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Inn på tunet (IPT) 
Inn på tunet tilbyr tilrettelagte aktiviteter på gårdsbruk, rettet mot enkeltmennesker og/eller 
grupper. Målsetningen med Inn på tunet tiltak er primært å bidra til bedre helse, utvikling og trivsel 
for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, arbeids-, helse- 
eller sosialsektoren og omfatter aktiviteter som bygger på gårdens og bondens ressurser. Inn på 
tunet er landbrukets alternativ til oppgaveløsing innenfor enkelte ansvarsområder som tilligger stat 
og kommune. Bondelaget og Småbrukarlaget har utarbeidet følgende definisjon av Inn på tunet:  
 
”Inn på tunet er tilrettelagte kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene 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.”  
 
Det unike med IPT tilbud er at det forener gårdens ressurser med samfunnets behov for omgivelser 
hvor blant annet opplæring og arbeidstrening kan foregå. Gården kan tilby meningsfylte aktiviteter 
for mennesker som av ulike årsaker har behov for en tilrettelagt hverdag. Samtidig gir det økt 
inntjening og sysselsetting for bonden. 
 
I følge Landbrukstellingen (SSB) var det 32 IPT-
gårder i Vestfold i 2010. Knapt 2 prosent av 
jordbruksforetakene i fylket har IPT-tilbud, noe 
som er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 2,2 
prosent. 
 
IPT-gårdene i Vestfold tilbyr tjenester innen 
arbeidstrening, helse og omsorg, innvandring og 
oppvekst, samt gårdsbarnehage m.m. Noen 
tilbydere har spisset tilbudet sitt til en avgrenset 
målgruppe, mens andre spiller på et bredt spekter 
av tjenester. 
 
I 2010 ble ”Inn på tunet-løftet i kommunene” lansert. Hensikten med denne satsingen er å styrke 
arbeidet med tjenesteutvikling i kommunene, og bevisstgjøre kommunene på tjenester innen grønn 
omsorg, grønt arbeid og grønn læring. I 2010 fikk 3K samarbeidet i Hof, Holmestrand og Re midler 
gjennom Inn på tunet-løftet. Horten kommune fikk innvilget midler til prosjektet ”Korttidsavlastning 
på Freberg gård for hjemmeboende demente” i 2011.  
 
Ny nasjonal strategi for IPT er under utarbeidelse, og det forventes at strategien vil foreligge i løpet 
av vinteren 2012.  
 
Matmerk har utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem for IPT-tilbydere. Ordmerket ”Inn på tunet” 
er registrert hos Patentstyret, og det er vedtatt at det skal gjennomføres en godkjenningsordning av 
tilbydere av IPT-tjenester fra og med 2012. Arbeidet med revisjon og godkjenning vil bli igangsatt fra 
andre halvår 2012.  
 


