
 

Hva er Inn på tunet- tjenester og hva brukes de til?  

Av: Rådgiver Siri Ingeborg Bruem, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - landbruksavdelingen. 

Å ta i bruk gårdsbruk som arena for velferdstjenester som kan gi mennesker mestring, utvikling og 

trivsel betegnes som Inn på tunet (IPT)-tjenester. Denne type tilretteleggende tjenester på gårdsbruk 

gis i dag til ulike grupper innenfor ulike områder. En type er tilbud til barn og ungdommer som 

trenger andre opplæringsarenaer, og som gir voksenkontakt og læring gjennom praktiske oppgaver. 

En annen type tilbud er arbeidstrening. Videre er det tilbud til brukere av psykisk helsevern, 

rusomsorg og kriminalomsorg og andre som kan ha nytte av omsorgsopplegg tilknyttet gården. Og 

ikke minst dagtilbud for aktive eldre og eldre med tidlig demens. For alle typer tjenester er det kjøper 

som er ansvarlig bestiller og som er ansvarlig for tjenestetilbudet til brukerne. Gårdbrukeren er 

tilbyder og ansvarlig produsent av tjenestearenaen.  

Næringsutvikling eller velferdstjenester? 

Landbruksnæringas ønske med Inn på tunet-satsingen er å utvikle nye bygdenæringer og ny 

næringsvirksomhet med utgangspunkt i gårdens ressurser. Samtidig vet vi at velferdssektoren står 

foran store utfordringer. Det er mange trekk ved samfunnsutviklingen som vil kreve nytenkning og 

innovasjon innenfor helse og omsorg, utdanning, arbeidstrening og ikke minst forebygging. Gjennom 

å tilby Inn på tunet-tjenester har landbruket mulighet til å tilby gode og konkurransedyktige tjenester 

og dermed bidra til å løse dagens og morgendagens behov.  

Kommunene som kjøper av Inn på tunet-tjenester 

Den største kjøpergruppen av Inn på tunet-tjenester er kommunene. Med å kjøpe slike tjenester kan 

kommunene greie å gi sine brukere tilbud de ellers ikke kan gi. Inn på tunet kan dermed bli et nyttig 

supplement til kommunens egne tjenester. Mange kommuner mangler imidlertid kompetanse i kjøp 

av denne type tjenester. Den største barrieren for kommunenes bruk av Inn på tunet-tjenester er 

økonomi, til tross for positive erfaringer med tjenestene. 

 Inn på tunet i Stortingets spørretime 

Nå i oktober svarte Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle i Stortingets spørretime på spørsmål 

om oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for Inn på tunet (2013-2017). 

Landbruks- og matministeren sa: 

 Inn på tunet er satt på dagsordenen gjennom konkret politikkutforming og i politiske 

dokument. Gode eksempler på dette er at Inn på tunet er synliggjort som aktuelle tiltak i 

demensplan 2020, i den nye folkehelsemeldinga og i integreringsmeldinga. Her blir Inn på 

tunet lansert som arena for aktiviteter, arbeid og språktrening. 

 Landbruks- og Matdepartementet (LMD)og Kunnskapsdepartementet(KD) lanserte i 2015 en 

nasjonal rettleder for gården som læringsarena for barn og unge. Nå arbeider LMD sammen 

med Helsedirektoratet og nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse med ei håndbok 

for IPT-baserte dagaktiviteter for personer med demens. 



 Gjennom Utviklingsprogrammet for landbruksbasert vekst og verdiskaping har flere Inn på 

tunet virksomheter fått støtte. Blant annet har Utviklingsprogrammet støttet opprettelsen av 

en landsomfattende bransjeorganisasjon, Inn på tunet SA. 

 

 I 2015 ble det gjennomført en evaluering av kommuner som fikk støtte gjennom Inn på 

tunet-løftet (2010 – 2012). Evalueringen slår fast at kommunene mener at tilbud som ble 

etablert gjennom denne satsingen er lønnsomme. 

Hvordan er aktiviteten i Nord-Trøndelag? 

Her i Nord-Trøndelag har vi i underkant av 70 tilbydere av Inn på tunet-tjenester. Nesten halvparten 

av disse har Matmerk sin godkjenning for Inn på tunet-tilbud som bygger på landbrukets 

kvalitetssystem. Disse tilbyderne følger de kvalitetsstandarder som til enhver tid er satt og gjør det 

lettere for kjøpere å sikre at kvaliteten er i tråd med egne krav. Flere enn halvparten av kommunene i 

Nord-Trøndelag er kjøpere av Inn på tunet-tjenester fra landbruket.  

Inn på tunet Norge SA 

Inn på tunet Trøndelag SA organiserer tilbydere i begge trøndelagsfylkene. De har nå sammen med 

andre etablert Inn på tunet Norge SA. Målsettingen for det landsomfattende samvirket er å styrke 

bondens muligheter til å selge tjenester og vinne konkurransen i relevante markeder.  Begrunnelsen 

for et nasjonalt samvirke er å få sterkere forankring og fellesskap, samt større utviklingskraft. Inn på 

tunet Norge SA vil arbeide for enhetlige og gjenkjennbare tjenestekonsept og dermed gjøre det 

lettere for eventuelle kjøpere å velge landbruket som leverandør. 

 

Inn på tunet regnes for å ha et stort potensiale i skjæringspunktet mellom velferdstjenester og 

næringsutvikling. Med profesjonell organisering av tilbyderne, god synliggjøring av hva landbruket 

har å tilby og økt bestillerkompetanse  blant kjøperne skulle alt ligge til rette for at Inn på tunet kan 

bli en naturlig del av et variert og kvalitetssikret tjenestetilbud i kommunene. 

 


