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Innledning

  Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler:

  I Sjekkliste egenrevisjon med veiledning
  Generelle Inn på tunet-krav gården
  Generelle Inn på tunet-krav aktivitetene

  II Standardavtaler
  Generell avtale
  Spesiell avtale
  Veiledning

  De enkelte delene av kvalitetssystemet er utviklet i nær sammenheng med hverandre, og skaper 
en helhet i HMS- og kvalitetsarbeidet for Inn på tunet-virksomheter. Alle delene av systemet skal 
benyttes for å oppnå et helhetlig kvalitets- og HMS-arbeid.

	 	 Kvalitetssystemet	finnes	på	KSLs	bondeweb	og	som	pdf-filer	for	utskriving.	Se	ksl.no.

 BEGREPER OG MÅLSETTING

  Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte aktiviteter på gården, rettet mot enkeltmennesker og/eller 
grupper.

	 	 Følgende	definisjon	er	laget	for	hva	Inn	på	tunet-aktiviteter	skal	være:

  Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudet skal gi 
mestring, utvikling og trivsel.

  Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tilbudet er 
knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

	 	 Begrepet	gårdsbruk	skal	ha	en	bred	definisjon.	Men	tilbydere	som	driver	virksomhet	f.eks.	med	
utgangspunkt i nedlagt militærleir og/eller skolebygning eller driver kennel, kan ikke godkjennes 
som IPT-tilbyder.

  Sjekklisten for Generelle Inn på tunet -krav på gården er et verktøy for systematisk arbeid med 
generell sikkerhet i IPT-virksomheter. Sjekklisten for Generelle Inn på tunet - krav for aktivite-
tene er et verktøy for kvalitetssikring av de aktiviteter som tilbys i regi av IPT-virksomheten.

  Begreper som benyttes:

  Bruker: En person som deltar i/mottar IPT-tilbudet.
 
  Tilbyder: Den ansvarlige gårdbruker bak IPT-tilbudet. Kan være representert ved eventuelle 

ansatte eller andre som opptrer på vegne av tilbyder. Ofte brukes også begrepet ”Inn på tunet-
bonde” eller ”Inn på tunet-gård” da begrepet tilbyder kan være vanskelig å forstå.

 
  Kjøper:	Den som i utgangspunktet er ansvarlig for brukerens situasjon/behov, og som velger å 

kjøpe relevante tjenester hos IPT-tilbyder.

  Produsentnummer: Produsentnummer representerer en kobling mellom landbrukseiendom og 
foretak,	og	gjøres	i	Landbruksregisteret.	Produsentnummer	på	10	siffer	tildeles	bare	ved	kobling	
mellom foretak og landbrukseiendom, forutsatt at bedriften knyttes til en landbrukseiendom.
Det 10-sifrede produsentnummeret består av: kommunenummer (4 siffer), gardid-nr (4 siffer) og 
produsentløpenummer (2 siffer). Har du ikke eget produsentnummer men driver på en gård i aktiv 
drift så kan vi hjelpe deg med et slikt nummer.

  Kvalitetssystemet for IPT skal hjelpe tilbyder med å systematisere og utvikle egen virksomhet. 
Når dette brukes aktivt, skal det gi et trygt og kvalitetssikret tilbud som er tilpasset brukerne av 
tilbudet. Kvalitetssystemet skal også gi kjøpersiden bedre oversikt over sikkerhet og kvalitet i 
tilbudet, slik at de kan kjøpe relevante og riktige tjenester til sine brukere.
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 GODKJENNING AV INN PÅ TUNET-TILBYDERE

  Det er besluttet at Matmerk skal være drifts- og godkjenningsorgan for Inn på tunet. Gangen i 
arbeidet for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder;

1. Ta kontakt med Matmerk for å bli godkjent som IPT-tilbyder. Dette kan skje pr. mail (post@
matmerk.no)	eller	telefon	24	14	83	00.	Registreringsskjema	finnes	også	på	matmerk.no. 
Hvis det mangles produsentnummer så må det ordnes først. Dette gjøres på lokalt  
landbrukskontor. 

2. Matmerk informerer deg om hva som kreves for å bli godkjent, primært pr. e-post. Før  
revisorbesøket må det gjennomføres en egenrevisjon der alle aktuelle standarder er  
gjennomgått. Egne avvik må lukkes. 

3. Matmerk velger ut en revisor til å gjennomføre ”godkjenningsrevisjonen”. 

4. Revisoren gjennomfører IPT-revisjonen etter egen revisjonsprosedyre. Denne revisjonen 
resulterer i en revisjonsrapport som sendes deg som tilbyder. Revisjonsrapporten behandles 
av Matmerk. 

5. Behandlingen i Matmerk kan ha tre ”utganger”. 
 
 a) Er revisjonsrapporten ”blank” (dvs. ingen avvik), og ingen andre mangler er avdekket,  
 godkjenner Matmerk deg som ”IPT - tilbyder”. Dermed er godkjenningen gjennomført og  
 du kan markedsføre dine tjenester som et IPT-tilbud. Du kan også bruke IPT-logoen.

   b) Det blir påvist avvik og derfor kan ikke gården umiddelbart godkjennes. Den videre 
   prosessen vil være avhengig av avvikenes alvorlighet og type. Er det avvik som er lett  
   å lukke og dokumentere er lukket, kan det gjøres uten ny revisjon og bruker vil bli 
   godkjent som ”IPT - tilbyder” så snart avvikene er dokumentert lukket. (Dette vil som
   regel gjelde ved rene ”dokumentasjonsavvik”)

   c) Det blir påvist avvik som forutsetter en ny revisjon for å kontrollere at de(t) er lukket.
	 	 	 Etter	at	det	er	meldt	at	avviket	er	lukket,	blir	det	gjennomflørt	en	ny	revisjon	og	man		
   starter igjen på punkt 3 i denne prosedyren. Manglende egenrevisjon (av minimum 
   standard 1, 2 og 11) fører til ny IPT-revisjon (Hovedregelen er at det åpnes for inntil to
   godkjenningsrevisjoner pr. tilbyder. Spørsmål om godkjenningsrevisjoner utover dette
   vurderes av Matmerk. 

6. Hvis du derimot mener at det blir for komplisert/kostbart å rette opp feil og mangler,  
stopper godkjenningsprosessen.

 

 KLAGERETT

	 	 Hvis	en	ikke	blir	godkjent	som	IPT-tilbyder	pga	at	tilbudet	ikke	er	innenfor	definisjonen	eller	pga	
avvik funnet ved IPT-revisjonen, og er uenig i denne avgjørelsen, kan den klages inn til Matmerk. 
Klagen vil bli behandlet i Matmerks faggruppe for Inn på tunet. Er faggruppen enig med klager, 
vil avvikene bli strøket og klageren godkjent som Inn på tunet-tilbyder. Er faggruppen enig med 
Matmerks vurdering, vil en ikke bli godkjent. Hvis en fortsatt er uenig i vedtaket, kan det klages 
inn for Matmerks styre som da tar endelig beslutning.

 FORHOLDET TIL KSL-STANDARDENE

	 	 Kvalitetssystemet	for	IPT	er	en	integrert	del	av	Kvalitetssystem	i	landbruket	(KSL).	Det	betyr	
at	KSL-standard	1 Generelle krav til gården og 2 Helse, miljø og sikkerhet også er en del av et 
fullstendig kvalitetssystem for IPT-aktivitetene.

  Tilbyder skal alltid ha gjennomført kurs i lovpålagt og generelt HMS-arbeid som grunnlag for bruk 
av kvalitetssystemet for IPT.

 HVORDAN BRUKE KVALITETSSYSTEMET FOR IPT

  Systemet viser hvilke områder tilbyder bør se nærmere på når han/hun planlegger eller reviderer 
egen virksomhet. Systemet er et hjelpemiddel for et aktivt og målrettet kvalitetsarbeid for Inn 
på tunet og bygger på tilbyders egne vurderinger av de ulike delene av IPT-virksomheten. Dette 
omfatter bl.a. tilrettelegging for brukerne, kontakt med kunder og pårørende, organisering av 
virksomheten og forholdet til ansatte.
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	 	 Kvalitetssystemet	for	IPT	er	fleksibelt	og	generelt.	Dette	gjør	at	tilbyderen	kan	tilpasse	
kvalitetssystemet slik at det passer tilbudet på egen gård. Størrelsen på virksomheten og in-
nholdet i tilbudet avgjør hvor mye arbeid hvert av kravene fører til.

  IPT-standarden er en minstestandard og et hjelpemiddel til å jobbe aktivt med kvalitet. Den må 
ses som et hjelpemiddel til å huske viktige elementer i tilbudet og organiseringen av det, ikke en 
fullstendig og uttømmende oversikt over hva man må tenke på i egen virksomhet.

	 	 Arbeidet	med	kvalitet	er	et	praktisk	fag.	KSL-standardene	skal	alltid	brukes	ved	egenrevisjon.	I	
tillegg kan den brukes ved evaluering av aktivitetene, klargjøring av gården og som en huskeliste 
og utvidet verktøy for kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Det anbefales at en knytter seg til en 
HMS-tjeneste. Noen kjøpere stiller dette som et absolutt krav for samarbeid og kjøp av tjenester.

  Ved gjennomgang og sikring av tilbudet, er det viktig å huske på eventuelle områder utenfor 
selve gården som er en del av tilbudet. Eksempler på slike områder kan være setra på fjellet, eller 
naustet ved sjøen. Det samme gjelder dersom områder som ikke tilhører egen gård benyttes i 
tilbudet. Gjennomgang og sikring av disse må ikke glemmes.

 KRAVENE
  
  Sjekklistene inneholder krav som løses på ulike praktiske måter, dvs. noen ved konkrete han-

dlinger, andre ved bevisstgjøring av tilbyder. Felles for alle kravene er at de skal være oppfylt/
gjennomgått på tilstrekkelig måte.

  Kjøpers eventuelle krav i avtalene vil komme i tillegg til kravene i selve sjekklistene.

  Kun de som er godkjent etter disse standardene kan benytte IPT-logo som symbol på at kvalitet 
og trygghet er ivaretatt.

 REVISJON OG GJENNOMGANG

	 	 Egenrevisjon	skal	foretas	hver	12.	måned.	Matmerks	KSL-revisorer	vil	foreta	eksternrevisjon	
hvert 2. år.

  Det anbefales at egenrevisjonen foretas i forbindelse med årlig evaluering og gjennomgang med 
kjøper av IPT-tjenesten.

  Dersom eksternrevisjon viser avvik må tilbyder være forberedt på at det kan bli gjennomført ny 
kontroll for å sjekke at det aktuelle avviket faktisk er brakt i orden. Tilbyder skal sende  
dokumentasjon til Matmerk når avvik er lukket.

  Uavhengig av tidspunkt for egenrevisjon er det viktig å være oppmerksom på at nye brukere, 
kjøpere, ansatte, aktiviteter mv. kan utløse behov for å gjennomgå sjekklistene på nytt. En slik 
gjennomgang kan være en fullstendig ny egenrevisjon, men trenger ikke alltid være det.

  IPT-tilbudets gode kvalitet avhenger av at kvalitetssystemet er i aktiv bruk. I dette ligger at hver 
kjøper og bruker skal ha individuell behandling og vurdering.

  Standardavtale for IPT vil på nærmere angitte vilkår gi kjøper anledning til å avslutte avtalen 
dersom det ikke er samsvar mellom virksomheten og de ulike kravene i kvalitetssystemet. Avvik 
vil i ytterste konsekvens kunne medføre stenging av tilbudet.

 DOKUMENTASJON

  Tilbyder må sørge for et godt system for dokumentasjon av rutiner, avtaler, tillatelser og tiltak 
mv. Dette kan for eksempel gjennomføres ved bruk av referater, notater mv., som samles og op-
pbevares på en systematisk og sikker måte i henhold til kravene i personopplysningsloven.

	 	 Krav	som	skal	dokumenteres	er	angitt	med	grå	farge	i	sjekklistene.	Gjennomført	KSL-egen-
revisjon	skal	kunne	dokumenteres.	Det	forutsettes	at	IPT-tilbydere	benytter	KSLs	bondeweb.

  Lykke til!
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Generelle Inn på tunet-krav gården 

11.0 MÅL OG ORGANISERING 
 
  Noter opplysninger for mål og organisering i Inn på tunet - verktøyet.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.0.1	 Har	du	fylt	ut,	eller	gått	igjennom	og	revidert	mål	og	organisering	i	Inn	på	tunet	-	verktøyet?
  
  Alle som tilbyr Inn på tunet-tjenester skal ha dokumentert målsettingene ved arbeidet. Dette må 

være på plass før det avtales besøk av revisor.
 
 

11.1 FORHOLDET TIL RELEVANT LOVVERK 

  IPT-tilbyder må ha god kunnskap om hvilke krav som stilles til virksomheten som organisasjon, 
som	arbeidsgiver	og	som	tjenesteyter	til	det	offentlige	Norsk	Landbruksrådgiving	HMS	sitt	 
IPT-kurs er et godt utgangspunkt for å få nødvendig kunnskap om hvilke krav som stilles.

‘
  Denne standarden behandler utelukkende forhold knyttet til IPT-virksomheten på gården. Krav 

knyttet	til	vanlig	gårdsdrift	er	ikke	behandlet	her.	De	er	ivaretatt	i	andre	deler	av	KSL-standarden.	
I noen tilfeller kan de mer generelle kravene som berører Inn på tunet, likevel være tatt hånd om i 
kravene til den øvrige produksjonen på gården.

  En IPT-tibyder må, på lik linje med alle andre næringsaktører i samfunnet, sette seg inn i hvilke 
lovverk som gjelder for virksomheten og aktuelle brukergrupper. Når det gjelder lovverk knyttet 
til de ulike brukergrupper, er det kjøpers ansvar å informere tilbyder om dette (se Standard-
avtaler).

  Samfunn, lover og regler er i konstant endring, og som aktør i næringslivet og samfunnet, må  
IPT-tilbyder følge med. Dette vil være en løpende prosess.

	 	 Aktuelle	internettadresser	for	å	holde	seg	oppdatert	på	området:
 - lovdata.no
 - regelhjelp.no
 - matmerk.no
 - altinn.no

 
  For informasjon om politiattest se: politi.no/tjenester/politiattest/

  Dersom det drives en komplisert IPT-virksomhet med tanke på lovverk, anbefales det å søke 
juridisk bistand.

	 	 Krav	til	drift

11.1.1	 Kjenner	du	til	hvilke	lover,	regler	og	offentlige	krav	som	til	enhver	tid	er	relevant	for	 
virksomheten?

  Følgende hovedområder kan være aktuelle å undersøke med tanke på lover og regler:

  - organisering av virksomheten
  - forhold knyttet til økonomi
  - forhold knyttet til sikkerhet
  - forhold knyttet til kvalitet
  - arbeidsforhold
  - personvern
  - forhold knyttet til ulike aktiviteter

  Opplistingen er ikke uttømmende!

  IPT-virksomheter er svært ulike. Det kan derfor ikke gis en eksakt og uttømmende opplisting av 
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hvilke lovverk man må forholde seg til.

	 	 Noen	lovverk	som	gjelder	generelt:
 - HMS-lovgnivingen m/forskrifter
 - Arbeidsmiljøloven
 - Lovverk knyttet til skatt og merverdiavgift
 - Relevante deler av forvaltningsloven (taushetsplikt)
 - Plan- og bygningsloven
 - Produktkontrolloven
 - Forurensingslovem
 - Lov om personopplysninger

  Opplistingen er ikke uttømmende!

11.1.2 Politiattest
	 	 Kjenner	du	til	lovgivning	rundt	politiattester	og	de	krav	som	stilles	til	egne	ansatte,	og	 

eventuelt	krav	om	å	levere	politiattest	ved	tilbud	innen	bestemte	brukergrupper?	

  Kjøper av en IPT-tjeneste kan etterspørre politiattest. Det er spesielle regler for hvordan du ber 
om	å	få	utstedt	en	politiattest	og	hva	den	skal	inneholde.	Les	mer	om	politiattester	på	

  politi.no/tjenester/politiattest/.
.

 
11.2 KOMPETANSE

	 	 Krav	til	drift

11.2.1	 Faglig	opplæring
	 	 Er	det	rutiner	for	å	holde	seg	og	sine	medarbeidere	faglig	oppdaterte	innen	IPT?

  Som IPT-tilbyder er det viktig å ha et bevisst forhold til det ansvaret en slik virksomhet  
innebærer. Dette gjelder både organisatorisk, menneskelig, faglig og økonomisk.

  Kvalitetssystemet forutsetter at tilbyder har gjennomgått opplæring/kurs i grunnleggende og 
lovpålagt HMS-arbeid. Dette er et krav i arbeidsmiljøloven. For IPT-tilbydere er det strengere 
krav til HMS-opplæring enn det som er minimumskravet fra Arbeidstilsynet. Matmerk godkjenner 
ikke rene nettbaserte HMS-kurs, men krever at det skal være praktisk og rettet mot landbruk. 
Slikt	kurs	tilbys	av	bl.a.	NLR-HMS.

	 	 I	tillegg	til	praktisk	HMS-kurs	finnes	det	også	kombinasjonskurs	som	tar	for	seg	både	generelle	
HMS-krav	og	en	introduksjon	i	arbeid	med	kvalitetssystemet	for	IPT.	Det	fins	også	noen	andre,	
blant annet noen videregående skoler, som tilbyr tilsvarende kurs.

  Enkelte kjøpere krever at tilbyder skal ha gjennomgått et IPT-kurs.

  Med hensyn på faglig opplæring, er det viktig å ha en god dialog mellom tilbyder og kjøper om 
hvilke	krav	kjøper	stiller	og	hvilke	muligheter	som	fins	for	å	tilfredsstille	kravene.

 
  Sjå kursoversikt på innpåtunet.net.

 
11.3 PERSONOPPLYSNINGER OG TAUSHETSPLIKT

	 	 Krav	til	drift

11.3.1	 Personopplysninger	
	 	 Er	det	etablert	et	sikkert	system	for	behandling	av	personopplysninger? 

  IPT-virksomhet vil i noen tilfeller medføre at det oppbevares og behandles personopplysninger. 
Her gjelder lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31. Tilbyder må sette 
seg godt inn i de deler av loven som er relevant for virksomheten. Når det gjelder spesielle regler 
knyttet til de ulike brukergrupper, vil dette være kjøpers ansvar (se Standardavtalene).

 
  Tilbyder skal i følge personopplysningsloven § 14 Internkontroll, etablere og gjennomføre et 

system for internkontroll for å sikre at lovens bestemmelser overholdes. Et slikt system skal 
dokumenteres skriftlig. IPT-standarden fungerer som internkontrollsystem hvis den brukes etter 
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intensjonene.
 
	 	 Noen	begreper	i	forbindelse	med	internkontroll	for	personopplysninger:

• behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, for eksempel  
rapporter

• behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, 
sannsynligvis tilbyder

	 	 Ytterligere	definisjoner	og	forklaringer	finnes	i	personopplysningsloven Kap. 1.

  Dersom det er uklarheter knyttet til behandling av personopplysninger, bør tilbyder søke bistand 
hos kompetent person/etat for å få klarhet i hvilke krav som stilles til hans/hennes virksomhet 
på dette området. Personopplysninger og rapporter skal oppbevares trygt for innsyn fra uved-
kommende.

 
  Vurder nøye i samråd med kjøper hvor mye du trenger av personopplysninger arkivert på egen 

gård.	Kjøper	vil	i	de	fleste	tilfelle	ha	nødvendig	dokumentasjon.	Når	bruker	ikke	lenger	benytter	
tilbudet så skal personopplysninger makuleres eller returneres til kjøper.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.3.2	 Taushetsplikt	ansatte
	 	 Finnes	det	rutiner	for	at	tilbyder	og	dennes	medarbeidere	undertegner	taushetserklæring?

  Det skal undertegnes taushetserklæringer. Dette gjelder tilbyder og dennes medarbeidere, og 
eventuelt andre direkte involverte i virksomheten. De involverte i virksomheten vil få tilgang til 
personopplysninger som i varierende grad er sensitive. Taushetsplikt er som utgangspunkt  
regulert i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, §§ 13 – 13f.

  Uskyldige episoder som oppstår i løpet av en arbeidsdag kan representere brudd på taushetsp-
likten dersom de gjenfortelles til andre. En hendelses karakter kan inneholde informasjon som 
lett	kan	identifisere	”hvem	og	hva”	i	et	mindre	miljø.	Det	er	tilbyders	ansvar	å	sørge	for	at	ansatte	
og involverte har god kjennskap til taushetsplikten og dennes praktiske sider.

	 	 Forslag	til	skjema	for	erklæring	av	taushetsplikt	finner	du	på	altinn.no (altinn.no/starte-og- 
drive-bedrift/dokumentmaler/).

 

	 	 Krav	til	drift

11.3.3	 Taushetsplikt	bruker
	 	 Oppfordres	andre	brukere	til	å	praktisere	taushetsplikt	vedrørende	personlige	opplysninger	om	

hverandre?

  Brukere kan ikke pålegges formell taushetsplikt. 

  Det er imidlertid ingenting i veien for at tilbyder har regler som pålegger brukerne taushetsplikt 
om hverandre, for eksempel i form av ”dette snakker vi bare om i dette rommet”, ”vi snakker bare 
om hverandre når den andre er tilstede” eller lignende retningslinjer og regler som er med på å 
underbygge respekt for hverandres forhold. Dersom man ikke ønsker å gå så langt bør i alle fall 
bevisstheten rundt dette økes ved å snakke om det. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å 
begrense brukers utlevering av seg selv og personlige forhold.

11.3.4	 Taushetsplikt	familie
	 	 Finnes	det	rutiner	for	å	gjøre	familie	og	andre	som	får	tilgang	til	opplysninger	og	innsikt	i	 

brukers	forhold	oppmerksom	på	at	de	må	praktisere	taushetsplikt	rundt	slike	opplysninger?

  NNaboer, besøkende og andre mer sporadisk involverte kan ikke pålegges formell taushetsplikt.

  Når det gjelder naboer, besøkende og andre vil det også være fornuftig å gjøre oppmerksom på 
varsomhet i forbindelse med personlige forhold som de får kjennskap til når de er på gården.

 
  IPT-virksomhet kan i noen grad trekke til seg oppmerksomhet i form av besøk av journalister, og 

andre som er interessert i å ”se” på virksomheten. I denne forbindelse må tilbyder være varsom 
med å gi opplysninger som kan representere brudd på taushetsplikten, eventuelt eksponere 
brukere. 
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11.3.5 Foto 

Er	det	godkjenning	fra	fotograf	og	personer	som	er	avbildet	før	et	bilde	publiseres?

  Fotografering bør ikke uten videre tillates i et Inn på tunet tilbud.

  Hvis det skal publiseres foto av brukere på gården så må det avklares med enten bruker, opp-
dragsgiver, verge, pårørende eller andre som kan gi en slik tillatelse. Tillatelse skal være skriftlig.

  Tilbyder må gjøre journalister klar over dette. 

  Sett deg gjerne inn i retningslinjene i “Vær Varsom-plakaten” på nettsiden presse.no/pfu/etiske-
regler/vaer-varsom-plakaten/.

 

 
11.4 ANSVAR, OPPLÆRING OG ROLLEAVKLARING

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.4.1 Ansvar og avklaring av roller
	 	 Er	det	avklart	hvem	(tilbyder/ledsager/andre)	som	til	enhver	tid	har	ansvaret	for	den	enkelte	

bruker?
 
  Dersom bruker(e) deltar i et IPT-tilbud uten ledsager, må det avklares hvem hos tilbyder som er 

ansvarlig for bruker. Har bruker ledsager(e), må det avklares hvilke roller og hvilket ansvar disse 
har.

  Det skal være avklart hvem som har ansvar for hver enkelt bruker eller gruppe av brukere, og den 
ansvarlige skal være klar over sitt ansvar. Dette handler om det daglige ansvaret for brukere og 
aktiviteter på gården, og ikke den mer overordnede ansvarsavklaring som skjer i avtale.

11.4.2	 Opplæring
	 	 Har	ansvarlige	for	tilbudet	fått	relevant	opplæring,	for	eksempel	vedrørende	 

sikkerhetsrutiner,	stedlige	forhold	og	hvordan	introdusere	nye	brukere?

  De ansvarlige må få opplæring og arbeidsbeskrivelse slik at alle er kjent med sitt ansvar. Dersom 
brukergruppen	er	fremmed-	eller	flerspråklig,	eller	har	andre	behov	som	gjør	det	nødvendig	å	
tilrettelegge for kommunikasjon, er det viktig å ha vurdert løsninger for dette.

  Det kan tenkes at bruker besøker gården også utenfor “arbeidstid”. I slike tilfeller må tilbyder 
være bevisst sin egen rolle, og omgivelsenes oppfatning av tilbyders rolle. En IPT-tilbyder som 
har privat besøk av bruker en dag hvor denne ikke er i et organisert tilbud på gården, må ha regler 
for dette, slik at en unngår situasjoner hvor ansvar ikke er tydelig plassert.

11.4.3 Arealer 
Er	du	som	tilbyder	bevisst	på	hvilke	deler	av	gården	som	inngår	i	tilbudet	og	hvilke	som	holdes	
utenfor?

  Det er viktig at tilbyder er bevisst på hvilke områder som inngår i IPT-virksomheten, og hvilke 
områder som ikke gjør det. Dette på grunn av sikringsbehovet av de fasiliteter som inngår i IPT-
tilbudet. Det skal være et kart som viser hvilke deler av gården som inngår i tilbudet.

 
 

11.5 INTRODUKSJON OG SIKKERHETSRUTINER

  Det kan oppstå situasjoner der bruker er uskikket for oppgaver han/hun vanligvis utfører. Det 
bør etableres rutiner for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Bruker bør være informert om 
disse rutinene på forhånd. Et eksempel på en slik situasjon kan være bruker som er ruset eller 
sterkt opprørt.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.5.1	 Introduksjon
	 	 Er	det	rutiner	for	at	nye	brukere	får	en	tilrettelagt	introduksjon	om	lokale	forhold,	sikker-

hetsrutiner,	spesielle	forhold	og	rutiner,	hva	er	lov/ikke	lov?
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  Tilbyder av IPT-tjenester må tenke igjennom hvilken informasjon ansatte og samarbeidspartnere 
trenger for å kunne arbeide på en trygg og god måte. Dette kan være opplysninger om gården, 
oppgaver, aktiviteter, regler på gården og for aktivitetene osv.

 
  Når en ny gruppe eller enkeltbruker starter i et IPT-tilbud, skal det alltid gis informasjon om 

hvordan man skal opptre på gården og i de forskjellige aktivitetene. Dersom det er områder som 
det ikke er lov å ferdes på, bør disse markeres eller sperres av. Informasjonen bør være enkel 
og konkret, og gjerne knyttet opp til aktiviteten som reglene gjelder for. Dersom det benyttes 
verktøy eller utstyr skal brukeren alltid få opplæring i sikker bruk før arbeidet tar til.

 
11.5.2	 Repetisjon
	 	 Finnes	det	rutiner	for	å	vurdere	behovet	for	gjentagelse	og	gjennomgang	av	informasjon	

beskrevet	i	punkt	11.5.1?

  Ved vurdering av gjennomgang av informasjon og eventuelle gjentagelser av dette, er det viktig 
at brukerens behov for gjentagende informasjon blir vurdert. Noen brukere kan ha behov for 
introduksjon	hver	gang	de	kommer	til	gården	mens	andre	fungerer	fint	uten.

11.5.3	 Sikkerhetsrutiner
	 	 Blir	sikkerhetsrutiner	regelmessig	gjennomgått	av	tilbyder/ansatte/andre	involverte?

  Både tilbyder, ansatte og brukere skal jevnlig gjennomgå sikkerhetsrutinene. Det skal  
dokumenteres hvilke rutiner som er gjennomgått, når og med hvem.

 
 

11.6 FORSIKRINGER 

	 	 Krav	til	drift

11.6.1 Forsikring
	 	 Tilbyder	må,	i	samarbeid	med	kjøper	og	forsikringsselskap,	vurdere	hvilke	forsikringer	som	er	

nødvendige	som	følge	av	IPT-virksomheten/endringer	i	IPT-virksomheten.	Er	det	avklart	hvilke	
forsikringer	IPT-tilbyderen	er	ansvarlig	for	og	hvilke	kjøperen	er	ansvarlig	for?

  Tilbyder må gå gjennom IPT-virksomhetens forsikringsbehov med forsikringsselskapet. Dette 
for å få veiledning og oversikt. Det bør videre undersøkes om forsikringsselskapet informerer om 
lovfestede forsikringer i tillegg til egne produkter.

  Bonden skal ha en ansvarsforsikring, som dekker en produksjon som Inn på tunet, for skade på 
person eller ting på minst 10 millioner kroner. Ut over dette er kjøper ansvarlig for forsikring av 
brukere. 

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.6.2	 Dokumentasjon
	 	 Finnes	det	dokumentasjon	på	hvilke	forsikringer	som	faktisk	foreligger?
  
  Det er viktig å ta vare på all dokumentasjon fra forsikringsselskapet. Dette fordi det kan oppstå 

uenighet om hva som er avtalt, og hva som er omfattet av forsikringen.
 
 

11.7 DYRENE PÅ GÅRDEN

	 	 Krav	til	drift

11.7.1	 Dyr	i	Inn	på	tunet-tilbudet
	 	 Er	det	tatt	stilling	til	hvilke	dyr	som	passer	inn	og	kan	benyttes	i	tilbudet?

  Brukere på gården må få opplæring i hvordan de skal forholde seg til dyrene, f.eks hvordan 
dyrenes reaksjonsmåter er, hva dyrene tolker som fare eller trussel, hvordan en skal nærme seg 
dyrene og hvilken adferd hos dyrene som signaliserer at man skal holde seg unna. Det er videre 
en fordel å ha tenkt gjennom situasjoner hvor brukeren ikke skal håndtere dyr, eksempelvis ved 
sterke humørsvingninger eller annet som kan gjøre adferden uforutsigbar og vanskelig for et dyr 
å forholde seg til.
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	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.7.2	 Opplæring
	 	 Finnes	det	rutiner	for	å	vurdere	hvilken	opplæring	av	bruker	og/eller	ansatt	som	er	nødvendig	

når	dyrestell/dyreomsorg	er	en	del	av	tilbudet?

  Ut fra kjennskap til egne dyr må tilbyder vurdere hvilken opplæring som er nødvendig for bruker. 
Ut	fra	kjennskap	til	den	enkelte	bruker	må	tilbyder	vurdere	om	det	finnes	tilfeller/situasjoner	der	
det ikke er tilrådelig at brukeren er med på dyrestell. Vurder om, og i hvilke situasjoner, brukeren 
kan være alene med dyrene.

11.7.3  Ansvar
	 	 Finnes	det	en	oversikt	over	hvem	av	de	ansatte/hjelpere	som	har	ansvaret	for	det	enkelte	dyr?

	 	 Lag	beskrivelser	for	opplæring	av	de	som	skal	omgås	dyrene,	og	dokumenter	når	og	med	hvem	
opplæring er gjennomgått. Oversikten skal også vise hvem som har ansvar for det enkelte dyr 
som benyttes i tilbudet.

 
11.8 DYR SOM BARE BLIR BRUKT I IPT-TILBUDET

  Regelverk knyttet til dyrehold som inngår i gårdens generelle produksjon anses ivaretatt gjen-
nom	andre	sjekklister	i	KSL-standarden.	Imidlertid	har	mange	IPT-	tilbydere	dyr	som	er	knyttet	
til Inn på tunet-tilbudet spesielt og som ikke anses som ordinær landbruksproduksjon. For dette 
dyreholdet gjelder de samme krav til dyrevelferd og smittevern og IPT- tilbyderen må ha tydelig 
fokus på dette og kunne vise til gode rutiner og dokumentasjon.

	 	 Krav	til	drift

11.8.1		 Har	du	vært	i	kontakt	med	Mattilsynet	og	avklart	registrering,	merking	og	dyreholdjournal?

  For å være i stand til å spore smitteveier, og for å kunne beskytte mennesker og dyr mot syk-
dommer, skal Mattilsynet kjenne til dyrenes identitet og opprinnelse. Reglene for sporbarhet 
inneholder krav til merking og registrering av dyr. Kontakt Mattilsynet for informasjon knyttet til 
det enkelte dyreslag.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.8.2		 Er	helsestatus	for	innkjøpte	dyr	kjent,	og	foreligger	det	dokumentasjon	i	forbindelse	med	kjøp,	
salg	og	leie	av	dyr?

  Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å hindre overføring av smittestoffer til eller fra be-
setningen. Smitteforebyggende tiltak ved innkjøp av dyr i besetningen må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle og i samråd med veterinær. Kontakt Mattilsynet for å få utfyllende opplysninger.

	 	 Det	skal	noteres	navn	på	selger	og	dyretransportør	og	dato	for	forflytning	av	dyrene.

  For storfe skal kjøp og salg dokumenteres gjennom Husdyrregisteret, og helsetilstanden skal 
dokumenteresmed bruk av «Attest ved omsetning av storfe» frå Helsetjenesten for storfe  
(storfehelse.no/).

  For småfe skal dokumentasjon være i henhold til regelverket for kjøp, salg og leie av sau og geit. 
Meir	informasjon	om	regelverket	finn	du	på	nettsidene	til	Helsetjenesten for sau (animalia.no/
Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-sau/) og Helsetjenesten for geit (geithelse.tine.
no/hjem).  
 
Hvis	du	kjøper	svin,	er	du	ansvarlig	for	å	registrere	opplysninger	om	forflytningen	i	Husdyr-
registeret innen 7 dager. Når svin kjøpes og selges via slakteri, vil kravet til rapportering om 
forflytning	bli	ivaretatt	av	disse.

	 	 Krav	til	drift

11.8.3		 Er	det	rutiner	for	smitteforebyggende	tiltak	knyttet	til	dyreholdet	når	det	gjelder:
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	 	 -	brukere	og	andre	besøkende	som	nylig	har	vært	i	kontakt	med	dyr	fra	andre	gårder
	 	 -	brukere	og	andre	besøkende	som	nylig	har	vært	i	kontakt	med	dyr	i	utlandet
	 	 -	kontakt	mellom	dine	dyr	og	dyr	fra	andre	gårder?

  Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å hindre overføring av smittestoffer til eller fra 
dyrene. Smitterisiko knyttet til besøkende i husdyrholdet skal vurderes. Det skal etableres  
hensiktsmessig smittebeskyttelse. Med dette menes systematiske tiltak i dyreholdet for å  
hindre spredning av smittsomme dyresykdommer.

  I mange land er det husdyrsykdommer som vi ikke ønsker å få inn i Norge. Særlig aktsomhet skal 
derfor utvises når det gjelder personer som nylig har vært i utlandet. Dette gjelder brukere av Inn 
på tunet-tilbudet, turister og utenlandsk sesonghjelp så vel som gårdens egne folk. Personer som 
har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet skal ikke ha adgang til husdyrrom eller dyrene før 
det har gått 48 timer. Ved utbrudd av husdyrsykdommer i utlandet må en forholde seg til  
Mattilsynets regelendringer .

  Ved eventuelt smitteutbrudd og behov for sporing av smitte er det viktig å ha oversikt over dyras 
kontakt med andre besetninger, bruk av felles utstyr som kan føre med seg smitte og om røktere 
jobber	i	flere	besetninger.	

11.8.4		 Er	du	kjent	med	kravet	om	å	varsle	Mattilsynet	ved	mistanke	om	utbrudd	av	alvorlige	smitt-
somme	sykdommer,	og	er	det	rutiner	som	sikrer	at	Mattilsynet	og	veterinær	varsles	dersom	det	
er	mistanke	om	smittsomme	dyresykdommer?

  Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen av alvorlige smitt-
somme dyresykdommer. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer hos landdyr skal 
varsles umiddelbart til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

  Som hovedregel skal derfor virksomheten umiddelbart varsle Mattilsynet og veterinær ved 
mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. 
munn- og klauvsyke og miltbrann). I samråd med Mattilsynet skal det umiddelbart iverksettes 
nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger.

  Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel 
og melding om sjukdom hos dyr.

  Mer informasjon om ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til utbrudd av dyresykdommer og råd for 
å	unngå	spredning	av	dyresykdommer	finner	du	på	mattilsynet.no.

11.8.5		 Håndtering	av	døde	dyr
	 	 Er	du	kjent	med	regelverket	knyttet	til	varsling,	midlertidig	oppbevaring	og	levering	av	døde	

dyr?

  Når storfe over 24 måneder og småfe over 18 måneder dør/blir avlivet grunnet sykdom skal  
Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00 eller elektronisk via nettsiden til Mattilsynet  
(mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/innmelding_av_dode_produksjonsdyr.634).  
Mattilsynet vil vurdere om det er aktuelt å ta prøve med tanke på overvåking av skrapesjuke og 
kugalskap.

  Døde dyr representerer en fare for smittespredning og forurensning. Dette gjelder både til andre 
dyr, mennesker, mat og vann. Midlertidig oppbevaring fram til kadavrene blir hentet skal foregå 
slik at kadaveret ikke er synlig for besøkende, ikke fører til forurensning eller at åtseldyr kommer 
til kadavrene.

  I følge forskrift om animalske biprodukter er det generelt ikke tillatt å grave ned kadaver, men i  
§ 7 åpnes det for unntak for ”fjerntliggende områder”. Her er nedgraving tillatt etter melding til – 
og anvisning fra – Mattilsynet.

11.8.6  Krav til daglig tilsyn av dyr
	 	 Har	du	rutiner	for	å	påse	at	dyrene	har	god	tilgang	på	rent	vann	og	fôr?

  Fôr og vann skal sikre god helse og velferd for dyrene. Mengden skal være tilpasset dyrenes 
alder, vekt og fysiologiske og atferdsmessige behov.     

  Dyrene skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av tilfredsstillende kvalitet. Vann- 
automater, drikkekar, nipler og lignende skal kontrolleres daglig for å sikre at det fungerer og gir 
nok vann til dyrenes behov. Det samme gjelder dyrenes tilgang til vann på innmarksbeite
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. 
11.8.7		 Husdyrrom,	stell	og	renhold
	 	 Det	finnes	egne	forskrifter	for	hold	av	husdyr.	Er	du	kjent	med	kravene	knyttet	til	ditt	 

dyrehold?	
 
	 	 Krav	til	hold	av	husdyr	finner	du	i	disse	lovene	og	forskriftene:	

 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om velferd for småfe
 - Forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om hold av svin
 - Forskrift om hold av høns og kalkun

  Mattilsynet har også lagd en veileder om hold av kanin og informasjon om regler ved hold av lama 
og	alpakka	(kamelider).	Disse	finner	du	på	mattilsynet.no. 

 
11.9 SMITTEVERN OG HYGIENEFORHOLD FOR BRUKERE
 
	 	 Krav	til	drift

11.9.1		 Smitte	mellom	brukere
	 	 Er	det	lagt	vekt	på	viktigheten	av	god	håndhygiene	og	lagt	til	rette	slik	at	det	er	enkelt	for	bruk-

erne	å	ha	en	god	håndhygiene?

	 	 	I	IPT-sammenheng	kan	smitteoverføring	være	flere	ulike	ting.	Det	kan	være	overføring	av	 
bakterier, virus og sykdommer mellom mennesker, men det kan også være smitteoverføring 
fra mennesker til dyr og fra dyr til mennesker. I denne standarden er det bare smitteoverføring 
mellom mennesker som er tatt med. Når det gjelder smitteoverføring mellom mennesker og dyr 
(begge	veier),	er	dette	inkludert	i	KSLs	husdyrstandarder.	

  Det er viktig å være oppmerksom på at smittespredning kan oppstå og at det da kan være  
nødvendig å spore smittekilden.

 
  Mattilsynet kan gi nærmere veiledning i smittevern. Brukere og ansatte må kjenne til rutiner 

for generell hygiene og hygiene på kjøkkenet (håndvask, behandling og lagring av matvarer og 
lignende). Håndhygiene er spesielt viktig. Dette bør inngå i hverdagens oppgaver og trenings-
opplegg.

 
	 	 For	nærmere	informasjon	om	smittevern	og	hygiene	finnes	det	ulike	håndbøker	over	temaet	

(f.eks. har Ullevål Universitetssykehus utarbeidet håndbok i hygiene og smittevern).

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.9.2  Sykdom
	 	 Finnes	det	retningslinjer	for	når	en	ikke	bør	delta	i	tilbudet,	og	rutiner	for	å	håndtere	sykdom-

stilstander	som	inntreffer	i	løpet	av	dagen?

  Det skal foreligge retningslinjer for hvilke tilstander som gjør at man må holde seg hjemme ved 
sykdom eller avbryte deltagelsen hvis man blir syk i løpet av dagen. Dette vil også være med på 
å forhindre/begrense smitte. Slike retningslinjer bør inkluderes i avtalene som inngås mellom 
tilbyder og kjøper.

 
 

11.10 MATSERVERING

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.10.1  Regler mat
	 	 Er	det	rutiner	som	sikrer	at	virksomheten	drives	i	samsvar	med	relevante	regler	for	produksjon,	

håndtering	og	servering	av	mat?

  Det er ulike regler for godkjenning av matservering (kantine), og tilfeller hvor brukerne lager 
maten selv. Kantine utløser for eksempel strengere krav og mer kostnadskrevende utstyr. 
(Regelverket	finnes	i	IK-Mat forskriften). Mattilsynet kan informere og veilede om de ulike 
kravene og hva som kreves av tilrettelegging. Brukerne må kjenne til regler for hygiene på  
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kjøkkenet (håndvask, behandling og lagring av matvarer og lignende). Dette kan inngå i  
hverdagens oppgaver og treningsopplegg.

  Tilbyder må sørge for å være godt kjent med relevante krav til matservering og produksjon av 
mat.

 
 
11.11 FOREBYGGING AV UØNSKEDE HENDELSER

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.11.1		 Risikovurdering
	 	 Er	det	foretatt	en	risikovurdering	av	gården	og	dens	omgivelser	med	tanke	på	konkrete	 

brukergrupper	og	gjennomført	sikring	av	risikoelementer?

	 	 Risikoelementer	som	skal	gjennomgås	med	utgangspunkt	i	de	brukergruppene	en	har,	kan	være:

• farlige	arbeidsforhold
• drukningsfare
• brann-	og	eksplosjonsfare
• fallfare
• farlige	kjemiske	og	biologiske	stoffer
• maskiner

  Kvalitetssystemet forutsetter at tilbyder har gjennomført lovpålagt generelt HMS for gården 
og dens virksomhet. Det er viktig å tenke over spesielle risikoelementer med tanke på de ulike 
brukergruppene som kan oppholde seg på garden i regi av et IPT-tilbud. Dette kan f. eks. være 
barn eller andre med behov for særskilt tilrettelegging.

 
11.11.2	 Målsetting	og	tiltak
	 	 Er	det	utarbeidet	en	målsetting	og	tiltak	for	å	forhindre	mobbing	og	overgrep?

  Det skal fokuseres på å forhindre at bruker blir utsatt for fysiske og psykiske overgrep. Dette er 
et område hvor tilbyder bør ha en klar og formulert målsetting (se målet om ”trivsel”).

  Det er nødvendig å tenke igjennom hvilken omgangstone, for eksempel språkbruk, erting, humor, 
testing av grenser og annet som er akseptabelt, og gi tydelige signaler om dette til brukere og de 
som arbeider på gården. Holdningsskapende arbeid om alminnelig folkeskikk, respekt og empati 
for andre, bør bygges inn i det hverdagslige arbeidet. Tenk gjennom hvordan man vil håndtere 
situasjoner der det er behov for mer direkte inngripen eller veiledning, og ved hvilke situasjoner 
man vil bruke ytterligere straff/virkemidler utover tilsnakk.

	 	 Krav	til	drift

11.11.3	 Informasjon
	 	 Er	målsettingene	kjent	for	alle	ansatte/involverte	og	brukere?
 
  Alle som er en del av IPT-arbeidet på gården må ha informasjon om målsettinger og tiltak. Tilpass 

informasjonen til målgruppa, men involver alle slik at det er forståelse for arbeidsoppgaver og 
aktiviteter.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.11.4 Avviksregistrering
	 	 Føres	det	logg	over	uønskede	hendelser?	Dette	gjelder	både	for	relasjoner	mellom	mennesker,	

og	skader	og	ødeleggelser	som	måtte	forekomme.

  Før inn i oversikten hva som hendte, hvem som var innblandet, hvordan avviket ble håndtert og 
hva som ble kortsiktig og langsiktig effekt. Et registrert avvik bør også ha et forslag til hvordan 
tilsvarende situasjon kan unngås.  
 
Skjema	for	registrering	av	uønskede	hendelser	finner	du	på	matmerk.no/no/inn-pa-tunet/
nyttige-dokumenter.
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11.12 BEREDSKAPSPLAN OG AVVIKSRAPPORTERING

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.12.1	 Beredskapsplaner
	 	 Er	det	utarbeidet	skriftlige	beredskapsplaner	for	uønskede	situasjoner?

  En beredskapsplan innebærer å ha tenkt gjennom hvilke uønskede eller kritiske situasjoner som 
kan oppstå, og lage en beskrivelse av hvordan man skal handle dersom slik situasjon oppstår. Ved 
hjelp av slik plan kan hver og en som opplever en krisesituasjon forholde seg til en punktliste som 
beskriver hva som skal gjøres, gjerne med telefonnummer og navn til de som skal kontaktes, osv. 
Det bør vurderes om det er behov for samarbeid eller konsultasjon med pårørende eller kunde når 
beredskapsplan utarbeides.

 
  Områder der det bør utarbeides beredskapsplan:

• brann
• smitte
• sykdom
• ulykke/skade
• forsvinning
• dødsfall
• mobbing
• overgrep
• konflikt
• stenging av IPT-tilbudet
• andre	område	knyttet	til	spesifikke	IPT-tilbud

 
  Beredskapsplanen må også inneholde nødvendig kontaktinformasjon over personer som skal 

kontaktes ved ulike hendelser som måtte oppstå og oversikt over hvor førstehjelps- og  
redningsutstyr	finnes.

	 	 Lag	en	beredskapsplakat	med	skisse	over	gårdens	bygninger	og	fyll	inn	viktige	opplysninger	om	
brannslokkeutstyr, sikringsskap, stoppekran, telefonnummer og annet (beredskapsplakat kan en 
få fra Matmerk).

 
11.12.2	 Gjennomgang	av	beredskapsplaner,	beredskapsøvinger
	 	 Blir	alle	beredskapsplaner	jevnlig	gjennomgått	med	ansatte	og	andre	involverte,	og	blir	det	

gjennomført	regelmessige	beredskapsøvelser?

  Alle som arbeider hos tilbyder eller på annen måte er involvert i IPT-virksomheten, skal jevnlig 
gjennomgå beredskapsplanene.

 
11.12.3	 Førstehjelp
	 	 Har	tilbyder	og	ansatte	grunnleggende	og	oppdatert	brukertilpasset	førstehjelpskunnskap?

  Alle som arbeider i IPT-virksomheten skal kunne grunnleggende førstehjelp, eventuelt med 
utvidet opplæring der hvor dette er nødvendig. Det anbefales at førstehjelpskunnskapen holdes 
vedlike med kurs hvert andre år. 

11.12.4 Avvik
	 	 Er	det	utarbeidet	skriftlige	rutiner	for	rapportering	av	hendelser/situasjoner	som	avviker	fra	

det	som	anses	akseptabelt?	Hvilke	hendelser/situasjoner	dette	gjelder,	avtales	med	kjøper.

  Før inn i oversikten hva som hendte, hvem som var innblandet, hvordan avviket ble håndtert og 
hva som ble kortsiktig og langsiktig effekt. Et registrert avvik bør også ha et forslag til hvordan 
tilsvarende situasjon kan unngås.

 
 
	 	 Krav	til	drift

11.12.5		 Redningsutstyr
	 	 Finnes	det	tilstrekkelig	rednings-,	førstehjelps-	og	slukkeustyr	tilgjengelig	i	forbindelse	med	

utøvelse	av	aktivitetene?

11.12.6		 Rapporteringsrutiner
	 	 Er	rapporteringsrutinene	kjent	for	alle	ansatte	og	andre	involverte?
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11.13 ETIKK OG HALDNINGER, INTEGRERING

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.13.1 Etiske retningslinjer
	 	 Er	det	laget	etiske	retningslinjer	for	virksomheten?

	 	 Det	er	viktig	å	fokusere	på	virksomhetens	etiske	sider.	Etikk	handler	om	å	definere	”hva	er	godt”,	
”hva er det rette”, ”hvordan bør man oppføre seg” og er rett og slett den norm en person legger til 
grunn for sine ord og handlinger. Dette vil være med på å gi brukere, ansatte og andre involverte 
trygghet og trivsel.

  Eksempel på etiske retningslinjer:
• vi skal lytte aktivt og respektfullt til hverandre når noen har noe de vil fortelle
• vi skal hilse på hverandre hver morgen
• vi skal sørge for at nye brukere og nye ansatte føler seg velkomne og at de blir verdsatt

11.13.2	 Introduksjonsprogram
	 	 Finnes	det	skriftlige	rutiner	for	introduksjon	av	nye	brukere? 

  Før en får nye brukere, må en vurdere om de nye brukerne vil passe sammen med de brukerne som 
er der fra før så en får en god og fungerende gruppesammensetning i den nye brukergruppa. Når 
en får nye brukere må en ha et introduksjonsprogram for dem så de føler seg velkomne og godt 
tatt vare på. Det må også foreligge et godt introduksjonsprogram for nyansatte så de lærer sine 
arbeidsoppgaver og får et positivt forhold til brukerne.

  Møter på forhånd med kjøper og bruker kan være en måte å starte en introduksjon til det tilbudet 
som skal gis.

11.13.3	 Foreligger	det	et	introduksjonskurs	for	ansatte?

  Se veiledningen i punkt 11.13.2.

	 	 Krav	til	drift

11.13.4	 Er	etiske	retningslinjer	kjent?

  Ansatte, brukere og andre som er involvert i virksomheten skal gjøres kjent med de etiske  
retningslinjene.

  Se veiledningen i punkt 11.13.1.
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Generelle Inn på tunet-krav aktivitetene

	 	 Denne	delen	av	kvalitetssystemet	tar	for	seg	sikring	og	tilrettelegging	av	de	spesifikke	 
aktivitetene som deltagerne kan være med på, i motsetning til forrige del hvor fokuset var å 
sikre og tilrettelegge selve gården og dens omgivelser. Det kan tenkes at den aktivitet som tilbys 
er så sammenfallende med gården og dens omgivelser, at den kan anses for å være sikret og 
tilrettelagt ved sjekklisten for Generelle HMS-krav gården. Dette er opp til hver enkelt tilbyder å 
vurdere.	Det	skal	ikke	være	nødvendig	å	gjennomgå	et	krav	flere	ganger	dersom	det	allerede	kan	
anses ivaretatt. 

11.14 KOMPETANSE 

  Nedenfor følger krav knyttet til de ulike sidene ved erfaring og kunnskap om aktiviteten. Disse 
skal sikre et tilfredsstillende kompetansenivå hos tilbyder.

	 	 Krav	til	drift

11.14.1	 Kunnskap	og	erfaring
	 	 Har	du	som	tilbyder	god	kunnskap	om	og	erfaring	med	aktivitetene	som	tilbys?

  Har tilbyder og de ansatte nødvendig og oppdatert kompetanse for trygg gjennomføring av 
tilbudets	aktiviteter	med	brukerne?	Noen	aktiviteter	krever	formell	kompetanse	(sertifikater	
og lignende), mens andre aktiviteter bygger på erfaring og kunnskap. Der det ikke kreves formell 
kompetanse er det viktig å sikre at ansvarlig for aktiviteten har det nødvendige kunnskapsnivået. 
Vurder hvilken erfaring og kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre en trygg aktivitet for 
bruker, hvilke krav som eventuelt stilles i lov/forskrift osv. Vurderingen bør skje i nært samarbeid 
med kjøper. På dette området er samhandling mellom kjøper og tilbyder svært viktig.

 
 
	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.14.2	 Formelle	kompetansekrav
	 	 Kan	du	som	tilbyder	legge	fram	dokumentasjon	knyttet	til	formelle	kompetansekrav	i	 

forbindelse	med	aktivitetene,	f.eks.	sertifikater?

  Se veiledningen i punkt 11.14.1.

11.14.3	 Evaluering
	 	 Foretas	det	jevnlig	en	evaluering	av	virksomheten	med	tanke	på	utvikling	og	forbedringer?
  
  
11.14.4		 Trivsel	og	måloppnåelse
	 	 Finnes	det	rutiner	for	å	vurdere	brukerens	individuelle	trivsel	og	måloppnåelse?

  I samarbeid med kjøper må det avklares hvordan trivsel og måloppnåelse skal vurderes og  
rapporteres.

11.15 SIKKERHET 

  Har tilbyder gjennomført risikovurderinger av aktiviteten?

  Som tilbyder har du tidligere gjennomgått sikkerheten på gården og gårdens omgivelser. På 
samme måte skal aktivitetene som brukerne deltar i, risikovurderes (f.eks. felling av trær, 
dyrestell). En gjennomgang av kravene nedenfor skal sikre at de ulike aktivitetene er trygge for 
brukerne.

	 	 Krav	til	drift

11.15.1  Orden
	 	 Er	det	ryddig	og	oversiktlig	i	de	omgivelsene	hvor	aktivitetene	foregår?
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11.15.2		 Risikovurdering
	 	 Er	risikomomenter	som	er	knyttet	til	brukergruppens	og	de	enkelte	individenes	deltagelse	i	

aktivitetene	vurdert?

  Det er viktig å gå igjennom alle Inn på tunet-aktivitetene og vurdere risiko opp mot hvilke brukere 
som deltar og hva de skal gjøre. F.eks kan det være forskjell på hva som medfører risiko for elever 
i grunnskolen, og hva som medfører risiko for personer med demens. Det må også tas hensyn til 
dagsform, størrelse på gruppen, mellommenneskelige relasjoner osv.

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.15.3		 Sikkerhetsutstyr
	 	 Finnes	det	tilstrekkelig	og	forskriftsmessig	sikkerhetsutstyr	samt	rutiner	for	bruk	av	slikt	

utstyr?

11.15.4		 Sikkerhetstiltak
	 	 Kan	det	dokumenteres	hvilke	tiltak	som	er	igangsatt	for	å	redusere	risiko	for	skader	og	uhell?

   
 

11.16 INFORMASJON

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.16.1		 Informasjon	ansatte
	 	 Finnes	det	rutiner	for	informasjonsutveksling	mellom	de	som	arbeider	på	gården?

  God informasjon er en forutsetning for et godt tilbud, spesielt mellom de ulike aktørene i IPT-til-
budet (brukere, kjøpere, tilbyder, ansatte, hjelpere og familie). Informasjon til og fra omgivelsene 
rundt IPT-tilbudet, f.eks. naboer, sporadiske hjelpere mv. har også stor betydning. God infor-
masjon til bruker gir forutsigbarhet og avklarer forventninger. Informasjon er viktig for brukers 
og andre deltageres sikkerhet i aktivitetene.

 
11.16.2	 Informasjon	pårørende
	 	 Finnes	det	rutiner	for	informasjonsutveksling	med	foresatte/pårørende?

  Se veiledningen til punkt 11.16.1.

11.16.3		 Informasjon	kjøpere
	 	 Finnes	det	rutiner	for	informasjonsutveksling	mellom	tilbyderen	og	kjøperen?

  Et godt Inn på tunet-tilbud er avhengig av at kjøper gir nødvendig informasjon om brukers behov 
og forhold. Denne type informasjon er regulert i standard avtaleverk. Det er kjøpers ansvar 
at tilbyder får nødvendig informasjon om bruker. Det kan imidlertid tenkes at forhold ved den 
konkrete aktiviteten medfører behov for annen type informasjon enn det som er regulert i avtale, 
eventuelt et løpende informasjonsbehov. Det bør derfor etableres rutiner for utveksling av denne 
type informasjon.

11.16.4		 Aktivitetsplan
	 	 Er	det	utarbeidet	skriftlig	aktivitetsplan,	f.eks.	ukeplan,	halvårsplan?

	 	 Krav	til	drift

11.16.5	 Informasjon	aktivitet
	 	 Får	bruker	tydelig	informasjon	om	aktivitetene	og	hva	som	skal	skje?

  Det er viktig å tilpasse informasjonen slik at du som avsender sikrer at brukeren har oppfattet 
det korrekt. F.eks bør du vurdere å stille oppfølgingsspørsmål ved muntlig informasjon.

11.16.6	 Informasjon	til	kjøpere
	 	 Er	det	lagt	ut	informasjon	om	eget	tilbud	på	Matmerks	Inn	på	tunet-hjemmeside?	Informasjon	

skal	oppdateres	etter	behov	og	kontrolleres	minst	hvert	år.
 
  På den nasjonale tilbyderoversikten presenteres alle Inn på tunet-tilbyderne og her er det mulig å 

søke	etter	type	tilbud	eller	geografisk	plassering.	For	at	du	som	tilbyder	skal	synes	i	dette	søket	
er det viktig at tilbudet er registrert og at informasjonsteksten er så konkret som mulig. Veileder 
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til	publisering	av	teksten	finner	du	i	Nyttige	dokumenter	under	fanen	For	tilbyder	på	Matmerks	
Inn på tunet-hjemmeside. Informasjonen må være på plass før revisjonsbesøket. Merk at tekst og 
opplysninger som registreres ikke vil bli publisert/være synlig før det foreligger en godkjenning.

11.16.7 Forventinger
	 	 Får	bruker	tydelig	informasjon	om	hva	som	forventes	av	ham/henne?

  Se veiledningen i punkt 11.16.5. 

11.16.8  Varsling
	 	 Finnes	det	varslingsrutiner	om	pågående	aktiviteter	til	de	som	kommer	på	gården?

  Vurdér om det er behov for å informere de som kommer til gården om at det foregår Inn på tunet-
aktivitet. Det kan være behov for at besøkende tar spesielle hensyn/utviser aktsomhet. Aktuelle 
tiltak kan være skilting eller forhåndsinformasjon direkte til besøkende (tankbilsjåføren, naboer 
osv.).

11.16.9  Areal
	 	 Framgår	det	tydelig	hvilke	fysiske	områder	som	kan	benyttes	i	aktivitetene?

  Områder som ikke er en del av tilbudet skal tydelig merkes slik at bruker forstår hva som er  
innenfor og utenfor tilbudet. I tillegg bør dette dokumenteres på et kart/beredskapsplakat. 

 

 
11.17 TILRETTELEGGING

	 	 Krav	til	drift

11.17.1 Tilrettelagt aktivitet
	 	 Er	aktivitetene	tilrettelagt	med	tanke	på	brukers	individuelle	ferdigheter,	mestringsnivå	og	

læringsbehov?

  IInn på tunet-tjenester rettes mot personer med ulike forutsetninger og bakgrunn. Det kan 
derfor være nødvendig med individuelle tilrettelegginger i de aktiviteter som tilbys, alt etter 
hvilke brukere man har. Slik sørger man for at aktiviteten er trygg for enhver som deltar og at 
deltakerne får mest mulig ut av aktiviteten. For enkelte brukere er aktivitetens læringsaspekt 
viktigst, for andre brukere kan aktiviteten være et mål i seg selv. Aktiv tilrettelegging er også 
med på å øke tilbyders kjennskap til brukers behov, og derigjennom kjennskap til behovet for 
egen kunnskap og erfaring.

 
11.17.2	 Antall	brukere
	 	 Vurderes	det	hvor	mange	brukere	en	aktivitetsleder	kan	ha	ansvar	for?

  
	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.17.3		 Tilgang	til	maskiner	og	utstyr
	 	 Finnes	det	rutiner	for	vurdering	av	tilgang	til	og	bruk	av	maskiner	og	utstyr?

11.18 BEREDSKAP

	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.18.1		 Beredskapsplanar
	 	 Er	det	utarbeidet	skriftlige	beredskapsplaner	for	situasjoner	som	kan	oppstå	i	forbindelse	med	

utøvelse	av	aktivitetene?

  Beredskap vil si å være forberedt på uønskede hendelser, og på forhånd ha planlagt hvordan man 
skal håndtere slike hendelser dersom de oppstår. Det er allerede utarbeidet beredskapsplaner 
for de generelle HMS-forholdene på gården. Nå handler det om beredskap for de faresituasjoner 
som kan oppstå når en bestemt brukergruppe deltar i en konkret aktivitet. Det er viktig at du som 
tilbyder utarbeider beredskap på bakgrunn av de risikovurderinger du gjorde under pkt. 11.14 
Sikkerhet.
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11.18.2	 Gjøre	beredskapsplanene	kjent
	 	 Er	alle	som	arbeider	på	gården	kjent	med	beredskapsplanene?

  Beredskapsplaner må være godt kjent og lett tilgjengelig.
 
11.18.3		 Beredskapsøvelser
	 	 Gjennomføres	det	regelmessige	øvelser	med	de	som	arbeider	på	gården,	samt	brukerne?

	 	 Ut	fra	beredskapsplanen	du	har	utarbeidet	samt	risikovurdering	av	aktivitetene,	identifiserer	du	
områdene som er aktuelle for øvelse.

	 	 Krav	til	drift

11.18.4		 Redningsutstyr
	 	 Finnes	det	tilstrekkelig	rednings-,	førstehjelps-	og	slukkeutstyr	tilgjengelig	i	forbindelse	med	

utøvelse	av	aktivitetene?

  

 



  

MATMERK    
Besøksadresse: Tollbugt. 32   
Postboks 487 – Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 24 14 83 00     
 
ksl@matmerk.no    
ksl.no

Gården som læringsarena for barn og unge

  
	 	 Krav	til	dokumentasjon

11.19.1 Avtale mellom tilbyder og skole
	 	 Er	det	skrevet	en	egen	avtale	knyttet	til	skolens	behov	for	dokumentasjon?

  Veilederen Nasjonal veileder Inn på tunet - gården som læringsarena for barn og ungeer utviklet 
for å gi et bedre grunnlag for å følge de spesielle krav som stilles til de som leverer tjenester til 
skoleverket.

  I veilederen er det et vedlegg som kan benyttes som avtalegrunnlag. Dette tar for seg områdene:

• rammene for oppgavene tiltaket skal utføre
• tiltakets formål i forhold til skolens arbeidsoppgaver
• roller og ansvar
• tilsyn
• taushetsplikt
• politiattest
• handlingsplikten
• opplysningsplikten til barnevernet
• ordensreglement
• informasjonsflyt
• håndtering av ulike brukergrupper på gården samtidig

	 	 Veilederen	finner	du	på	matmerk.no/no/inn-pa-tunet.
 
11.19.2	 Undervisningsplanlegging
	 	 Benyttes	ukeplan	aktivt	i	tilbudet?

  Bruk av ukeplaner er utbredt i skolen. Dette er et viktig redskap for læreren til å kommunisere 
med elevene og foreldre om hva som skal læres, hvor det skal læres og hvordan. Det optimale vil 
være en dialog mellom IPT-tilbyder og skolen om utarbeidelse av elev(elevenes) innhold i uke-
planen.  Ved et slikt samarbeid vil lettere forventninger kunne avklares til elevene og IPT-bonden 
om hvordan det skal jobbes for at elevene skal nå læringsmåla. Anvendt tid brukt på IPT-gården 
vil da også være lettere å dokumentere.

.  

	 	 Krav	til	drift

11.19.3	 Aktiviteter	og	kompetansemål
	 	 Er	kompetansemålene	for	brukerne	avklart	med	skolen?

  Hvert trinn i skolen har sine kompetansemål innen de forskjellige fagene. Der beskrives hva 
eleven skal kunne etter gjennomgått skoleår. For Inn på tunet-gården betyr det at det skal settes 
opp arbeidsmåter der det framgår hvordan elementene i læringsmålet skal oppnås. Det kan f.eks. 
være	knyttet	til	øvelser	med	mål	og	vekt	(matematikk),	beskrivelse	av	landskap	(geografi)	land-
bruk i endring (samfunnsfag) osv..

 


