
 

Camphill Landsbystiftelse 
 

Kontoradresse: v/ Bokverkstedet 

  Reidar Jensens gt. 10 

N-7550 Hommelvik 

Telefon: +47 73 978460 

Telefaks: +47 73 978460 

Bank: 1254 05 01899 

Foretaksnummer: 954 475 492 

e-post: landsbystiftelsen@camphill.no 

 

Virksomheter: Adresse:       Poststed: Telefon: Telefaks:  Bank: Org.nr: 

Vidaråsen Landsby  3158 Andebu 33 44 41 00 33 44 41 01 1254 05 01910 974 118 572 

Hogganvik Landsby  5583 Vikedal 52 76 01 11 52 76 04 08 1254 05 06556 974 141 744 

Jøssåsen Landsby  7550 Hommelvik 73 97 12 22     73 97 12 22 1254 05 00167 974 148 62 

Solborg  3520 Jevnaker 32 13 24 80  32 13 20 20 1254 05 01945 973 255 118 

Vallersund Gård  7167 Vallersund 72 52 70 80     72 52 70 99  4295 10 06399 973 447 86 

Camphill Rotvoll Hans Collins vei 5 7053 Ranheim 73 82 68 50 73 82 68 51 1254 05 01996 974 006987 

 

 

Avtale mellom _______________ kommune og 

 

Camphill Landsbystiftelse avd. Vallersund 

Gård/Framskolen 

 

 

Søkers navn: ________________________________________________________  

 

F. nr.: ______________________________________________________________  

 

Myndig/umyndig:______________________________________________________  

 

Tlf:_________________________________________________________________  

 

Inntaksdato:_________________________________________________________  

 

Adresse:____________________________________________________________  
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Postnr./sted:_________________________________________________________  

 

Telefon, faks, e-post:__________________________________________________  

 

Foreldre/pårørende:___________________________________________________  

 

Adresse: ____________________________________________________________  

 

Postnr./sted: _________________________________________________________  

 

Telefon, e-post: ______________________________________________________  

 

Verge: _________________________________________________________  

 

Adresse: ________________Postnr./sted:_________________________________  

 

Telefon, e-post:_______________________________________________________  

 

Vedtakskommune:_________________________________________________  

 

Kommunal kontaktperson_______________________________________________  

 

Adresse:____________________________________________________________  

 

Postnr./sted:_________________________________________________________  

 

Telefon, e-post:_______________________________________________________ 
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1.Tilbud, søknad og inntak 

Landsbyen tilbyr helhetlige og sammenhengende tjenester i form av bofellesskap, 
arbeid, kultur- og sosiale aktiviteter med integrerte omsorgstjenester som tilpasses 
den enkelte landsbyboers behov. Behov for tilbud utover landsbyens basistilbud1 
iskal finansieres av kommunen som fatter vedtak2. Se vedlegg om hvilke tjenester 
som omfattes i basistilbudet. Med mindre det foreligger særskilt avtale har landsbyen 
ikke anledning til å yte deltjenester som for eksempel bare bolig eller arbeid. 
 
FRAMskolen er en del av Camphill Landsbystiftelse i Norge. 

FRAMskolens målsetning er å veilede unge voksne utviklingshemmede gjennom de 
første og avgjørende skrittene fra livet i familiens og skolens regi, til et liv som voksen 
i dagens samfunn. FRAMskolen setter seg som mål, gjennom 2 – 5 års læring, å 
kunne gi den unge, deres pårørende og den kommunale omsorgstjeneste, innsikt i 
hvilke muligheter den enkelte elev har i forhold til framtidig boform, videreutdannelse 
og yrkesvalg. Driften av Framskolen er inspirert av antroposofien. 

Søknad 

Kommunen sender søknad om inntak til FRAMskolen på Vallersund Gård. Med 
søknad må følge dokumentasjon om søkerens medisinske, pleiemessige og sosiale 
forhold.             

Inntak  

Det er landsbyens ledelse/kollegiet som fatter beslutning om inntak. 

Før beslutningen kan effektueres, må kommunen sørge for at det blir fattet et vedtak 
3 som sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 

og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

 
Noter 
 
 1. Jf helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-21/2005 pkt. 3, 7 avsnitt, siste setning: «Departementet legger 
til grunn at det i landsbystiftelsens tilbud ligger et tjenestetilbud som omfatter et normalt tjenestetilbud til den 
relevante brukergruppen» 
 
2. jf rundskriv I-21/5005 pkt.3.7 avsnitt, første setning: «Den kommunen som fatter vedtak om tjenester til 

beboeren er ansvarlig for at beboeren får forsvarlige tjenester og for å finansiere eventuelle tilleggstjenester 

utover landsbyens tjenestetilbud». 

3. jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, første ledd nr. 6 (b). 
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2. Forventninger til eleven 

Det legges til rette slik at eleven kan delta i landsbyens arbeidsliv, sosiale og 

kulturelle tilbud og aktiviteter etter interesse og forutsetning.  

3. Ansvarsforhold og samarbeid mellom kommune og landsby 

Kommunen og landsbyen har et felles ansvar for å ivareta elevens behov for 

forsvarlige tjenester, jf helse- og omsorgsloven kapittel 4. Partene har et felles ansvar 

for å legge til rette for et godt samarbeid og forståelse av ansvarsforholdene.  

Kommunens ansvar 

Kommunen har i følge helse- og omsorgsloven det overordnete ansvaret for å tilby 

nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder planlegging, gjennomføring, 

evaluering og korrigering for å sikre at tjenestene er i samsvar med lov eller forskrift. 

Loven legger til grunn at tjenestene kan ytes av kommunen selv eller ved at 

kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere.  

Økonomi: 

Undervisningen ved Framskolen finansieres ved en kommunal andel.  

Denne avtalen gjelder for opptak i FRAMskolen på Vallersund Gård i tidsrommet: 

august 2020 til juni 2022. 

Undervisningen blir finansiert av kommunale midler, kr. 260.000 pr. skoleår 

(2020/2022)  

Elever over 18 år har uføretrygd og betaler da selv kr. 10.000 pr. mnd. for kost, losji, 

transport og kulturbegivenheter som finner sted på Vallersund Gård. Beløpet 

indeksreguleres hvert kalenderår. 

Elevenes foresatte, eller elevens trygd, skal dekke personlige utgifter for eleven som 

klær, lommepenger og lignende; samt arbeidsklær og større reiser i forbindelse med 

FRAMskolen. 

 

 

Landsbyens ansvar 

Landsbyen har ansvaret for å yte tjenestene til den enkelte elev i henhold til vedtaket. 

Gjennomføringen av tjenesteytelsen skal være i samsvar med kravene til 
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forsvarlighet, jf helse- og omsorgsloven § 4-1, og tjenestene skal evalueres og 

korrigeres i samsvar med elevens behov.  

 

Samarbeid 

Kommunen og/eller landsbyen kan ved behov opprette ansvarsgruppe for eleven. 
Her plikter kommunen til å stille opp med en kontaktperson som kan delta på møtet. 
Partene kommer til enighet seg i mellom om hvem som har ansvar for å innkalle til 
møter.  

Ved endrede bistandsbehov skal landsbyen kontakte kommunen og redegjøre for 

forhold som tilsier at vedtaket bør endres. Eleven og/eller verge skal sikres 

medvirkning når det gjelder endringer i tilbud/behov, jf pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1, 2 ledd. Hvis det er opprettet ansvarsgruppe skal også 

denne kontaktes.  

4. Oppsigelse av avtale 

Avtalepartene kan si opp denne avtalen.  

Oppsigelsesgrunner 

a) Dersom elevens situasjon og/eller behov ikke blir dekket på en faglig forsvarlig 
måte i landsbyen 

b) Hvis eleven ikke finner seg til rette, eller behovet for omsorg er av en slik art 
eller omfang at det ikke kan dekkes i landsbyen.  

c) Hvis elevens atferd er skadelig for andre elever, landsbyboere, barn eller 
medarbeidere, f. eks. ved voldelig atferd, ildspåsettelse eller krenkende 
seksuell atferd. 
 

Oppsigelsesprosess: 

Oppsigelse etter overnevnte punkter forutsetter en gjensidig dokumentasjonsplikt. 

Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnes faglig. Før oppsigelse etter disse 

punktene skal den som begjærer oppsigelse sørge for at det blir avholdt 

samarbeidsmøte med samtlige involverte parter.  

Oppsigelse etter punkt c. forutsetter at fylkesmannen i angjeldende fylke og 

tjenesteansvarlig i kommune orienteres så tidlig som mulig. Landsbyens ledelse 

innkaller til møte hvor målet er å tilrettelegge for en så snarlig flytteprosess som 

mulig. 

Gjensidige frist for oppsigelse etter punktene a og b er 3 mnd. 

Dersom oppsigelsen skjer etter punkt c. skal det avtales kortere frist, eventuelt at det 

blir ordnet med et overgangstilbud i påvente av at eleven får et varig botilbud.  
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Denne avtalen er i samsvar med retningslinjer i rundskriv I-21/2005 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Avtalen endres bare dersom det i nye rundskriv er endringer 

som påvirker denne avtalen i vesentlig grad.  

 

5. Spesielle merknader/ avtaler:  

 

Eleven/verge undertegner husleieavtale ved innflytting. 

Landsbyens ledelse kan etter samråd med overformynderiet og fullmakt fra verge 

inngå avtale om å disponere kontantytelser fra folketrygden for elever som trenger 

bistand til dette. 

 

Avtalen trer i kraft fra: 

____________________________________ 

 

 

______________________________                   ____________________________ 

For kommunen                                                         For landsbyen / Framskolen 

 

Denne avtalen er skrevet i to eksemplarer.  

Vennligst undertegn og returner den ene avtalen til Vallersund Gård/FRAMskolen, 

Valsøyveien 145, 7167 Vallersund 

 

 

 
 
 

 


