
Hvorfor er Inn på tunet så bra? 
 

Etter hvert som Inn på tunet tas mer og mer i bruk, får vi flere og 

flere eksempler på at Inn på tunet bidrar til betydelig sparte 

samfunnskostnader, bedre livskvalitet for brukerne og deres 

familier og trygger næringsgrunnlaget på gårdsbruk. På denne 

måten tar en i større grad i bruk lokale ressurser i samfunnets og 

enkeltindividets tjeneste.  

 

Melding til Stortinget nr. 29 - 2013 «Morgendagens omsorg» peker nettopp på nødvendig-

heten av å ta i bruk mer lokale ressurser for å løse morgendagens omsorgsoppgaver. 

 

 Inn på tunet fungerer godt fordi: 

• Det er små miljø 

• Det er trygge miljø 

• Den enkelte bruker blir sett 

• Den enkelte bruker får mestre ut fra egne forutsetninger 

• Ingen krav til at så og så mye må gjøres/produseres 

• Brukeren får delta i virkelige arbeidsoppgaver, ikke noe ´kunstig´ 

• Brukeren får oppleve at han/hun er til nytte, dyr og planter er avhengig av at han/hun 

utfører sine oppgaver 

• Brukeren får lære med alle sanser, øre, øyne, hender - hele seg 

• Brukeren får utvikle og vise omsorg og empati 

• Brukeren kommer tett inn på naturen 

• Fokus på riktig og sunt kosthold, måltidene er en viktig del av tilbudet 

• Fokus på faste og trygge rutiner 

• Mange og varierte oppgaver 

• Fokus på aktivitetene og det positive, ikke på sykdom og svakheter!!! 

• Gårdbrukeren behersker en rekke praktiske gjøremål som kommer brukeren til gode 

• Gårdbrukeren blir oftest et forbilde med mange gode egenskaper 

 

Inn på tunet og forskning: 

Mye forskningsarbeid gjenstår, men mye er også gjort både i Norge og andre land. De 

evalueringer og forskningsarbeider som er gjort, viser mange positive effekter av Inn på tunet. 

Noen forskningsrapporter og oversikt over forskning og forskningsbehov finner du på 

www.innpåtunet.net under «Fagstoff». 

 

Et eksempel i Troms: Effekter i lokalsamfunnet og storsamfunnet av Inn på tunet,  

En ungdom som hadde store psykiske vansker og svært dårlig selvbilde var av legene 

forespeilet et liv i institusjon og med piller. Vedkommende begynte i det små med 

arbeidstrening på denne gården og ble vist tillit, sett og ble trodd på. Gradvis, over 2,5 år 

ble selvbildet bygget opp med det resultat at vedkommende har fått seg utdanning og i 

dag ansatt i full stilling! 

  



Uten Inn på tunet ville vedkommende etter all sannsynlighet bodd resten av livet i en 

institusjon. Med en døgnpris på kr 6 500,- (dette er lavt anslått) vil det gi en årlig kostnad 

på ca kr 2 370 000. Med 42 år i institusjon (25-67 år) vil det koste samfunnet ca kr 

99 000 000. I løpet de 2,5 årene vedkommende var i Inn på tunet-tiltak betalte kommunen 

i størrelsesorden kr 100 000,- pr år. Med en investering på kr 250 000 i forebygging har 

kommunen spart samfunnet for en kostnad på kr 99 000 000,-. I tillegg kommer den 

verdiskaping vedkommende bidrar med i yrkeslivet og ikke minst, en helt annen 

livskvalitet som ikke er målbar i penger. 

 

Inn på tunet-aktivitetene for denne ungdommen foregikk på et sauebruk på vel 80 v f sau 

+ litt poteter, grønnsaker mv i et lite lokalsamfunn, tilsvarer ca 0,8 årsverk. 

Kona på gården er hovedansvarlig for Inn på tunet-virksomheten med ca 1 årsverk + ca 

1,2 årsverk innleid hjelp fra arbeidstakere i lokalsamfunnet 

Mannen på gården har hovedansvaret for gårdsdrifta og er selvstendig håndverker 

(snekker) utenom gården i vel 0,8 årsverk pluss ca 1,0 årsverk innleid hjelp fra 

lokalsamfunnet. 

  

Gårdsbruket, som i dette tilfellet gir det minste bidraget til den samlede familieinntekten, 

gir opphav til 4,8 årsverk. I tillegg bidrar aktivitetene på gården til indirekte sysselsetting 

i form av kjøp av varer og tjenester. En kan regne at gårdsdrifta og håndverksvirksom-

heten utløser 0,4 årsverk pr utført årsverk i indirekte sysselsetting og Inn på tunet-

virksomheten 0,2 årsverk pr utført årsverk. Samlet utgjør den indirekte sysselsettingen ca 

1,4 årsverk. Det relativt lille sauebruket gir altså opphav til i alt vel 6 årsverk - i et lite 

lokalsamfunn.  

Uten gårdsbruket ville det ikke vært grunnlag for Inn på tunet-virksomheten og 

sannsynligvis heller ikke for familiens bosetting på stedet. 

 

Vi kunne lage en lang liste med lignende suksesshistorier. 


