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Utgiver
Denne brosjyren blir utgitt som en del av et prosjekt hvor 
samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk 
skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. 
Dette prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland 
og Nordland fylkeskommune. 

INN PÅ TUNET
Velferdstjenester fra godkjente gårder

Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet

Vår hovedoppgave er å legge til rette og veilede  
kommunen og næringa. Fylkesmannen i Nordlands 
oppdrag med Inn på tunet skal:

synliggjøre Inn på tunet

øke offentlige virksomheters kunnskap om tjenestene

bidra til større etterspørsel etter godkjente Inn på 
tunet-tilbud

bidra til positiv næringsutvikling på gårdsbruk

For å løse oppdraget knyttet til Inn på tunet, 
samarbeider vi på tvers av våre avdelinger helse og 
omsorg, landbruk og reindrift, oppvekst og utdanning 
og sosial og vergemål i en egen prosjektsatsing.

Besøk våre nettsider for å lese mer om vårt arbeid
med Inn på tunet. Der finner du også annen informa-
sjon om Inn på tunet: www.fylkesmannen.no/IPT

Kontaktperson
Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland
seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga
fmnoiro@fylkesmannen.no
Tlf.: 75 54 78 46



Inn på tunet-gården er en unik arena for:

Mestring

Trivsel Fellesskap

Utvikling

Fleksible tjenester til innbyggerne

Inn på tunet (IPT) er en mulighet for å tilby skredder-
sydde velferdstjenester til ulike brukergrupper i 
kommunen. Her er noen eksempler:

Gården som opplæringsarena for barnehagebarn og 
skoleelever

Dagaktivitetstilbud til personer med demens, personer 
med fysisk og/eller psykisk utviklingshemming

Arbeidstrening til ungdom og voksne

Språktrening til innvandrere

Avlastning
Inn på tunet-gården er godkjent og kvalitetssikret av Matmerk.

Godkjente Inn på tunet-gårder bruker dette merket:

Kvalitetssikringen sørger for at brukere av Inn på tunet- 
tjenester får et trygt tilbud av en profesjonell tjenesteyter.

Ønsker din kommune å:

samarbeide med en godkjent Inn på tunet-gård?

vite mer om godkjenningsordningen?

finne en standardkontakt?

Gå inn på Inn på tunets offisielle nettside:
www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet

Inn på tunet-gården kan tilby mange meningsfulle 
aktiviteter ute og inne, året gjennom, slik som:

pass og stell av dyr

planting, såing og høsting

matlaging

skogs- og trearbeid

Din kommune kan kjøpe Inn på tunet-tjenester til sine 
innbyggere.


