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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.



 Eies av gårder over hele 
landet samt faglaga (NB og NBS)

Riktig gård til riktig bruker

Markeds- og salgsorganisasjon

Synliggjøring og utvikling av 

IPT-næringa





Inn på tunet- samvirke

 En profesjonell samarbeidspartner for kunder og gårder

 Riktig gård til riktig kunde

 Oppfølging av  tilbudene

 Felles kurs- og kompetanseheving

 Felles faktureringstjeneste og oppfølging av  faktura

 Kvalitetssikrede kontrakter

 Oppdatert på regelverk innenfor næringen

 Benytter Landbrukets løsning for Deling, Lagring og 
Avtalesignering, LDLA. Sikker datalagring for gård og 
samv irke.

Regionalt ansatte med god lokalkunnskap.



Tjenesteområder

 Dagaktivitetstilbud

 For personer med demens og 
kognitiv svikt

 Skole

 Tilrettelagt opplæringsarena

 Aktivitet, trening, arbeid, språkpraksis

 Helse- og omsorgs-tjenester

 Barn og familie

 Gårdshelger, av lastning



Inn på 

tunet

 Våre hovedkunder 
er kommuner, 
fylkeskommuner og 
NAV

 Stor grad av 
nyskaping og 
utvikling når det 
offentlige begynner 
å bruke landbruket 
som en arena

 Ukjent tilbud, 
krevende for både 
kjøper og tilbyder



Det offentlige som kunde:
våre erfaringer

• Møter saksbehandlere med god fagkompetanse og 

kunnskap om brukerne

• Varierende kunnskap om inn på tunet

• Årlige budsjettforhandlinger styrer mye

- langsiktige utfordringer, kortsiktig 

økonomi



Salg av inn på tunet - tjenester

 Nye tjenester, alternative løsninger til dagens tjenester

 Kunden har ikke definert behovet

 Prosjekttenking

 Krever ildsjeler på begge sider og oppsøkende markedsføring

 Krever ressurser, tid og tålmodighet

 Tilskuddsordninger (kan finansiere Inn på tunet- tjenester)

 Krever arbeid for å komme i posisjon

 Krav til den som søker (størrelse, geografi, hvilken type aktør 
osv)

 Anbud/ konkurranseutsetting

 Kunden har kartlagt behovet

 Forutsigbar og formell prosess

 Bruken av anbud øker.



Anbud og IPT, våre erfaringer

 Mercell – for anbudssøk og levering av 
anbud, god erfaring

 Formelt og ryddig

 Ofte korte frister, det blir travelt når 
anbudene kommer

 Viktig å bruke anledning til å stille spørsmål



Anbud og IPT, våre erfaringer

 Samhandling med oppdragsgiver kan være 
ønskelig i større grad, men er det mulig?

 Fremheve unikheten til den enkelte gård, 
utfordrer standardisering

 Pris er alltid vanskelig, tydelig bestilling forenkler 
prisberegning

 Kompetansekrav, har gården tilgang til det som 
kreves?

 Avstand, tenke gjennom transportering.

 Rekruttering!



Godkjenningsordning for Inn på tunet- gårder

•Kvalitetssystem for gård, deltakere og aktivitet

•Utviklet i samarbeid med kunder og deltakere

•https://stiftelsennorskmat.no/no

•Trygghet for leverandør og kjøper



Inn på 

tunet

 Krav 4. Foretaket må være godkjent 

som Inn på tunet-tilbyder av 

Matmerk, dersom tilbyder ikke er 

godkjent skal de forplikte seg til å 

søke godkjenning innen 3 måneder 
fra kontraktsinngåelse. (Kongsberg 

kommune, 2018)





Kontraktens innhold

 Parter, formål, sted, avtaleperiode

 Økonomi, faktureringsrutiner

 Transport

 Ansvarsdeling, informasjonsplikt

 Lokaler, utstyr, personale

 Forsikringer

 Evalueringer, fagutvikling, kontaktpersoner

 Avklarer ansvarsforhold.

 HMS, kvalitet

 Taushetsplikt, oppbevaring/utveksling, personopplysninger

 Oppsigelse, mislighold, tvist



.

IPT og merverdiavgift

IPT og forsikringer

IPT og politiattest

IPT og transportløyve, 
arbeides med per i dag.





Takk for meg
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