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Inn på tunet, hvordan 
finansieres det?



Litt tørre fakta

Antall søkere av 

produksjonstilskudd de 

siste 10 år:

• 2020 - 115

• 2019 - 110 

• 2018 - 106

• 2017 - 109

• 2016 - 110

• 2015 - 110

• 2014 - 109

• 2013 - 110

• 2012 - 111

• 2011 - 115

Kvinesdal var nest størst i antall sau i 
2019. Ligger høyt oppe også på storfe 
generelt. Tradisjonelt husdyr er trenden i 
kommunen. Korn er helt fraværende for 
øyeblikket. Vi har produksjon av bær og 
poteter på øyesletta. Utenom dette søkes 
det produksjonstilskudd kun til husdyr og 
grassproduksjon. 



Landbruksprosjekt

I strategisk næringsplan er landbruket en av kommunens hjørnesteinsbedrifter som 

sysselsetter mange. Ringvirkningene er store og landbrukets verdi for en levende 

kommune og kulturlandskapet er viktig. 

I 2006 kjørte kommunen i gang en satsing på utbygging og oppgradering av det 

husdyrbaserte landbruket. Det var en suksess som ble lagt merke til langt utenfor 

kommunens grenser. Dette, sammen med økt fokus i markedet på ren og kortreist 

mat, danner et godt grunnlag for å videreføre prosjektet i «Landbruksprosjekt del to». 

Mens Landbruksprosjektet del 1 hadde fokus på det tradisjonelle landbruket basert på 

husdyrhold og effektiv produksjon, fokuserer Landbruksprosjektet del 2 på mer 

nisjenæringer. For eksempel dyrking av frukt, bær og grønnsaker, gårdsturisme, inn 

på tunet, lokalmat og andre tilleggsnæringer.



Smaken av Kvinesdal

Globalt er mat en av framtidens utfordringer. 

Opplevelsesnæringen og «smaken av Kvinesdal» er 

mulige satsingsområder framover. Kan vi få til mer 

produksjon av «direktemat» for mennesker slik som 

grønnsaker, frukt, bær? 

Fokuset på ren og kortreist mat blir sterkere og sterkere. 

Miljøperspektivet viktig. Økologiske produkter blir mer og 

mer etterspurt, fokus på trygg og kortreist mat. 

Reiselivsnæringen trenger et levende landbruk. Vakkert, 

levende kulturlandskap og lokale matvarer er salgsvare. 

Vi må bare klare å framby det på en god måte. 

Eksklusivitet finnes i det vi for noen år siden syns var slit og gammeldags. 



Ny generasjon bønder på vei inn

Unge, nytenkende og satsende bønder i næringen. 

Disse har et stort ungdommelig pågangsmot og tenker 

nytt på mange måter. Mye av det de tenker er helt i 

tråd med målet om produksjon av direktemat, altså det 

som kan spises av mennesker ute å bli foredlet 

gjennom husdyr. Grønnsaker, bær, frukt. Også 

kortreist mat, økologisk drift, merkevarebygging. 

Kommuneadministrasjon og politikere forsøker å støtte 

initiativet samtidig som vi må «lande» kreativiteten i 

prosjekter som er næringssvarende. Det er en svært 

spennende tid i landbruket i Kvinesdal og vi gleder oss 

til å hva som kan spire og gro i bygda både 

bokstavelig og i en videre betydning.

Kommunen fortsetter satsingen på landbruk og yter 

tilskudd til ulike investeringer via avsatte midler fra 

næringsfondet. 



INN PÅ TUNET

• SATT PÅ DAGSORDEN!

• Hvorfor?

• Mestring, utvikling og trivsel

• Underbygges av forskning og gode erfaringer!



Mennesker+dyr=SANT!

• I flere hundre år har fagpersoner i 

helsevesenet erfart at kontakt med 

dyr, både husdyr og selskapsdyr, 

kan hjelpe mennesker som er i en 

sårbar livssituasjon eller er syke 

(Bjarne Olai Braastad, professor emeritus i etologi ved 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, 

pensjonert fra juli 2020)



BETYR EN FORSKJELL I ENKELTMENNESKES LIV

• «Det er nesten det det handler om….å kunne få tid til å jobbe 

med deg sjøl….og du lærer jo utrolig mye hvis du kan forholde 

deg rolig blant dyra og forstå de liksom…og så lærer du veldig 

mye…og du kan jo også behandle andre mennesker sånn som 

du behandler dyr…du kan jo bruke det mot mennesker og…bare 

freden og roen…også det på en måte å sette pris på ting da, 

ikke sant…det er litt vanskelig å forklare, men…

(Sitat fra en ungdom, gjengitt i masterstudien 

«Grønn omsorg i Agder, av Vanja Knutsen Sollenes)

Hentet fra boka Antrozoologi- Samspill mellom dyr og mennesker

Bente Berget, Elsebeth Krøger, Anne Brita Thorød (Red.)

Universitetsforlaget. 



KONKLUSJON

• Funn i studien tyder på at ungdom som deltar i Inn 

på tunet prosjekt får opplevelse av mestring 

• Nærhet og samspill med dyr og natur har viktig 

betydning

• Gode relasjoner har innvirkning på motivasjonen 

til å delta i prosjektet 

• Inn på tunet er et verdifullt tiltak for unge som er 

marginalisert i forhold til skole og arbeidsliv



HVORDAN FÅ DET TIL HOS OSS?

LEAN COMMUNICATIONS



• Ikke første gang Inn på tunet/Grønn omsorg 

er satt på dagsorden…

• Kartleggingsarbeid:

- interesse fra lokale bønder?

- kommunens tjenester interesser?

• God dialog med statsforvalter sin 

landbruksavdeling!

En viktig medspiller!

• Arbeidsmøte høsten 2020 mellom aktuelle 

aktører;

Innovasjon Norge, Inn på tunet, statsforvalter, 

9 bønder, kommunen (ulike tjenester) og 

ordfører og varaordfører



Kommunen som kjøper av tjenestene er viktig for å få sving på IPT. 

• Budsjettvedtak i kommunestyret, des 2020:

Inn på tunet- tilskuddsordning

Det er avsatt midler på næringsfondet til Inn på tunet (prosjekt). Av 

disse skal en avsette kr. 400`til "stimuleringsmidler" i 2021 og i 

2022 for kommunale enheter som er aktuelle som kjøpere av 

mulige Inn på tunet-tjenester fra lokale bønder/tilbydere. Spesielt 

innen skolesektoren vil dette være svært aktuelt tilbud, men også 

innen andre målgrupper.

STIMULERINGSMIDLER TIL EGEN ORGANISASJON!



Verbalt budsjettvedtak:

• Kvinesdalsskolens driftsramme styrkes med 1 million kroner fra Kvinesdalsskolens 

eget frie fond.

Viser også til fjorårets verbalpunkt, hvor Kvinesdalsskolen kan iverksette tiltak ved 

bruk av sitt eget frie fond:

Vi ber rådmannen om å styrke tidlig og riktig innsats ved spesielle utfordringer i 

barnehager og skoler. Her kan det legges til rette for at andre kompetansegrupper 

kan bidra, og at rådmannen kan vurdere bruk av oppsparte midler innen 

oppvekstsektoren/fond i dette arbeidet. Denne type prioritering skal være 

behovsstyrt, helhetlig og forebyggende.

Det har over lengre tid blitt jobbet godt med utvikling av Kvinesdalsskolen, for at 

den skal legge til rette for at den enkelte elev skal ha de beste forutsetningene for 

læring, mestring og trivsel. Samtidig rapporteres det om, fra skolen side, at det er 

krevende å få god nok oppfølging av enkeltelever. Vi ønsker at dette arbeidet 

styrkes. Ordningen Inn på tunet kan være blant ett av de viktige tiltakene 

som vil kunne bidra til det.



«Prosjekt» med mål om «varig drift»

I stedet for å «tvinge» en omstrukturering av de ordinære driftsbudsjettene innen skole 

og omsorgssektoren, er det nå satt av en sum «friske midler» øremerket til kjøp av 

IPT-tjenester. Med det håper vi å høste erfaringer som er så gode at disse sektorene 

etter prøveprosjektet tar IPT inn som en del av den ordinære driften. 

Samtidig støtter vi bønder som vil investere og utvikle gården sin slik at de kan bli 

sertifisert som IPT-gård. Markedet viktig, tilbud og etterspørsel må balansere. Derfor 

har vi denne gangen fokusert mer på kommunen som kjøper av tjenester enn det som 

har blitt gjort tidligere.

• Kommunestyrets vedtak

• Kvinesdal kommunestyre vedtar budsjett for næringsfondet 2021 – 2024 i tråd 

med rådmannens forslag

• i tabell 1.

• Punkt. 1.7 Landbrukstilskudd økes med kr. 550 000 i 2021 og 2022, og 

øremerkes «Prosjekt IPT» (Støtte etablering)



Neste skritt

Kommunen søker midler som er til rådighet, blant annet gjennom Fylkeskommunen 

har vi blitt tildelt ekstra midler til IPT-satsinga. Det setter vi stor pris på, 200 000 som 

vil være kjærkomment for å hjelpe prosjektet i gang.

Det haster nå for skolesektoren å legge ut forespørsel om IPT tjenester på anbud, så 

er vi klar til å sette i gang. Flere gårder i Kvinesdal er nå i IPT-loopen. Gårder som er 

under sertifisering kan tilby sine tjenester.

Fosseland Gjestegård



«Æg he trua!»

«på at det kan bety en forskjell for enkeltmennesker og 

for samfunnet!»



Takk for oppmerksomheten!


