
Mer informasjon:

Om Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet
og generell informasjon:
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/
Landbruk-og-mat/Inn-pa-tunet/

Finn Inn på tunet-gårder i Norge, hvordan bli en
Inn på tunet tilbyder, og alt om godkjennings-
ordningen, på Matmerk sine nettsider:
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/

Inn på tunet Norge SA - et felles foretak
for gårder som yter velferdstjenester fordelt
på regioner i Norge:
http://www.innpatunet.no/ INN PÅ TUNET
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Kontaktinformasjon

Ingrid Helen Roaldsen
seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga
prosjektleder Inn på tunet
Fylkesmannen i Nordland
Tlf: +47 75 54 78 46
fmnoiro@fylkesmannen.no

Utgiver
Denne brosjyren blir utgitt som en del av prosjektet Samarbeid 
mellom o� entlige virksomheter og gårdsbruk skal gi gode om-
sorgs– og velferdstjenester i Nordland. Prosjektet er av fi nansiert av 
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Brosjyren 
publiseres på internett og i papirutførelse. Ansvarlig utgiver er 
Fylkesmannen i Nordland—Landbruks- og reindriftsavdelinga, 
8002 Bodø.

Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet

Fylkesmannens hovedoppgave er å legge til rette og 
veilede kommunene og næringa. 

Fylkesmannen i Nordland sitt oppdrag med Inn på 
tunet skal:

- Synliggjøre Inn på tunet
- Øke o� entlige etaters kunnskap om Inn på tunet
- Skape grunnlag for økt etterspørsel
- Gi økt næringsutvikling på gårdsbruk

Det er satt ekstra fokus på mulighetene for det
o� entlige å benytte gårdsbruk som arena for
omsorgs- og velferdstjenester til ulike brukergrupper i 
et eget prosjekt. 













Har du som jobber i kommunen, på NAV, i en statlig 
eller privat virksomhet ansvaret for å gi et tilbud til:

I alle disse tilfellene er Inn på tunet
en mulighet!

Inn på tunet er betalbare tjenester med utgangspunkt i 
gårdens praktiske arbeid og gårdbrukerens kompetanse, 
og gir mennesker som har behov for aktivitet, læring og 
tilhørighet en meningsfull hverdag.

Eksempler på dette kan være:

- Pass og stell av dyr
- Matlaging og videreforedling
- Planting, såing og høsting
- Skogsarbeid

Skoleelever som har utfordringer i 
skoledagen?

Hjemmeboende personer med 
demens?

Brukere som har behov for
rutiner slik at de mestrer livet og
motiveres til arbeidslivet?

Innvandrere som trenger
språktrening og -praksis?

Foresatte som trenger avlastning?

Tjenestene gir kvalitet og trygghet

Kun gårder som er godkjente av Matmerk får
bruke betegnelsen Inn på tunet-gård
og kan selge tjenester under
Inn på tunets logo.

Lang varighet på kontrakter mellom tilbyder og kjøper
gir kvalitet og forutsigbarhet for alle parter.

For å bli godkjent må kravene i standard 1, 2, og 11
i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) oppfylles som
omhandler:

    - Krav til gården og den ordinære produksjonen
    - Krav til kunnskap om tjenesteproduksjon
    - HMS
    - Dokumentrutiner
    - Kunnskap om aktuelle lover og regler

Matmerk er ansvarlig for å godkjenne Inn på tunet 
tilbydere.

På mange gårder i Nordland tilbys:

- Meningsfulle og tilrettelagte arbeidsoppgaver under 
   kyndig veiledning av bonden som fagpersonen 
   innenfor landbruksfaget
- Gode omsorgspersoner som ser den enkelte bruker
- Trygge rammer og gode rollefi gurer
- Aktiviteter tilpasset brukeren


