leder/prosjektleder for aktuelt nettverk/bedrift invitert til å delta på besøket.
Hege Ericson, Inn på Tunet Trøndelag SA, og Øyvind Lyngstad, Inn på Tunet
Innherred, deltok på ett intervju hver.
Intervjuene ble gjennomført i perioden 20. juni 2013 til 30. august 2013.
Resultatene ble lagt fram for både respondentene, med-intervjuerne og
deltagerne i styringsgruppen som fikk anledning til å supplere og korrigere
faktafeil og sikre at konfidensialiteten var tilstrekkelig ivaretatt både overfor
bedriftene og kundene.
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Prosjektet ble avsluttet med et møte med de involverte respondentene for å
diskutere resultatene og veien videre.
Rapporten unnlater å knytte opplysninger og betraktninger til de enkelte
respondentene (anonymisert). Samtidig er respondentene offentliggjort, og de
som er godt kjent med bransjen vil nok kunne identifisere enkelte
opplysninger. Deltageren har godkjent at de er bekvem med graden av
konfidensialitet som er gjort i rapporten.

1.4

Besøksordningen for lokalmatbedrifter

Prosjektet har et spesielt øye for om en ordningen tilsvarende Besøksordning
for lokalmatbedrifter kan være relevant.
Ordningen beskrives på følgende måte på Matnavnet i Midt-Norge sine
nettsider 1:
Lokalmatbedrifter kan få gratis bistand gjennom Besøksordningen (totalt 15
timer inkl. for og etterarbeid). I Besøksordningen får du bistand fra en
fagperson som sammen med deg kan gå gjennom dine utfordringer. Du kan f.
eks få hjelp med produktutvikling, HACCP, menyutvikling, emballasje,
strategiarbeid eller økonomiske utfordringer. Ordningen skal bistå
etablerte lokalematbedrifter og serveringsbedrifter som legger vekt på bruk av
lokal mat.
Du må ta kontakt med oss på Matnavet for å få avklart om Besøksordningen
kan være noe for deg og din bedrift. Vi har hvert år anledning til å
gjennomføre ca 30 besøk.
Kontakt oss på tlf 74 17 04 30 eller send en mail til rita.natvig@ntfk.no.
Ordningen finansieres av Innovasjon Norge, Lokalmatprogrammet, og er en
del av Jordbruksavtalen.

1.5

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester på
gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der (Inn på tunet,
2012; Inn på tunet, 2013).

1

http://www.maeremat.no/?Mode=Meny&Nivaa=2&HovedMenyId=123&UnderMenyId1=161&Inn
holdMenyId=161 (Lest 5.7.2013)
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Inn på tunet er en politisk satsing som har pågått siden slutten på 1990-tallet.
Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har
sammen utviklet en nasjonal strategi (Inn på tunet, 2012) og en nasjonal
handlingsplan (Inn på tunet, 2013) for Inn på tunet. Hovedpoenget med disse
dokumentene er å sikre 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 (SA)

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).
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,

1

http://www.nova.no/id/40.0 (lest 2.4.2013)
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2) en generell betegnelse på velferdstjenester produsert på gårdsbruk (Inn på
tunet) slik de brukes i politisk sammenheng av landbruks og matdepartementet 1
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 betegnelse 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 er en politisk
satsing og har vært gjennom en fase
med store (overdrevne) forventninger
og mye prøving og feiling. Etter hvert
har man akkumulert innsikt og
erfaringer som gjør at man er i ferd
med å utvikle et profesjonelt
produktivt konsept, og har mye til
felles med en såkalt «hype cycle» vist
i figur 1.3 (Fenn & Raskino, 2008).
Figur 1.3: Hype Cycle: 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)

Inn på tunet er i ferd med å bli et
modent konsept gjennom etablerte
godkjenningsordninger,
kvalitetsstandarder og tydeligere
avgrensinger (Inn på tunet 2013). En konsolidert nasjonal strategi ble lagt fram
i 2012 (Inn på tunet 2012) og en nasjonal handlingsplan kom høsten 2013 (Inn
på tunet 2013).
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.

1

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

7

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):
•
•
•
•
•

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 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 (ildsjelene 1) 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 hva 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). I tillegg framheves at gode helse- og sosialtjenester
har en innovativ natur (DIFI, 2013) og at det er et ønske om økt innovasjonseffekt av offentlige
anskaffelser (Nærings- og handelsdepartementet, 2013).
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2.

FUNN

Funnene fra intervjuene er strukturert i henhold til hovedpunktene fra intervjuguiden (se vedlegg 1), som var en forenklet utgave av det
kartleggingsskjemaet som brukes ved besøkene til matprodusentene Resultatene fra intervjuene er stikkordsmessig presentert i tabellen
under.

Resp.
1

1

Bakgrunn
• Oppstart: 1995
• Omsetning: 2,5 mill. kr.
(0,6 IPT)
• Årsverk: 4 (6 personer
sysselsatt)
• Produserer fôr til
hestene på gården

Forretningsmodell 1
• VE: avlastningsheim (30
barn), skole, fritid
(rideleir, terapiridning)
• LL: stort volum, utfyller
sesongene, bevisst på
prising, tenker
lønnsomhet
• RA: hester, gården
(undervisningsrom, egen
bolig for
avlastningsheim)

Utviklingsplaner
• Mer mot hest (ridning,
hestefaglig etc.)
• Nylig investert i ridehall
• Neste generasjon overtar

Ønsket utv.støtte
• Avkobling (lade
batteriene) – viktig å ha
noen å snakke med
• Få tak i kundene – er
mange muligheter innen
både psykisk helsevern
og ungdom som trenger
litt ekstra.
• Praktisk markedsføring
• Få til mer langsiktighet
• «Alternativ gårdsdrift»
faller utenfor
landbrukets virkemidler
og tilskuddsordninger

Forretningsmodellen operasjonalisert som: Verdierklæringen (VE), lønnsomhetslogikken (LL) og leveringsressurser og -aktiviteter (RA)

Annet
• For få som satser på
«ordentlig», tar tid å
finne modellen og
«organisere seg fram til
det levelige»
• Er ressurs for både
folkehøgskole og
videregående skole når
det gjelder hest
• «Alternativ bruk» av
gården er hovedbeskjeftigelsen
• IPT-delen er integrert i
driftsopplegget
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2

• Oppstart: 2012
• Omsetning: 0,210 mill.
kr.
• Årsverk: 0,6
• Ikke ordinær gårdsdrift.
Leier et gårdstun, som er
restaurert.

• VE: trivselstreff,
pensjonistpensjonat,
familiefakultetet
• LL: attraktive tilbud
• RA: fagkompetanse,
tydelige produkt
(fagkompetanse er det
primære i produktet)

• Kompetansebasert
aktivitet
• 3-4 årsverk (målet er
mestring og trivsel, ikke
å bli rik)

3

• Oppstart: 2008
• Omsetning: 0,6 mill. kr.
• IPT fører til at en stilling
til ble knyttet til gården

• VE: arbeidstrening
(gården som arbeidsplass 5 APS-plasser og 1
VTA-plass)
• LL: faste antall plasser,
fast betaling
• RA: Allsidig gårdsdrift,
arbeidsledelse

• Opprettholde dagens
tilbud

• Få til forutsigbarhet:
selge kapasitet som
kunden har ansvar for å
fylle opp
• Nok kurs, må være
skreddersydde og
prosessorienterte (Hvor
man er i utviklingsløpet
påvirker
kompetansebehovet)
• Mære landbruksskole
kan ha en rolle som
kompetansesenter
• Oppstartoppfordringer
genererer konkurrenter
• Kan nyttiggjøre oss
etablerte ordninger som
etablereropplæring,
FRAM-programmet etc.
• Kunne følge med hva
som skjer på området.
(Prosjektet «utvikling av
markedsplass for grønne
helse- og velferdstjenester» holdt trykket
oppe.)

• IPT er ikke noe
salgsargument, men
«systemet» er nyttig
(F.eks. Kvalitetssikring)
• Nettverk er vel og bra,
men enkeltbedriftene må
selv jobbe mot markedet
• De samme personene
blir ressurspersoner i
nettverkene
• Prosjektet «utvikling av
markedsplass for grønne
helse- og velferdstjenester» var viktig:
hadde et brukerperspektiv og holdt
trykket oppe
• IPT blir fort for
produktorientert
• Underleverandør til
vekstbedrift, videreføring så lenge det
fungerer
• Lite kontakt med «den
egentlige kunden»
(NAV) – de bør mer på
banen
• Kjøpskriteriet var
allsidighet i arbeids-
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4

5

•
•
•
•

Oppstart: 2004
Omsetning: 0,2 mill. kr.
Årsverk: 0,4
IPT fjør at en stilling til
ble knyttet til gården

• Oppstart: 2010
• Omsetning: 0,5 mill. kr.
• Jorda utleid

• VE: skolepakke (1.−7.
Klasse, 2 gårdsdager i
året), lærer er med.
(Skoledager basert på
erfaringsbasert læring)
Har noen elever som
trenger spesiell
tilrettelegging
• LL: OK pris, lave
investeringer
• RA: tradisjonell
gårdsdrift, godt egnet
driftsform, har
landbruksfaglig
kompetanse.
Tilrettelegger opplegget.
• VE: dagtilbud demente,
avlastning, dagsgrupper
• LL: supplerer med
annen jobb
• RA: gården (telt/«hjemmet»), smådyr,
tilrettelegging, aktivitørkompetanse. Investert i
minibuss for henting av
brukere

• Har kapasitet til mer
• Fylle opp kapasiteten

• Utviklings- og
fornyingstekning
(praktiske grep,
idemyldring)
• (Vedlikeholds)markedsføring
• Korte kurs (som ikke går
utover drifta)

•
•

•

•

• Fylle opp årsverket
• Fortsette! Bygge eget
hus, få en ansatt
(praksisplass)
• Utvikle markedet (ikke
nye produkter)

• Utematkurs,
pedagogikk, veiledning
• Salgsprosessen
(anbudsarbeid):
personavhengig
innkjøpsprosesser.
Vanskelig å synliggjøre
fordelene og
tydeliggjøre det unike
• Dialog med HiNT om
praksisplass

oppgaver på gården
GSPR-kurset var en
viktig basis ved oppstart
Viktig for rekrutteringen
til landbruket og
forståelse av
matproduksjon
Legger første
foreldremøtet i 1.
klassen til gården
(foreldrene skjønner mer
av opplegget)
Skolene gjør avtaler
separat.

• Prosjektet «utvikling av
markedsplass for grønne
helse- og velferdstjenester» (og Yngve
Skåra) sitt brukerperspektiv og praktisk
tilnærming var viktig
ved oppstarten
• Har innredet semipermanente lokaler i et
telt
• Har erfaring fra å i inngå
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anbud. Mye
«papirarbeid» og korte
frister. IPTT var viktig
medspiller i den
prosessen. Fikk
oppdraget på grunnlag
av anbud.
• Har permisjon fra
kommunal stilling
• IPTT gir administrativ
støtte (regnskap)
6

• Oppstart: 1997 (skolehage)
• Omsetning: utleieinntekter gården

• VE: skole (barn/ungdom), valgfag
• spesialundervisning
(PPT)
• LL: Ansatt i skolen
100 % (all undervisning
på gården). Utleie av
lokaler
• RA: Lærerutdanning,
gården som skolestue,
eget bygg. Hester,
smådyr

• Har mer kapasitet på
gården. Kan brukes mer
• Mer etterspørsel, kunne
gitt en arbeidsplass til
• Utbygging: drivhus,
arbeidsrom, ridebane
• Flyktninger kan være en
potensielle målgruppe
(dyrking av unorske
vekster)

• Utfordring å fornye seg
(utvikling), markedstenking, prissetting og
driftsmodeller
• Veilederutdanning
(Friskgårdspedagogikk –
utvikling av personer)
• gartnerutdanning
• Hente ut ressurser i
nettverket: lære av
hverandre, kunnskap om
markeder/kunder

7

• Omsetning: 0,12 mill.
kr. (30.000 utleie
barnehagen)
• 50 % lærer i kommunen

• VE: åpen barnehage
(utgjør 25 % stilling).
Skole for fremmedspråklige

• Integrering av nytilflyttede
• Integrere unge og eldre
• Har ideer om nye tilbud

• Arbeid med markedet
• Konkret og individuell
hjelp til å utvikle ideer
• IPTT dekker mye av

• GSPR-kurset var en
viktig basis (2001)
• Bruker mat/måltid mye i
undervisningen
• Det finnes
utviklingsmuligheter
• GSPR har primært en
pedagogisk
innfallsvinkel – ikke
næringsfokus
• Bruker It’s learning for å
«melde tilbake» - gir en
vis snakkis-effekt.
• Litt vegring når det
gjelder å være offensiv
mot markedet
• Kommunen skeptisk til
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• Har avviklet dyreholdet,
korn, utleie av utmarka

• LL: ansettelse + utleie
• RA: lærer/ped.leder.
Gården som arena. Gård
i omstilling, ledige
bygninger.

kompetanseutviklingsbehovet
•
•
•
•

8

• Oppstart: 2006
• Omsetning: 0,2 mill. kr.

• VE: dagtilbud
arbeidstrening og
avlastning (bruker har
med lærer/assistent)
• LL: Får betalt pr. time
• RA: gården som
arbeidsplass (bruker
«hjemmet»)

• Å utnytte kapasiteten
hensiktsmessig.
• Har nesten litt for mye
nå

• Ha mulighet til å følge
med på området
• IPTT fyller mye av
utviklingsbehovet
• Bruker har med egen
assistent: Må utvikle
rolle/ansvaret mellom
oppdragsgiver og
bedriften: hvem gjør hva
og hvem vet hva?

•

•
•

•

det som er nytt, må
dokumentere behovet og
effektene
Oppleves som
konkurrent til ordinære
barnehager
Tilbudet ikke lovpålagt:
blir sårbar. Kutt i
tilbudet i 2013.
Har utviklet tilbud som
ikke er blitt realisert
Inn på tunet et
«Bondeblad-begrep»
Brukerne deltar i
arbeidsoppgaven på
gården – behov for mye
fysak arbeid
IPTT viktig: gir
legitimitet (prissetting
etc.)
Trenger avklaring
mellom assistentens
rolle og IPT-vertens
rolle
Kundene skjønner ikke
verdien HMS, førstehjelpskompetanse,
sikkerhetsrutiner etc.
Må synliggjøres.
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9

• Oppstart: 2009
• Omsetning: 1,5 mill. kr.
• Årsverk: 2 kontraktører
på det som overstiger
egen kapasitet.

• VE: dagtilbud demente,
spesialundervisning,
(tidl. rus). Har flere
opplegg/typer brukere
samtidig
• LL: har analysert
lønnsomheten
• RA: gården som arena +
«hjemmet»+ hester.
Tilrettelegger og
driftskompetanse.

• Strømlinjeformer drifta
• Vurderer samarbeid med
andre gårder for å
komplettere tilbudet og
bli mer konkurransedyktig. Ikke noe mål å
bli stor
• Profesjonalisere den
administrative/driftsmessige delen av
virksomheten og ansette
veiledere
• Prissettings- og
forhandlerkompetanse
• Utvikle alternative
forretningsmodeller:
utleie av gården,
samarbeid mellom
gårder, mer uavhengig
av sted.

• Kvalifisert utviklingshjelp
• Diskutere forretningsmodell og driftsform
• Behovene blir personog situasjonsavhengig
• Hjelpe de som vil
utvikle seg

• Prosjektet «utvikling av
markedsplass for grønne
helse- og velferdstjenester» (og Yngve
Skåra) sitt brukerperspektiv og praktisk
tilnærming var viktig
ved oppstarten
• Bruker delvis
«hjemmet»: demente
trenger et «hjem»
• Bevisst på rapportering
og tilbakemelding til
kunden
• Har hatt nytte av
eksisterende ordninger
som Alkymisten og
FRAM
• Er aktiv overfor kunden
hele tiden
• Aktiv i lokalt næringsarbeid/bygge nettverk
• Bransjen må jobbe for
mer forretningsmessig
profesjonalitet
• Har tidligere drevet med
opplevelsesridning og
rideleir, men faser det ut.
Bedre lønnsomhet i IPT
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10

• Oppstart: 2009
• Omsetning: 0,2 mill. kr.
(varierer mye fra år til
år)
• Årsverk: 0,5–0,8
• Grasproduksjon med
flere «tilleggsnæringer»
og alternativ bruk av
gårdsressursene

• VE: Ungdommer med
spesielle behov (1-1
situasjoner). Enkelte
langtidsopphold, bor på
gården
• LL: Tør å prise, aksept i
kommunen,
langtidsopphold god
økonomi
• RA: Barnevernspedagog, hester, smådyr,
måltider. Gården som
aktivitetsarena og
heimen.

• Øke litt – fylle opp
årsverket.
• Vurderer å slutte og i
stede blir familiehjem
(forsterket fosterheim)
(fast opplegg og inntekt)

• Hensiktsmessig
«fagmiljø og kolleger»
• Skjer noe etter oppstart/tidligfasen (3−5 år),
trenger profesjonelle
samtalepartnere i den
fasen: justere opplegg
etc.
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• Oppstart: 2007
• Omsetning: 0,04 mill.
kr.
• Liten
sysselsettingseffekt
(ennå)
• Ektefelle annet arbeid
utenfor gården

• VE: Besøksheim helg
• LL: I oppstart
• RA: gårdbruker, gården
og heimen.

• Ønsker kunder 2-3 dager
i uka – dagtilbud
demente og
arbeidstrening
• Få respons fra
kommunen

• Help fra sentrale aktører
for å selge inn IPT
• Faglig input
(kolleger/nettverk)

• Viktig med fleksibilitet,
må kunne improvisere i
daglig drift
• Tydelig på å rapportere
til kunden (bl.a. viktig
relasjonsbygging)
• Har faglig trygghet, kan
kontraktarbeid etc.
• Bufetat, skole, barnevern
• Flere IPT-leverandører i
bygda. Har funnet sine
nisjer og er ikke
konkurrenter
• Sårbar ved sykdom etc.
• Må «stå på» for å få det
til
• Nettverkene mest nyttig
for «de nye»
• Har ikke fått forløst
markedet: «tror ikke at
det virker»
• IPTT viktig: gir
legitimitet (prissetting
etc.)
• Godkjenningsordningen
viktig (MATMERK)
• Liten respons lokalt til
tross for IPT-løftet og
andre prosjekter
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• Oppstart: 2004
• Omsetning: 0,7−1,0
mill. kr.
• Årsverk: ca. 1 årsverk.
• 1 ansatt i 2 dager i uka)

• VE: dagtilbud demente,
arbeidstrening og
skoleelever.
• LL: OK betalingsvillighet
• RA: Eget hus for IPTaktivitet + diverse
tilrettelagte turmål.

• 4-5 dager i uka, ulike
brukere i lag
• Maks. 2 årsverk
• Har mistet kontrakter
(kommun skal spare
penger), vurderer mer
oppdrag for barnevernet

• Ha nettverk og kolleger:
hjelpe hverandre, drøfte
driftsutfordringer
• Må finne en
nettverksmodell som
fungerer (løst nettverk)
• Praktisk driftsstøtte: KSperm, forsikring,
førstehjelp
• Coach: bearbeide
opplevelser
• Profesjonalisere drifta
• Få ting «spedt oppover»

• En tilbyder til i bygda,
viktig for daglige
diskusjoner
• Anbud OK
• Faglighet ikke
kjøpskriteriet
• Har jobbet aktivt med
politikerne/administrasjonen i kommunen
• Anbud OK
• Inviterer foreldrene til
skoleelevene til møter på
gården
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3.

DRØFTING

3.1

Om bedriftene

Respondentene er karakterisert ved stort mangfold, og stor variasjon i erfaring,
driftsmåter og ambisjoner.
3.1.1

Bakgrunn for etablering

Bedriftene har i gjennomsnitt drevet på i 7 til 8 år, men variansen er stor. Den
som har drevet på lengst har holdt på i 18 år, mens den mest nystartede har
holdt på i ett år.
Fellesnevneren er at gårdsanlegg er basis for tjenestene, men to av
respondentene driver ikke gårdsbruket som næring i tillegg.
For de fleste av respondentene som driver gård er Inn på tunet tilleggsaktivitet.
To av respondentene driver Inn på tunet som hovedgeskjeft, samt at en
offentlig tilsatt lærer har all sin undervisning på egen gård. Tre av
respondentene kjøper arbeidskraft i tillegg til egne ressurser.
3.1.2

Utvikling

Oppstarten og det å få kunder er selvsagt kritisk, og hvordan dette er gjort
varierer mye. Noe har vært veldig offensive overfor kommunene i oppstarten
og kommet raskt og godt i gang, mens andre sliter og strever med å få «hull på
byllen». Her kan Fylkesmannen være en aktør, og Matmerk er pr. definisjon
den som har ansvaret for nasjonal markedsføring av Inn på tunet.
I flere tilfeller henvises det til nyttig etableringshjelp fra både HiNT-kurset
«Gården som pedagogisk ressurs»1 og prosjekt «Utvikling av markedsplass for
grønn hele- og velferdstjenester» i perioden 2007 til 2010.
Selve drifta er i stor grad preget av å levere og det å håndtere markedet. Vi
kommer senere tilbake til utfordringer knyttet til markedet. Flere har den siste
tiden hatt en nedgang i aktivitet og omsetning, og noen vurderer alternative
«tilleggsnæringer» framover.

1

Pilotprosjekt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2002 til 2004 og senere videreført fram til
2010. Prosjektet er evaluert av Hovdal, Nergård & Verstad (2006).
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3.1.3

Økonomi/årsverk/ansatte

Blant deltagerne i undersøkelsen varierer omsetning siste år fra 1,5 millioner
korner til 40.000 kroner. Dette gir også uttrykk for sysselsettingsbetydningen.
Fire har i større eller mindre grad innleid arbeidskraft i produksjonen.
Den økonomiske betydningen varierer mye. Enkelte har Inn på tunet som
hovedinntekt, andre har kun inntekter av utleie av gården, med lønn fra
kommunen. Flere forteller at Inn på tunet som aktivitet har vært avgjørende for
å «fylle ut» gårdsårsverk, og at de har sagt opp stillinger i andre virksomheter
til fordel for arbeid på gården. På den måten kan relativt liten omsetning ha
betydning for bruken av gården og gården som arbeidsmiljø.
3.1.4

Gårdens produksjon

Formålet med å karakterisere gårdsbruket her er å tydeliggjøre hvilke ressurser
som brukes og ikke en vurdering tilsvarende det som gjøres ved godkjenning
av Inn på tunet-gårder 1.
Alle deltagerne driver Inn på tunet fra gårdsanlegg. To tredjedeler av
deltagerne driver ordinær gårdsdrift. Tre respondenter leier ut jorda og bruker
gårdens hus primært som bolig og arena for blant annet Inn på tunet-tjenester.
Og en leier et eldre gårdsanlegg for sin tjeneste-produksjon.
Fem av deltagerne (40 prosent) har egne hus som base for Inn på tunetjenesteproduksjonen, men resten driver produksjon av tjenestene i privat bolig
og hjem 2.

1

Ved godkjenning av gårdbrukere gjøres en vurdering i forhold til begrepene «på gården/aktivt
gårdsbruk». Definisjonene i regelverket er åpen i måten den legger opp til tolking av om et
gårdsbruk er i drift eller ikke med tanke på Inn på tunet. Et gårdsbruk er aktivt når det er
produksjon og levering fra bruket, uavhengig av om det søkes produksjonstilskudd eller ikke.
Det gis også godkjenning når dyreholdet er avsluttet og jorda er bortleid såfremt tilbudet likevel
kan komme inn under definisjonens tekst "knyttet opp til gården, livet og arbeidet der." Selges
jorda, godkjennes ikke virksomheten.
Det har vært forskjellige meninger rundt hva som skal til for å kunne bli godkjent, fra en
ytterlighet som ville kreve produksjonstilskudd for å bli godkjent, til andre ytterligheten som kun
vil ha et landlig preg på eiendommen. Det prinsipielle her er om det er bondens ønske om
tilleggsnæring eller brukerens (kjøperen) behov for en kvalitativt god tjeneste som skal tillegges
mest vekt. Matmerk prioriterer brukerens (kjøperen) behov for en kvalitativt god tjeneste ved
blant annet å åpne for små og mellomstore bruk med liten eller ingen egen leveranse av mat/forprodukter fra gården. (Kilde: seniorrådgiver Bjørn Austad Hvaleby, Matmerk, e-post, 23.10
2013).
2
I betydningen at familiens faste oppholdssted og bruksrom er en primærressurs i
produksjonen.
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3.2

Forretningsmodellen (for Inn på tunetvirksomheten)

Forretningsmodellen er forstått som:
•
•
•
•

Hvilke verdier som skapes og hvem de skapes for
Hvilke ressurser som trengs for å skape verdien
Hvordan bedriften må organisere seg for å realisere verdiskapingen
Regnestykket som sikrer at verdierklæringen har en akseptabel pris for
kunde og samtidig sikrer lønnsomhet for bedriften

Forretningsmodellen er bedriftens logikk for å skape, levere og kapre verdi.
Den er operasjonalisert som: Verdierklæringen (VE), lønnsomhetslogikken
(LL) og leveringsressurser og -aktiviteter (RA) 1 (Jørgensen & Pedersen, 2013).
Hovedlogikken for Inn på tunet-bedriftene er verdiverksted (Stabell &
Fjeldstad, 1998): ustrukturerte problemer som krever skreddersydde løsninger.
3.2.1

Verdierklæringer

Verdierklæringen er skreddersydde og fleksible opplegg for brukere. Det er
mye fokus på brukerne, og mindre fokus på kjøperne. En del av produktet er
også løsninger for kjøperne enten i form av kapasitet eller gode løsninger.
Kjøperen har ansvaret for tjenesten overfor brukeren, men kjøper inn andre til å
gjennomføre aktiviteter, styrt gjennom en kontrakt (Similä, 2006).
Det er variasjon i verdilogikken avhengig av om vi snakker om
oppvekst/opplæring, arbeid eller helse/omsorg. Innen barnevern for eksempel
dreier det seg om kapasitet med en bestemt type lokalisering, kompetanse eller
egenskaper. Innen allmennpedagogiske tjenester er det erfaringsbaserte
undervisningsopplegg hvor gården som læringsarena er hovedpoenget, og de
pedagogiske ressursene kommer i tillegg fra skolen. Men her finnes ulike

1

Verdierklæringen (VE) som er tilbudet som hjelper kunden å løse et problem eller utføre en
jobb til en gitt pris. Altså hva man tilbyr og hvordan man tilbyr det. Videre inneholder
forretningsmodellen en lønnsomhetslogikk (LL): hvordan bedriften oppnår lønnsomhet ved en
gitt inntektsmodell og en gitt kostnadsstruktur. Endelig omfatter forretningsmodellen de
kritiske ressursene (fysiske, menneskelige, finansielle og intellektuelle) som trengs for å levere
i henhold til verdierklæringen og den aktiviteten som må sette i verk for å levere
verdierklæring effektivt, pålitelig og over tid (driftsmåten) (RA). Forretningsmodellen er
historien om hvordan man skaper verdier for seg selv og interessentene (kundene). Strategien
er hvordan dette gjøres på en unik måte.
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modeller: flere av gårdeierne er også lærere, og innimellom kan det være
uklare rollefordeling mellom Inn på tunet-verten og lærerressursen.
Når det gjelder omsorgstjenester – det å sørge for omhu, omtanke,
oppmerksomhet, mestring, trygghet, gjenkjennelse – er skreddersøm og
bestemte kvaliteter ved gården viktig.
3.2.2

Lønnsomhetslogikken

Kunden betaler stort sett en grei pris for tjenestene. Med det ligger utfordringer
i prissetting. Tjenestelogikken er arbeidsintensiv og har gjerne en
økonomilogikk basert på verdiskaping gjennom arbeidstimer. Det bør være et
mål å utvikle en forretningsmodell som ikke bare er basert på arbeidstid, men
at man også få betalt for omdømme, kompetanse og anlegg. Mye av
utfordringene ligger i kapasitetsutnyttelse og måter å organisere arbeidet på,
men også å tilby mer attraktive verdierklæringer og øke betalingsvilje.
Det ligger utfordringer å artikulere prisen (hvordan prisen presenteres) og ikke
minst være bevisst hvilke kvaliteter som gir grunnlag for prissettingen. Både
gårdens verdi, tjenestens kvalitet og (de reelle) arbeidstimer hører med i
kalkylen.
3.2.3

Leveringsressurser og -aktiviteter

I en verdiverkstedslogikk er de viktigste ressursene tillit og tilgang til brukerne
slik at opplegg kan løses med utgangspunkt i kompetanse og gårdsanlegg.
Utgangspunktet for Inn på tunet er gården som arena for velferdstjenester. Men
vi ser at i en oppstartfase har fagkompetanse også vært en viktig komponent for
å komme i betraktning (Stene, 2013). Det er indikasjoner på at framover vil det
bli stilt krav om spesifikk kompetanse for å komme i betraktning for enkle
oppdrag (Dvergsdal, Båtevik & Aaset, 2012). Disse prosessene vil
sannsynligvis bli formalisert gjennom økt bruk av anbud (DIFI, 2012).
Spesielt i forhold til det å være en innovasjonspartner for kommunene kan det
være et poeng å kjenne til prinsippene bak den rådende kunnskapsstatus på
fagområdene. Enten det er snakk om ulike modeller når det gjelder aktiv
omsorg (Meld. St. 29, 2012−2013), ulike allmennpedagogiske didaktiske
modeller for erfaringsbasert opplæring eller barnevernets tenkning rundt ulike
typer tiltak (NOU 2012:5). Også andre (Berget, 2013; Berget og Braastad,
2008; Inn på tunet, 2013) trekker fram behovet for mer kunnskap om
helsefremmende, rehabiliterende og pedagogiske mekanismer. Fagkunnskap vil
gjøre dialogen med kjøperen mer mulighetsorientert og argumentert med tanke
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på hvordan aktivitetene i framtidige tjenestetilbud kan knyttes til gården og
arbeid på gården (Inn på tunet, 2013).
Under intervjuene har det vært flere som har antydet spesielle forhold (dyr,
vevstol, hjem, trygghet, gjenkjennelse etc.) som viktige komponenter for
opplevelsen til bestemte grupper brukere eller enkeltbrukere. Med en faglig
underbygning av den slags mekanismer vil dette kunne være viktige suksess og
salgsargumenter. Når prosjektet «Utvikling av markedsplass for grønne helseog velferdstjenester» (Bruem & Skåra, 2010) refereres til som viktig for å
komme i gang, skyldes det i stor grad at de arbeidet med å finne muligheter og
løsninger for kjøperne.

3.3

Utviklingsplaner og ambisjoner for Inn på
tunet-satsingen

Respondentenes ambisjoner er i stor grad knyttet til å fylle opp ledig kapasitet
og få til stabilitet og forutsigbarhet i produksjonen. Få har vekstplaner og
ingen har vekst som overordnet mål. Ei heller spesielle investeringsplaner, dog
har et par ønsker om å egne lokaler for tjenesteproduksjonene.
Noe av forklaringen på disse funnene er nok en mental modell om at Inn på
tunet er «tilleggsvirksomhet». Men selv der man har en mer selvstendig
forretningsmodell rundt Inn på tunet er det noe iboende småskalahet i å tilby
skreddersydde velferdstjenester. I mange tilfeller skapes kvaliteten ved at
brukeren får tid, rom og oppmerksomhet knyttet til et lite og oversiktlig miljø. I
tillegg er det begrenset hvor mange brukere man kan ha nå man bruker
hjemmet som produksjonslokale. Også på det mentale planet er det slitsomt og
personintensivt å produsere enkelte av disse velferdstjenestene, som også setter
begrensinger på volumet.
Utviklingsplanene er knyttet til produkt- og markedsutvikling, både i form av
nye produkter og å komme i inngrep med markedet på nye måter.

3.4

Behov for påfyll, opplæring, utviklingsstøtte

Behovet for utviklingsstøtte varierer med hvor i livssyklusen bedriften er.
Etableringsutfordringene synes å ha blitt i varetatt gjennom etablerte
etablererordninger.
Når man er i en tidlig driftsfase som respondentene i denne undersøkelsen er
det en kombinasjon av konsolidering (trygge økonomien og strømlinjeformer
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virksomheten (profesjonalisering)) og markedstenkning som preger
utfordringene. Det er få ønsker om rene driftsutviklingstiltak. Et par nevner
individuell gjennomgang av virksomheten. Men behovet for et kollegialt
miljø, det å følge med i bransjen og debrifing går igjen i en del tilfeller.
Markedstenking – på ulike måter – er et utviklingsområde som går igjen. Det
være seg kjøpsatferd, salgsprosessen, langsiktige avtaler og relasjonspleie,
prissetting. Markedet er positivt, men lite aktivt. Det kan virke som
innovasjonsprosessene innenfor velferdssektoren vil ta tid, og det gir fare for
utmatting på tilbudssiden
De fleste av respondentene er med i lokale nettverk med ulik grad av
formalisering og utvikling. Nettverkene ivaretar til en viss grad de mer
relasjonelle behovene, og gir legitimitet.
Enkelte poengterer at det er nok generelle kurs og at tiltakene bør være
individuelle og gjennomføres av veiledere som kjenner bransjelogikken.
Ut fra andre signal vil kunnskapsbehov om anbudsprosesser og hvordan
stimulere til innovasjonsprosesser kunne melde seg framover.
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4.

KOMPETANSEBEHOV OG -TILTAK

I dette kapitlet oppsummeres og drøftes intervjuene i henhold oppdraget som er
å kartlegge kompetansebehov og identifisere mulige tiltak for å understøtte
kompetansebehovet, og spesielt undersøke om en besøks- / individuelle
veiledningsordning a la det som gjøres overfor småskala matbedrifter kan fylle
et slikt behov.

4.1

Kompetansebehov

Det er få klare, entydige og gjennomgående kompetansebehov som uttrykkes,
men det finnes spesifikke enkeltønsker/-behov. Det er flere som framhever: det
å være oppdatert på utviklingen innen området Inn på tunet, markedsføring,
fornyingstenking, forretningsmodellutvikling og behovet for fagfelleskap
(miljø) og coaching.
Markedstenking
De fleste utfordringene er knyttet til markedet på ulike måter. Delvis får man
ikke forløst markedet, delvis er man sårbar hvis man mister kunder fordi hver
kunde er relativt stor og kundeforholdet ofte knyttet til relativt langsiktige
kontrakter. Samt at innsalget av oppdrag er (tids)krevende.
Kjøpsatferd
Kjøpsatferden er for offentlige bedriftskunder, preget av å være en fasedelt
prosess, og tjenesteperspektivet gjør at det blir en samskaping med
kunden/brukeren (Stene, 2013). I tillegg er velferdstjenesteområdet preget av
utvikling og innovasjon (Stene, 2013; Meld.St.29, 2012−2013; NOU
20121:11) hvor kjøp av eksterne tjenester er en mulig innovasjonsdriver. I
innovasjonssammenheng framheves blant annet (NOU 2011:11) at kommunen
[må]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. Men dette stiller også
kompetansekrav til Inn på tunet-leverandører for å bli en innovasjonspartner.
Verdiskapingslogikk
Verdiverkstedslogikk – å skreddersy løsninger for og i lag med kunden (Stabell
& Fjeldstad, 1989) - blir viktig framover og å forstå hvordan man skal tilpasse
seg markedet. Skillet mellom bruker og kunde gjør blant annet at man må være
bevisst at begge aktørene skal tilfredsstilles.
Fagkompetanse
Sannsynligvis vil det framover, på en del av produktområdene, bli stilt krav til
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å dokumentere visse typer kompetanse. «Kompetansebevis» vil kunne bli et
framtidig utviklingsbehov. Dette vil bli aktualisert i forbindelse med at innkjøp
i framtida i større grad vil bli konkurranseutsatt gjennom bruk av anbud.

4.2

Kompetansetiltak

Det er klare indikasjoner på at (tidligere) tiltak som Innovasjon Norges
etablereropplæring, kursopplegget «Gården som pedagogisk ressurs» og
prosjektet «Utvikling av markedsplass for grønn helse- og velferdstjenester»
har vært nyttig i forarbeid, oppstart og delvis utvikling av enkelte Inn på tunettilbydere.
Nettverk
En annen kompetansemekanisme er de mer og mindre formaliserte nettverkene
som er etablert. Inn på Tunet Trøndelag SA oppleves nyttig for å legitimere
aktivitet, som fagmiljø og praktisk driftshjelp. De løsere koblede nettverkene
har primært kollegiale funksjoner (møteplasser). Det er ulike meninger om
nettverkene. Delvis vil nytte av, og behovet for, nettverkene variere hvor man
er i livssyklusen. Videre er det ulike oppfatninger av hvilke roller slike nettverk
skal og bør ha.
Være oppdatert
Det er interesse for tiltak hvor man får faglig påfyll og blir oppdatert på hva
som skjer på området. Kanskje en form for konferanse som arrangeres årlig
eller annethvert år.
«Kunnskapssenter»
Det kan også være behov for et «fastpunkt» som følger med i utviklingen og
kan være et sted å henvende seg ved faglige utfordringer. Enkelte har nevnt
behovet for å gå gjennom driften med hensyn på økonomi, og andre har nevnt
at den slags gjennomgang har vært nyttig. Det er mulig dagens FRAMprogram 1 dekker et slikt behov. Det er imidlertid en relevant problemstilling at
Inn på tunet-bedriften ikke nødvendigvis har vekstambisjoner, så mye
forretningsutvikling ligger i å tenke lønnsomhet og mer hensiktsmessige
driftsformer.

1

FRAM er et program i regi av Innovasjon Norge og gir praktisk hjelp i strategi- og
ledelsesutvikling, innovasjon og etablering i nye markeder (http://innovasjonnorge.no/Bygg-enbedrift/Bedre-ledelse-gir-okt-lonnsomhet1/).
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Anbudskompetanse
I tillegg vil det kunne bli behov for anbudskurs, formelle opplegg for
kompetanseutvikling og kunnskap om det å være en innovasjonspartner for
offentlig sektor.
Organisering av tiltak
Det blir framhevet av flere at eventuelle kompetanse- og kunnskapstiltak må
være slik utformet at det ikke krever for stort fravær fra arbeidssituasjonene.
Samtidig må kompetansetiltakene oppleves å ha innhold (og varighet) så det er
forsvarlig å prioritere deltagelse for eksempel på grunn av lange reiser.
«Autorativ» legitimering
Flere har ønsket seg støtte fra «autoritativt» hold for å forankre Inn på tunet
som et alternativ for kommunene når det gjelder velferdstjenesteproduksjon. I
den nasjonale handlingsplanen som ble lansert høsten 2013 (Inn på tunet, 2013)
er Fylkesmannen blant annet tiltenkt en rolle for å veilede kommuner når det
gjelder Inn på tunet og ha handlingsplaner for området. Her ligger muligheter
for å understøtte næringen og respondere på flere av de mer overordnede
legitimeringsønskene av Inn på tunet-tjenestene.
Brukerdrevne prosesser
I Fylkesmannens kommunale veilederrollen ligger det også muligheter for å
initiere og stimulere til brukerdrevne prosesser knyttet til faglig bevissthet
rundt effekter av det å bruke gårdsmiljø som ressurs i sin
velferdstjenesteproduksjon.
4.2.1

Besøksordning for Inn på tunet-bedriftene?

Få uttrykker et behov for en besøksordning tilsvarende den som eksisterer for
lokale matbedrifter. Det kan skyldes at man ikke helt vet hva det er. Delvis kan
det ha noe med verdiskapingslogikken å gjøre, hvor det meste er skreddersøm i
forhold til velferdstjenester.
Individuelle forretningsutvikling
Men det finnes klare indikasjoner på at individuell forretningsutvikling er
ønskelig og nyttig. Det er også indikasjoner på at når pionerfasen er over, kan
det være nyttig å ha noen å diskutere fortsettelsen med.
Flere har fortalt at det å få individuell oppfølging fra prosjektet «Utvikling av
markedsplass for grønne helse og velferdstilbud» var avgjørende for viktig valg
ved oppstart av Inn på tunet.
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Det er mulig at for eksempel Mære landbruksskole kunne vært et ressurssenter
for å forvalte Inn på tunet-bedriftenes interesser. Det viktigste argumentet for
det er å ha veiledere som kjenner bransjen. I den sammenheng burde man
kunne utvikle en form for individuell veiledningsordning.
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Vedlegg 1: Intervjuguide
Innledning: Intervjuer orienterer om bakgrunnen for prosjektet og besøket.

•

•

Om Inn på tunet-aktiviteten og den øvrige drifta
o Bakgrunn/oppstått
o Utvikling
o Økonomi/årsverk/ansatte
o Produksjon/markedsføring
o Betydning
Forretningsmodellen (Verdierklæringen, lønnsomhetslogikken og leveringsressurser og aktiviteter (RA)

•

•
•

o Mål, ide, produkter, marked, kjøpskriterier, kjernekompetanse,
teknologi, suksessfaktorer, konkurrenter
o Økonomi/lønnsomhet
o Kompetanse/ressursgrunnlaget
Utviklingsplaner
o Styrker, svakheter, muligheter, trusler
o Hovedutfordringer
Ambisjoner Inn på tunet-satsingen
Ønsker om påfyll, opplæring, utviklingsstøtte
o synspunkter på en veiledningstjeneste/besøksordning (individuelle
rådgivning)

(Intervjuguiden er delvis basert på kartleggingsskjemaet som brukes ved
Besøksordning for lokalmatbedrifter.)

