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Det finnes en bonde for alle
Mære landbruksskole
17.10.2014
Kirsten Indgjerd Værdal
landbruksdirektør

Store utfordringer i helse-og
omsorgssektoren, samt behov for
alternative opplæringsarenaer og
arbeidstreningsarenaer gjør det
aktuelt å videreutvikle
velferdstjenester i landbruket.
LMD

KRD
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Inn på tunet
Definisjon:
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede
velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene 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.

Tjenesteområder
• Oppvekst og opplæring
– allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm

• Arbeid
– Arbeidstrening

• Helse og omsorg
– Rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens
m.m.
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KRD og LMD
Handlingsplan Inn på tunet
2013-2017

I handlingsplanperioden skal det spesielt
arbeides for å videreutvikle IPT-tilbudet innenfor
følgende områder:
1. Demens
2. Skole og pedagogiske tilbud
3. Psykisk helse og rusomsorg, med vekt på
videreutvikling av arbeidsrettet tilbud
spesielt Grønt arbeid.
Løsningene må tilpasses brukernes behov.

Tilbydersida
•
•
•
•
•

Stabilitet i omfang, vel 60 i Nord-Trøndelag
Differensiering
Kvalitet – kompetanse- profesjonalisering
Usikkerhet
«Risikosport»
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Store utfordringer i deler av
offentlig sektor

• MARKEDET

SINTE KOKKER

2013
3 MRD I
OMSETNING

BØNDER…….

POLITIKERE!!!!!!
VERDISKAPINGSPROGRAM
VSP MAT
KOMPETANSENAV

VEKST 20122013
8,4 % (3,6%)
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Tilbydersida

Etterspørselssida

•
•
•
•

• Kvalitet
• Dokumentasjon
• Økonomiske prioriteringer

Kvalitet
Dokumentasjon
Idealisme
Økonomiske avveininger –
risikovilje
• Politisk påvirkningsarbeid

• Sterke
arbeidstakerrettigheter
• Er det slik at ei blå-blå
regjering fremmer eller
hemmer etterspørselen?

Utfordringer
• Klargjøring og dokumentasjon av samfunnsnytte.
Er dette godt nok?
• Individbaserte, kvalitetsmessige og tilstrekkelige
velferdstjenester vs næringsutvikling i landbruket.
«Surres» dette for mye sammen?
(Mrk! Strategi –Handlingsplan!!!)
• Hvem tar hovedrollen som pådriver på etterspørselssida?
• Er apparatet med de «gode hjelperne» rigget godt nok?
– Handlingsplan Inn på tunet
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Fortelles de gode historiene
ofte nok?

Det er en bonde for alle,- i dag.
Lykkes vi,- vil det ikke være det.
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