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Inn på tunet, definisjonen:

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede

velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal

gi mestring, utvikling og trivsel. 

Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.



Tjenesteområder

 Dagaktivitetstilbud

 For personer med demens og kognit iv svikt

 Skole

 Tilrettelagt opplæringsarena

 Aktivitet, trening, arbeid, språkpraksis

 Helse- og omsorgs-t jenester

 Barn og familie

 Gårdshelger, avlastning



Tjenesteproduksjon 

på gård

 Tradisjon som råvareprodusenter

 Lære oss å bli tjenestetilbydere

 Kombinasjonsbruk

- produsere gode råvarer

- produsere gode tjenester

- privatliv på arbeidsplassen…☺



Fra grønn omsorg til Inn 

på tunet

Utvikling av ny næring

Gode hjelpere og 

samarbeidspartnere



Stiftelsen Norsk 

Mat

 https://stiftelsennorskmat.no/no

 Godkjenner Inn på tunet-gårdene

 Fagstoff og veiledere

https://stiftelsennorskmat.no/no


Godkjenningsordning for Inn 
på tunet- gårder

Kvalitetssystem for gård, 
deltakere og aktivitet

Utviklet i samarbeid med 
kunder og deltakere

Trygghet for leverandør og
kjøper

377 IPT-gårder i Norge i dag

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard


Vårt marked

 Mest vanlig – det offentlige som
kunde

 Kommuner (helse, oppvekst), 
Fylkeskommuner, NAV…

 Forhold til lovverk, profesjonalitet

 Krever synlige og tydelige tilbud

 Krever kunnskap om og kjennskap
til de ulike brukergruppene



Vårt marked

 Møter saksbehandlere med god 
fagkompetanse og kunnskap om brukerne

 Varierende/lite kunnskap om 
velferdstjenester fra landbruket

 Årlige budsjettforhandlinger styrer mye

- langsiktige utfordringer, kortsiktig økonomi



Forprosjekt 

økt bruk av 
IPT i 

Trøndelag, 
Møre og 
Romsdal

 Prosjektmål

Forprosjektet skal utarbeide et målrettet 
hovedprosjekt med målsetting om mer bruk 
av Inn på tunet- tjenester.

Kunnskap om markedet, utviklingstrender i 
samfunnet, kvalitet i tjenesten samt 
næringens leveringskapasitet kartlegges og 
legges til grunn. Følgende punkter skal svares 
ut:

- Hva er potensiale for innovasjon og 
verdiskaping i IPT fremover

- Hvilke tiltak må gjennomføres for å ta ut mer 
av potensialet?

- Hvilke tiltak prioriteres i et hovedprosjekt for 
å øke verdiskapingen i IPT i Midt-Norge.



Forprosjekt 

økt bruk av 
IPT i 

Trøndelag, 
Møre og 
Romsdal

 Rammer

Omsøkt og støttet økonomisk av Trøndelag 
Fylkeskommune

Fellesprosjekt for hele IPT-næringen 
uavhengig av gårdenes tilknytning til 
samvirke, nettverk eller valg om å arbeide 
uavhengig av disse

Samarbeid med Kontaktforum for IPT i 
Trøndelag

Styringsgruppe:

Siri Bruem, Statsforvalteren i Trøndelag

Gunnar Alstad, Trøndelag Bondelag

Anita Marø, styret IPT Norge (leder)



Oppgaven

 Gjennomføre enkel kartlegging av 

potensiale for velferdstjenster fra 

landbruket i regionen

 Dialog med kommuner, 5 
eksempelkommuner

 Møter med Statsforvalter innen 

områdene utdanning, helse og 
barnevern



Oppgaven

 Kartlegge IPT- næringens 

leveringskapasitet. Hva kan leveres og 

hvor mye?

 Spørreundersøkelse til alle godkjent IPT-
tilbydere (anonym)

 Workshoop januar 2022



Oppgaven

 Utarbeide og peke på retning og tiltak 

som øker bruken av IPT-tjenester i 

regionen, prioritere tiltak i 

hovedprosjekt.



Inn på tunet-

løftet 2

 Norske myndigheter har etablert 
et Inn på tunet- løft som en 
satsing i perioden 2021-2022.

 10 millioner

 https://www.innpatunetloftet.no

 Fire utvalgte pilotprosjekt

 Demensomsorg på gård

 Grunnskole

 Psykiatri, rus og arbeid

 Videregående skole

https://www.innpatunetloftet.no



