
 

Vi vil ha noe som er 

annerledes 

En kjøpers krav og forventninger 
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Kirsti Buseth, rådgiver hos rådmannen i Trondheim kommune  
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Vi kjøper ikke tjenester av 

bønder for å være snille 

• Dette er ikke noe vi må, noe vi er pålagt å 

gjøre. Dette er noe vi vil. 

• Vi gjør ikke dette bare fordi det er gøy på 

landet. Vi vet det er bra for folk, at det 

handler om livskvalitet. 

• Vi gjør det fordi vi vet at kontakt med dyr og 

natur er godt for folk.  

• Vi gjør det fordi vi vet at aktivitet og mestring 

er godt for folk.  

• Vi vil fordi brukerne sier de har et godt tilbud 

på gårdene. 

 

 

 

 



Det handler om forankring 

• Politisk – tverrpolitisk enighet. 

• Administrativt, to nivå – rådmann og 

enhetsledere. 

• Samarbeid med fylkesmannen. 

• Budsjett – sentrale midler. 

• Trondheimsmodellen – Bygdeforskning 

• Kontaktperson for hver gård. 

 

http://www.bygdeforskning.no/publikasjoner/trondheimsmodellen-for-inn-paa-tunet


Det handler om 

bestillerkompetanse 

• Fra ”offer” for innsalg til bevisst bestiller. 

 

• Fra få tilbydere og direkte forhandling, til 

mange tilbydere og offentlig anbud. 

 

• Krevende og uvant med høye 

transaksjonskostnader. 

 

 

 



Så hvorfor ikke bare droppe det? 

• Lovverk. 

• Forvaltning av folks skattepenger. 

• To hovedmål:  

– å oppnå best mulig pris på varer og 

tjenester av riktig kvalitet 

– å ikke forfordele, men gi alle interesserte 

en mulighet til å levere tilbud. 

• Det er en fordel for bonden at vi er en 

bevisst kjøper. 

 

 

 



Sånn gjør vi det 

• Anbud med forhandling. Vårt siste anbud 

hadde en verdi på 3 mill. per år. 

• Utlysning på Doffin og i informasjonsskriv 

fra kommunens landbruksavdeling. 

• Formelle krav må oppfylles. 

– Sunn økonomi – attest som bekrefter at en er a 

jour med innbetaling av skatter og avgifter. 

– HMS – egenerklæring. 

– Bekreftelse på registrering i foretaksregisteret 

(Brønnøysundregisteret).  

– Tarifflønn for ansatte.  

 



Dette avgjør hvem vi kjøper av, 

tildelingskriterier 

• Kvalitet. Vektes høyest. 
– den ordinære driften på gården 

– aktiviteter som kan tilbys 

– kompetanse 

– vikarordning og ferieavvikling 

– lokaler 

– toalett- og garderobeforhold 

– eventuell transportordning 

– eventuell matservering. 

• Pris 

• Miljø (miljøtiltak, miljøprofil). 

 

 

 

 

 

 



Avtaler 

• Rammeavtaler på 2 + 1 + 1 år, bonden 

må altså binde seg for til sammen 4 år.  

 

• Vi garanterer et minstekjøp på x antall 

plasser, og betaler for det uansett om 

vi bruker alle plassene eller ikke. 

 

 







Vi vil ha noe som er annerledes 

• Vi har mye fra før, men vi trenger en 

bredde i tilbudet. Noe annerledes, og 

ikke mer av det vi allerede har mye av. 

• Vi vil ha dyr, natur og gårdsliv. 

• Vi vil ha aktiviteter og opplevelser. 

• Vi vil ha gode måltider. 

• Og ikke minst, vi vil ha folk som er glad 

i folk, som møter folk som folk, og ikke 

møter folk som brukere. 

 

 



Takk for oppmerksomheten, og lykke til videre! 


