
Gjennom «Inn på tunet» har norsk landbruk blitt  
leverandør av gode velferdstjenester, som gir mestring  
og trivsel for mennesker som trenger det. 
 
Norges Bondelag har bidratt til at «Inn på tunet» tas med 
i offentlige planer og strategier som danner grunnlag for 
kjøp av velferdstjenester innen skole, arbeid¬strening og 
helse. Med flere på laget kan vi gjøre enda mer.

Norges Bondelag oppnår resultater for  

Inn på tunet-bonden



Norsk landbruk har kunnskap og lange tradisjoner for å tilby ulike velferds- 
tjenester. Gjennom IPT defineres dette nå som tilrettelagte og kvalitetssikrede 
velferdstjenester på gårdsbruk.  

Gjennom jordbruksforhandlingene har Bondelaget bidratt til å få anerkjent IPT 
som et viktig satsings-område innenfor næringsutvikling i landbruket. IPT skal gi 
brukerne mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet 
opp til gården, livet og arbeidet der. 

De viktigste tjenesteområdene for IPT er: 
• Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesial¬pedagogikk, fritid m.m.
• Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering.
• Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.
 

Visste du at ..?  
• Gjennom godkjenningsordninga 

for IPT-gårder er omtrent 400 
gårder revidert og godkjent

• Norges Bondelag var initiativ- 
taker til, og ledet arbeidet med 
denne ordninga.

Har etablert IPT-samvirke

Kommunene, NAV og andre  
offentlige instanser etterspør stadig 
flere tilbud og større bredde. Det er ei 
stor utfordring for landbruket å møte 
dette i anbudsrunder og i konkurranse 
med store kommersielle aktører på 
velferdsområdet. 

For å styrke IPT-bonden i denne konkurransen har Norges Bondelag vært med å  
etablere et landsdekkende samvirkeselskap for Inn på tunet: IPT Norge SA.  
IPT Norge er eid av regionale IPT-samvirke, der bønder går sammen om salgs- og 
markedsarbeid.



- Vi oppnår mer  
når vi står sammen
Det er når vi står sammen som næring at vi 
oppnår mest, mener Ane og Arnstein Moen fra 
Budalen i Sør-Trøndelag. De driver Moen gård, 
med kylling, melke- og storfesamdrift og «Inn på 
tunet-tilbud».  

- Det er viktig at vi er med på laget sammen 
med andre bønder, og det er viktig å stå samlet 
som næring uansett produksjon. Det er da vi  
oppnår mest. Dette behovet blir bare enda 
større i framtiden, sier Ane og Arnstein. 

Bøndene trekker også fram den juridiske rådgivningen man får tilgang på som 
medlem i Bondelaget. 

- Den juridiske rådgivningen tilknyttet produksjon, kjøp, salg, og eiendom er bra. 
Rabatter ved forsikring og bank utgjør også en del kroner per år. I tillegg benytter 
vi oss ofte av rabattavtalene som følger med medlemskapet. Og ikke minst, det  
sosiale aspektet er viktig. Å treffe andre flinke bønder både lokalt og rundt om-
kring i landet gjennom Bondelaget er med på å øke trivselen som bonde.

Norges Bondelag vil

• Rekruttere nye tilbydere og gjøre IPT  
kjent blant aktuelle kjøpergrupper.

• Utvikle forpliktende og forretningsmessig 
samarbeid mellom IPT-tilbydarar for å 
tilby gode tilbud til kjøperne og for å 
vinne fram i anbudsrunder.

• Vedlikeholde og styrke godkjennings-  
ordninga for IPT i takt med krav fra 
kundene.

• Tilpasse og forenkle lover og regler som 
styrker IPT som alternativt  
tjenestetilbud.



I Norges Bondelag arbeider vi for 
best mulig vilkår for landbruket i 
Norge og for å vise næringas  
betydning i samfunnet. Med 63 000 
medlemmer, 18 fylkeslag og 515 
lokallag skaper vi mange faglige og 
sosiale møteplasser. Sammen  
jobber vi for trygg, ren og god norsk 
mat, produsert på norske ressurser.

 
Medlemsfordelene 
i Norges Bondelag 

• Sosialt og faglig felleskap
• Rådgiving og juridisk bistand
• Gratis jordbruksrelaterte  

standardavtaler
• Gode avtaler med Gjensidige, 

Landbruksforsikring, Agrol, 
Landkreditt Bank, Tun Media

 
Slik melder du deg inn 

i Norges Bondelag 

• Elektronisk innmeldingsskjema 
på bondelaget.no

• SMS-innmelding. Send BONDE 
<navn> og <nummer> til 2030. 
Du blir kontaktet per telefon

• Telefon: Ring Norges Bondelag  
tlf 22054500 eller fylkeskontoret


