Oslo, 8. september 2015

Tilbyders ansvar og forsikring av Inn på tunet-virksomhet
Som tilbyder av Inn på tunet (IPT) er det viktig å være klar over ansvarsforhold og
forsikringsbehov. Hvis en skade oppstår, kan det utløse erstatningskrav i millionklassen.
Det er derfor viktig å ha gode avtaler og rett forsikring. Det er imidlertid også viktig å ha
ivaretatt nødvendige lovkrav og gjøre tiltak for å redusere sjansen for at skade oppstår.
Ellers kan en oppleve at forsikringsselskapet vil kreve tilbakebetalt en skadeerstatning.

Avtaler
Norges Bondelag anbefaler å benytte standardavtale for IPT utgitt av Matmerk. Denne
regulerer ansvarsforhold mellom kjøper og selger, og beskriver forsikringsansvar og
virkeområde.

Forsikringsansvar
Tilbyder av Inn på tunet skal ha en egen ansvarsforsikring som dekker en produksjon som
Inn på tunet, for skade på person eller ting for minst 10 millioner kroner.
I utgangspunktet er det kjøper som er ansvarlig for forsikring av brukerne, også når de er på
gården og deltar i ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver der. Det er imidlertid svært viktig at
dette avklares mellom partene og står klart i kontrakten mellom selger og kjøper av
tjenesten. Det finnes eksempler på at skolen/institusjonen har forsikringer som kun gjelder
så lenge brukerne befinner seg innenfor eget område.
Vår anbefaling er at kjøper av tjenesten tar forsikringsansvaret for brukerne uansett hvilken
arena tjenesten utføres på.

Internkontroll for Inn på tunet/merkeordning
For å kalle seg et IPT-tilbud må gården kunne godkjennes i henhold til merkeordningen for
Inn på tunet i regi av Matmerk. Denne ordningen inneholder et system for internkontroll,
som tilbydere av IPT er pliktig å ha i henhold til Internkontrollforskriften.
Systemet er samordnet med landbrukets øvrige kvalitetssikringssystem, KSL. Det inneholder
en egen rettleder og sjekkliste til egenrevisjon for Inn på tunet-virksomhet, i tillegg til den
generelle delen om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er viktig å bruke disse systemene.
Hvis en skade eller uhell skulle skje, vil dette være grunnlaget for å dokumentere at lovkrav
er ivaretatt og nødvendige tiltak er iverksatt - å sikre seg best mulig mot rettsforfølging og
erstatningskrav.
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