Inn på tunet-tjenester
Informasjon om godkjenningsordningen

Avtalepartene i landbruket (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og
matdepartementet) inngikk en avtale om at det skulle etableres en godkjenningsordning fra og med
2012. Det ble utviklet et eget kravsett som de som skal bruke betegnelsen Inn på tunet må oppfylle.
Matmerk er tildelt ansvaret for godkjenningsordningen.
I dette kravsettet som er etablert, er det to hovedkrav som IPT-tilbyderen må tilfredsstille:
1. Tilbudet må være innenfor definisjonen på hva et Inn på tunet-tjenestetilbud er.
2. Tilbyderen må minimum tilfredsstille kravene i KSL-standardene 1 -Generelle krav til gården, 2 Helse, miljø og sikkerhet inkl. godkjent HMS opplæring (OBS! Matmerk godkjenner ikke rene
nettbaserte kurs) og 11 -Inn på tunet.

Innhold (klikk for å gå direkte til ønsket emne).
1. Definisjonen, hvem kan bli godkjent
2. Hvordan bli godkjent som Inn på tunet tilbyder. Steg for steg
3. Hvilke fordeler er det ved å være godkjent
4. Bruk av logo og navn
5. Hvor lang tid tar det?
6. Kurs
7. Kontakt i Matmerk

1. Definisjon
Følgende definisjon er laget for hva Inn på tunet-aktiviteter skal være:
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi
mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Det er lagt opp til en bred definisjon av begrepet gårdsbruk men tilbydere som driver virksomhet f.eks.
med utgangspunkt i nedlagt militærleir og/eller skolebygning eller driver kennel, kan ut fra det som er
sagt ovenfor, ikke godkjennes som IPT-tilbyder. Tilbudet må være knyttet til et gårdsbruk med
produsentnummer. Den som søker må også ha et registrert foretak (se www.brreg.no for mer info)

2. Hvordan bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du blir godkjent som Inn på tunet-tilbyder og dersom du
ønsker godkjenning må du følge prosedyren nedenfor:
2.1. Vi ber om at du fyller ut opplysningene på skjema som du finner på vår hjemmeside
innpåtunet.net. Skjemaet bes returnert til oss på e-post (ipt@matmerk.no) eller pr brev til Matmerk, Pb
487 – Sentrum 0105 Oslo. Hvis dere mangler produsentnummer, ta kontakt med landbrukskontoret i
kommunen for å avklare om det er, eller er mulig å få, et produsentnummer på gården. Hvis du får
negativt svar fra landbrukskontoret tar du kontakt med Matmerk.
2.2 Matmerk vurderer om din virksomhet faller innenfor definisjonen for Inn på tunet, Hvis vi vurderer
at tilbudet kan være utenfor definisjonen, vil vi ta kontakt for å innhente flere nødvendige opplysninger.
Tilbud som anses være innenfor definisjonen vil bli klargjort for egenrevisjon.
2.3. Du gjennomfører internkontroll av ditt tilbud. Bruk minimum KSL-standard 1, 2 og 11. I tillegg til
disse tre skal du velge KSL-standarder for de øvrige produksjoner du har på gården. Dette skal gjøres
elektronisk. Du kan også laste ned sjekkliste og veileder fra www.matmerk.no. Standardene ligger
under Inn på tunet. Egenrevisjon må være gjennomført før du går videre til punkt 4. Når egenrevisjon
er gjennomført må du kontakte Matmerk slik at vi får sett gjennom egenrevisjonen.
2.4. Matmerk velger ut en KSL-revisor til å gjennomføre gårdsbesøket hos dere. Revisor er oppfordret
til å ta kontakt med dere i løpet av to uker fra vi setter ut oppdraget. Ut fra geografi og revisors
arbeidsmengde kan det ta fra noen dager til to-tre måneder før et besøk. Hvis det ikke er mulig å finne
et tidspunkt som passer, ta kontakt med Matmerk så kan vi se etter andre alternativer.
2.5. Revisoren følger vanlig revisjonsprosedyre og gjennomfører IPT-revisjonen. Denne revisjonen
resulterer i en revisjonsrapport som sendes deg som tilbyder. Revisjonsrapporten behandles av
Matmerk.
2.6. Er revisjonsrapporten uten avvik (dvs. ingen avvik eller annen informasjon som gjør at vi må ha
utfyllende opplysninger), godkjenner Matmerk deg som IPT-tilbyder. Dermed er godkjenningen
gjennomført og du kan markedsføre dine tjenester som et IPT-tilbud. Du kan også bruke IPT-logoen.
Hvis det oppdages avvik, kan virksomheten ikke godkjennes og prosedyren fortsetter:
2.7. Du får beskjed fra Matmerk om hvilke mangler som er funnet og som må rettes opp før du kan
godkjennes. I brevet fra Matmerk beskrives hvordan avvik kan lukkes, enten ved at dokumentasjon
sendes inn eller ved at det gjennomføres en ny revisjon. Hvis revisjonen avdekker uakseptable forhold
eller det kommer fram ting som gjør at tilbudet vurderes utenfor definisjonen vil det få avslag.
Hvis du er uenig i et eventuelt avslag fra Matmerk om godkjenning, kan vedtaket påklages. Det
behandles i første omgang av Matmerks Faggruppe for Inn på tunet. Er Faggruppa enig med klager,
blir du godkjent som Inn på tunet- tilbyder. Er Faggruppa enig med administrasjonen i Matmerk, kan
saken påklages videre til Matmerks styre, som da tar endelig beslutning om din sak.
3. Hvilken fordel har du av å være Inn på tunet tilbyder?
Som godkjent IPT-tilbyder kan du markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud.
Godkjenningsordningen innebærer at du lettere vil kunne få kontrakt med kunder siden din virksomhet
er godkjent og kvalitetssikret.
Det vil også bli gitt bistand til markedsføring av din tjeneste på overordnet nivå, gjennom den
informasjon som vil bli gitt fra myndigheter og andre til de ulike kjøpergruppene. Det er utarbeidet
markedsføringsmateriell om ulike typer IPT-tilbud som er tilgjengelig for bruk for godkjente tilbydere.
Du kan også benytte IPT-logoen og den designguide som er utviklet. Designguide, logo og
markedsføringsmateriell finner du i menyen når du er logget inn på din side i kvalitetssystemet. Denne
tilgangen vil gjøre det lettere for deg å utvikle egen nettside og annet informasjonsmateriale om ditt
tilbud.

Matmerk markedsfører tilbydere via nett, der det er en oppdatert database over alle godkjente
tilbydere. Som tilbyder skal du selv oppdatere dine egne data slik at opplysningene dine til enhver tid
er korrekte. Tilbydere som ikke lengre har et tilbud melder fra til Matmerk og vil bli tatt vekk fra listen.
4. Kan jeg bruke Inn på tunet og logoen når jeg ikke er godkjent?
Nei, etter 1.1.2014 er det kun godkjente tilbydere som kan benytte begrepet Inn på tunet og logoen.
Du får tilgang til logo og designpakke fra den dagen vi åpner for at du kan gjøre egenrevisjon slik at du
kan starte med å lage ditt eget profileringsmateriell.
5. Hvor lang tid tar det å bli godkjent?
Avhenger også av hvor lang tid du selv bruker for å gjennomføre egenrevisjonen og lukke eventuelle
avvik som avdekkes i prosessen. Fra du sender inn registreringsskjema til du kan logge deg inn og
starte egenrevisjonen tar det normalt bare et par dager hvis du har et aktivt produsentnummer. Må vi
lage en alternativ løsning inn til systemet tar det normalt 5-6 arbeidsdager før du har brukernavn og
passord i postkassa di.
Når du har gjennomført egenrevisjonen og meldt dette på e-post eller telefon til oss setter vi opp og
melder fra til en revisor i løpet av 3-4 arbeidsdager. Revisor er oppfordret til å ta kontakt med dere i
løpet av 14 dager for en foreløpig avtale. Dere avtaler da nærmere med revisor når det er praktisk
mulig å gjennomføre en revisjon.
Revisor lager sin rapport, normalt i løpet av 5-8 arbeidsdager etter besøket.
Når rapporten kommer til Matmerk blir den gjennomgått og det tilstrebes å gi en tilbakemelding til deg
som søker i løpet av 14 dager.
Ved ferier og spesielt travle perioder kan det gå noe lenger tid, men da får du en midlertidig
tilbakemelding pr epost eller telefon.
6. Kurs
Norsk Landbruksrådgiving tilbyr flere kurs blant annet et som er særskilt utviklet for Inn på tunet
tilbydere og andre som er interessert i å ta et slikt kurs. Matmerk anbefaler at tilbydere tar dette kurset
eller tilsvarende kurs som kan være utviklet av andre. Vi vil imidlertid understreke at dette kurset ikke
er pliktig for å oppnå godkjenning. Ta kontakt med NLR-HMS eller Fylkesmannens Landbruksavdeling
i ditt fylke dersom du har spørsmål.
For å godkjennes som Inn på tunet tilbyder er det krav om godkjent HMS kurs. Det finnes en del rene
nettbaserte kurs. Disse kursene blir ikke godkjent for Inn på tunet tilbydere. Kurset Praktisk HMS
arbeid i regi av NLR anbefales og er godkjent. Andre kurs vurderes individuelt.
Kontaktperson i Matmerk:
Ketil Nordseth
E-post: ipt@matmerk.no
Telefon 922 70 263

