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Nasjonal politikk
«Inn på tunet har et 
vekstpotensial innenfor flere 
sektorer. Viktige årsaker til 
dette er større og endrede 
utfordringer i omsorgssektoren 
og behov for nye og alternative 
opplæringsarenaer. Det er 
viktig å få flere ut i arbeid blant 
de som i dag står utenfor 
arbeidslivet. Inn på tunet-
næringen kan bidra til å løse 
slike utfordringer.» 
(St.meld. 9 (2011-2012) Landbruks- og 
matpolitikken. Velkommen til bords, 8.8.6)



Nasjonal handlingsplan for Inn på tunet

Prioriterte områder:

• Dagaktivitetstilbud for 

personer med 

demens i tidlig fase

• Skole: allmennped. 

og individuell 

opplæringsplan IOP

• Grønt arbeid: relatert 

til rus og psykiatri



Vårt oppdrag
• «Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak 

innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, 

utdannings-, arbeids-, og sosialområdet»
(Virksomhets- og økonomiinstruks pkt. 5.1.6.15)

• «Regjeringa vil følgje opp tiltaksområda i 

handlingsplanen for Inn på tunet (2013-2017)» 
(St.mld. 31 2014-2015 Garden som ressurs – marknaden som mål)



Med kjøperne i fokus
• Fylkesmannens Inn på tunet prosjekt

• Samarbeid på tvers av fagavdelinger

• Prosjektgruppa:

Eirik Arntsen
Oppvekst- og 
utdanningsavd.

Heidi Bolte
Sosial- og 
vergemålssavd.

Julie Tangen
Helse- og 
omsorgssavd.

Ingrid Roaldsen
Landbruks- og 
reindriftsavd.



Begrepet Inn på tunet skal 

være godt forankret i 

offentlige virksomheter i 

Nordland 

Resultatmål 1

• Informasjonstiltak rettet 
mot aktuelle kjøpere på 
konferanser, seminarer 
o.l.

• Studietur i 2019

• Informasjonsmateriell

• Nyhetsbrev 

• Inn på tunet-koordinator i 
kommunene

• Inn på tunet-konferanse i 
Nordland

• Seminar om Inn på tunet 
som et dagaktivitetstilbud 
til personer med demens

Tiltak



Offentlige virksomheters 

behov for tjenester for 

ulike brukergrupper skal 

kartlegges

Resultatmål 2

Kartlegge kjøpernes 

behov og eksisterende 

samarbeid med 

gårdsbruk

Tiltak



Kvalitetssikringssystem 
• Ferdigstilt i 2014

• Matmerk er ansvarlig for 
ordningen

• Alle norske gårdsbruk 
som oppfyller kravene i 
godkjenningsordningen 
for inn på tunet har rett til 
å omtale tilbudet sitt som 
Inn på tunet og bruke 
merket/logoen

• 2-års godkjenning

• Egen revisjon 

• Ekstern revisorkontroll

For å bli godkjent må 
gårdene oppfylle: 

• Definisjonen for IPT

• Krav til gården og den 
ordinære produksjon

• Krav om kunnskap om 
tjenesteproduksjon

• HMS

• Dokumentrutiner

• Lover og regler



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN!

Ingrid Roaldsen: fmnoiro@fylkesmannen.no

Nettside: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Inn-pa-tunet/

mailto:fmnoiro@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Inn-pa-tunet/

