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«Vennlighet er et språk den døve kan høre
og den blinde kan se.»

Helen Keller
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Hva er Inn på tunet?
Nasjonal strategi fra 2012 definerer Inn på tunet (IPT) slik:

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.
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Bakgrunn
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,
men av forestillingen om at omsorg ikke
kan gjøres annerledes enn i dag»
Kåre Hagen (St. Meld 29 (2012-13) Morgendagens omsorg)

I nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 2013-17 er fylkesvise handlingsplaner et tiltak. Etter
embetsoppdraget 2015 fra Landbruks- og matdepartementet skal Fylkesmannen følge opp den
nasjonale handlingsplanen samt rapportere på tverrsektorielt samarbeid og resultater i Inn på tunet
generelt og Inn på tunet-løftet i kommunene spesielt.
I embetsoppdraget 2015 på resultatområde 84 Kommunale helse- og omsorgstjenester står det at
Fylkesmannen skal bidra til omstilling i omsorgstjenestene for å sikre nyskaping, utvikling av nye
løsninger og nye måter å arbeide på.
I tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2015 står det at Fylkesmannen
skal bidra til å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, sosialog utdanningsområdet.
I Regionalt næringsprogram for Telemark 2015-17 er Inn på tunet oppført som eksempel på prioritert
satsingsområde i pkt. 4 Andre produksjoner og satsingsområder. Folkehelse er omtalt under
område 8 Bynært og urbant landbruk.
Vi lager denne handlingsplanen på bakgrunn av ovennevnte og for å utvikle samfunnsnyttige og
kvalitetssikra velferdstjenester med gården som arena i Telemark.

Situasjonen i Telemark
Antall godkjente Inn på tunet-tilbydere: 11
Antall tilbydere som er i prosess for å bli godkjent: 8
Inn på tunet-nettverket: 12 tilbydere
Inn på tunet-løftet 2010-12: Kommunene Siljan, Hjartdal og Drangedal deltok.
Fylkesmannen har bevilga Bygdeutviklingsmidler til et 1-årig prøveprosjekt med dagtilbud for personer
med demens i Siljan kommune. Prosjektet starta sommeren 2014. Tidligere har det vært et tilsvarende
tilbud i Hjartdal kommune, men det blei avslutta pga for få interessenter.
Ressursbruk
Fylkesmannsembetet: Lav
Kommunene: Generelt lav
Næringsorganisasjonene: Begrenset
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Eksisterende tilbud hos Inn på tunet-tilbydere i Telemark:
Type tilbud
Antall tilbydere som har tilbudet
Avlastning barnevern
4
Barnehage/gårdsbarnehage/tilbud til barnehager
2
og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i
2
skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
4
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
8
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
1
Terapi/terapiridning
2
Tilbud for fysisk funksjonshemming
3
Tilbud for psykisk funksjonshemming
5
Tilbud i psykisk helse
7
Eldreomsorg/tiltak for eldre med demens
3
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
3
Kriminalomsorg
1
Rusrelatert omsorg
3
Annet
2
Utfordringer i Telemark
I følge rapporten Inn på tunet – ut i kommunen er dette vanlige utfordringer i Telemark:
 Økonomi: Uforutsigbarhet og korte kontraktsperioder for tilbyder. Potensielle tilbydere
mener det er dårlige økonomiske rammebetingelser for Inn på tunet
 Prioritering av få brukergrupper i hver kommune (1-2 pr kommune)
 Kommunikasjonsflyt mellom tilbyder og kjøper (som regel kommunen)
 Ansvarsfordeling/organisering i kommunene
Generelle utfordringer
 Kjøpers økonomi (ofte kommuner)
 Lite nyrekruttering av tilbydere
 Lettere å følge opptråkka spor for kjøpere
 Mulig skepsis til privat forretningsdrift i velferdssektoren
 Personavhengig
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Aktuelle aktører i Telemark
Fylkesmannen i Telemark har hovedansvaret for å følge opp handlingsplanen.
Samarbeidspartnere er/kan være:
 Inn på tunet-tilbydere
 Inn på tunet-nettverket i Telemark:
Medlemsnettverk for Inn på tunet-tilbydere. Skal ivareta medlemmenes interesser.
 Brukere og pårørende: Er etterspørrere av Inn på Tunet-tilbud og kan gi tilbakemeldinger
 Pårørende- og brukerorganisasjoner:
Kan gi tilbydere og kjøpere tilbakemeldinger og etterspørre tilbud
 Næringsorganisasjonene i landbruket (Telemark Bondelag¸ Telemark Bonde- og småbrukarlag
og AT Skog):
Driver bl.a. næringspolitikk for å trygge landbruket og dets økonomiske interesser og
arrangerer fagmøter
 Telemark fylkeskommune: Regional aktør med bl.a. ansvar for næringsutvikling. Ansvar for
rekrutterings- og kompetansehevingsmidler i landbruket.
 KS Telemark: Del av kommunenes landsdekkende organisasjon. Skal sikre kommunesektoren
best mulige rammevilkår. Aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid og utstrakt rådgiving
overfor kommunene. Arrangerer kurs m.m. og er kommunenes representant overfor staten
og arbeidstakerorganisasjonene.
 Kommunene: Som regel de som er kjøpere av Inn på tunet-tjenester
 NAV Telemark: Overordna ansvar for arbeids- og velferdspolitikken og iverksetting gjennom
lokalkontor. Ansvar for bl.a. Grønt arbeid
 Innovasjon Norge Telemark: Økonomisk støtte til etableringer og investeringer
 Frivillige organisasjoner: Kan være bidragsytere i Inn på tunet-tilbud
 Telemark Skogselskap: Skal fremme forståelse for skogens mangesidige betydning m.m.

Satsingsområder i Norge
Prioriterte tjenestesektorer for Inn på tunet i Norge er:
1) Demens
2) Skole og pedagogiske tilbud
3) Psykisk helse og rusomsorg med vekt på arbeidsretta tilbud, spesielt Grønt arbeid

Satsingsområder i Telemark
Prioriterte tjenestesektorer for Inn på tunet i Telemark er:
1) Demens
2) Arbeidsretta tilbud, spesielt Grønt arbeid
3) Skole og pedagogiske tilbud
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Tiltak i Telemark
1. Øke kjennskapen til Inn på tunet hos nåværende og framtidige aktører















Skaffe bedre oversikt over tilbyderne og ressursbruken deres.
Ansvar: Næringsorganisasjonene og IPT-nettverket.
Tilby foredrag/gårdsbesøk på samling for ordførere/rådmenn/helse- og sosialsjefer o.a. i
Telemark.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga) og Inn på tunet-nettverket
Undersøke muligheter for informasjon til studenter på Høgskolen i Telemark (helse- og
sosialfag) og elever på Nome vgs avd. Søve.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)
Undersøke muligheter for bachelor-/masteroppgaver/oppgaver om Inn på tunet på
Høgskolen i Telemark.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)
Informasjon til PP-tjenesten.
Ansvar: Fylkesmannen (Utdannings- og vergemålsavdelinga)
Bruke media. Oppfordre tilbyderne til å bidra med stoff.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga) m.fl.
Gjøre godkjenningsordninga og kvalitetssystemet mer kjent og attraktivt blant kjøperne.
Ansvar: Tilbydernettverket
Informasjon til kjøpergrupper i kombinasjon med revitalisering av tilbydernettverket. Vurdere
prosjekt.
Ansvar: Tilbydernettverket og Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)
Involvering av spesialisthelsetjenesten for å overføre kompetanse til Inn på tunet.
Ansvar: Fylkesmannen (Sosial- og helseavdelinga)
Informasjon om Inn på tunet til spesialisthelsetjenesten med tanke på utvelgelse av pasienter
og motivering av disse for å søke seg Inn på tunet.
Ansvar: Fylkesmannen (Sosial- og helseavdelinga)
Informere på kontaktmøte md kommunene om den kommende Inn på tunet-veilederen.
Ansvar: Fylkesmannen (Utdannings- og vergemålsavdelinga)
Etablere kommunikasjon og samhandling mellom avdelingene hos Fylkesmannen knytta til
Inn på tunet.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)

2. Utvikle Inn på tunet




Igangsette prøveprosjekt med forretningssamarbeid mellom tilbydere.
Ansvar: Inn på tunet-tilbydere
Motivere til at flere vil bli godkjente tilbydere.
Ansvar: Inn på tunet-nettverket og Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)
Være samarbeidspart og pådriver for å etablere gode Inn på tunet-tilbud.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga) m.fl.

3. Kompetanseheving



Delta på kurs f.eks. i regi av Aldring og helse Nasjonal kompetansetjeneste
Arrangere kurs og seminarer for tilbydere og potensielle kjøpergrupper.
Ansvar: Fylkesmannen (Landbruksavdelinga)
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Aktuelle dokumenter
Landbruk
 Nasjonal strategi for Inn på tunet (2012)
 Handlingsplan 2013-17 Inn på tunet. Kommunal- og regionaldepartementet og
Landbruks- og matdepartementet
 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet. NILF-rapport 2013-4
 Kommunikasjonsstrategi Inn på tunet. Matmerk/Inn på tunet 2014
 Inn på tunet – ut i kommunen. Forprosjekt-kartlegging. Inn på tunet Telemark/Telemark
Bondelag 2012
Offentlige dokumenter utenfor landbrukssektoren med betydning for Inn på tunet:
Helse og omsorg
 Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet
 Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
 NOU 2011: Innovasjon i omsorg
 Demensplan 2015 Den gode dagen. Delplan til Omsorgsplan 2015. Helse- og
omsorgsdepartementet
 Kompetanseløftet 2015 Arbeid og psykisk helse
Oppvekst, barnehage og utdanning
 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Rundskriv Udir 3-2010
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 Læreplan for Kunnskapsløftet 2006 (LK-06)
 Meld. St. 18 (2010-11) Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn,
unge og voksne med særlig behov
 Meld. St. 22 (2010-11) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet
 Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Handlingsplanen er utarbeida av Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med Inn på tunet-nettverket i
Telemark, Telemark Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget i Telemark.
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Fylkesmannen i Telemark
Postadresse:
Postboks 2603, 3702 Skien
Besøksadresse:
Gjerpensgate 14, Bygg F, Skien
Telefon 35 58 61 10
e-post: postmottak@fylkesmannen.no
Foto: Anne Aasdalen
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