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1. Innledning 
Inn på tunet (IPT) er definert som tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til 

garden, livet og arbeidet der. 

 

Store utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt behov for alternative opplærings og 

arbeidstreningsarenaer gjør det aktuelt å videreutvikle velferdstjenester i landbruket. Samtidig 

ønsker landbruket å utvikle ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i gardens ressurser. IPT har et 

potensiale i skjæringspunktet mellom velferdstjenester og næringsutvikling. Erkjennelsen av dette 

har gjort at sentrale myndigheter gjennom mange år har hatt økende fokus på IPT. 

 

I 2010 ble programmet «Inn på tunet- løftet» innført av kommunal- og regionaldepartementet og 

Landbruks og matdepartementet. Programmet ga kommunene mulighet til å søke støtte til 

prosjekter som resulterer i økt verdiskaping, næringsutvikling og et bedret tjenestetilbud i 

kommunen. På vegne av Lunner, Gran og Jevnaker kommune tok Landbrukskontoret for Hadeland 

initiativ til å igangsette et IPT- prosjekt.        

 

1.1 Mål og rammer 

Planen for prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» ble vedtatt politisk i alle tre 

Hadelandskommunen i januar 2012. Prosjektet er gjennomført fra januar 2012 til desember 2013. 

Landbrukskontoret for Hadeland har vært prosjekteier og har hatt prosjektledelsen. Prosjektet er 

finansiert med midler fra «Inn på tunet-løftet», Regionrådet for Hadeland samt egeninnsats fra 

Gran, Lunner og Jevnaker kommune. 

 

Målet med prosjektet har vært å jobbe for at vi skal få flere, bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud 

på Hadeland og at disse skal være attraktive for «kjøperne». Kjøperne er som oftest kommunene, så 

oppgaven i prosjektet har i stor grad vært å synliggjøre hva «Inn på tunet» er for kjøperne og få 

beslutningstagere til å bruke slike tjenester i større grad.  Delmålene i prosjektet er formulert på 

følgende måte:     

 

 

 Markedsføre ut mot kjøpergruppene hva IPT er og hva IPT tilbyr  

 Forankre og styrke IPT i kommunenes plan- og strategiarbeid 

 Øke tilbydernes fokus på kvalitetssikring  

 Etablering av faste, selvdrevne og profesjonelle 

samarbeidsnettverk  

for tilbydere  

 Definering av landbrukskontorets rolle som koordinator 

 Definere rollefordeling. Hvilke organisatoriske enheter på hvilke  

arbeidsoppgaver  

 Finne gode samarbeidsformer og modeller for bruk av IPT-

tjenester 

 

 

  

        Foto: Kjersti Andresen 
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1.2 Organisering  

Prosjekteier:  

Landbrukskontoret for Hadeland 

Styringsgruppe:  

Gudbrand Johannessen - Landbrukskontoret for Hadeland (leder av styringsgruppa) 

Tone Andersen/Trude Gauksrud - NAV Hadeland 

Cecilie Øyen - Jevnaker kommune  

Anne Grønvold - Lunner kommune 

Prosjektleder:  

Kjersti Andresen – Landbrukskontoret for Hadeland  

 

Det er avholdt 6 møter i styringsgruppa. 

2. Pilotprosjekter 
Det ble valgt å gjennomføre prosjektet ved å opprette to arbeidsgrupper som fikk i oppgave å 

organisere og gjennomføre hvert sitt pilotprosjekt. Tanken bak dette var at erfaringene som ble gjort 

i pilotprosjektene skulle spres ut i enhetene i kommunene og videre brukes som grunnlag for å 

definere roller og samarbeidsformer for IPT arbeid. Styringsgruppa prioriterte to målgrupper, Pilot I 

ble rettet mot ungdom med sammensatte behov, «drop-out»-ungdom. I Pilot II ble barn prioritert og 

barnevernet fikk tilbud om å definere prosjektet. 

    

2.1 Pilot I – Dagtilbud for ungdom – Inn på tunet  

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Erlend Sandin/Silje Bergflødt – NAV Hadeland 

Andrè Jørgensen – NAV Jevnaker 

Gro Hagen – Lunner komune 

Gunvi Okele Nikolaisen – Gran kommune 

 

Det er avholdt 6 møter i arbeidsgruppa. 

 

Arbeidsgruppa utarbeidet en konkret oppdragsbeskrivelse for et arbeidstreningstilbud for ungdom 

(se vedlegg) og organiserte konkurransen.  
 

Det var ti personer/foretak som ba om konkurransegrunnlaget, og fire foretak leverte tilbud.  

Alle tilbudene var av en slik karakter at de kunne nyttes. Arbeidsgruppa valgte ut fra en 

helhetsvurdering å tildele Pilotprosjekt I til Skjervumsbråten ved Kjersti Flovild og Einar Opheim. 

 

Piloten ble gjennomført ved at tre ungdommer fikk tilbud om varierte arbeidsoppgaver og 

aktiviteter knyttet til husdyr og annet gårdsarbeid to dager i uka, fra september 2011. Målsettingen 

var å gi ungdommene: 

- Meningsfulle arbeidsoppgaver og aktiviteter å gå til 

- Struktur på hverdagen 

- Økt selvtillit og mestringsfølelse, tro på egne ferdigheter 

- Bli «sett» og få nye impulser  

- Motivere til videre skolegang og utdanning 

- Fysisk arbeid/aktivitet 

- Bedre egen (fysisk/psykisk) helse 

 
Foto: Kjersti Andresen 
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- Sosial omgang med andre 

NAV hadde ansvaret for å rekruttere ungdom inn i prosjektet, og det har vært tett dialog mellom 

NAV og Skjervumsbråten i hele perioden. Totalt fikk 7 ungdommer prøve seg i prosjektet. To 

personer var stabile- en fra første dag og en fra oktober. Begge disse har fått hjelp til å søke 

skoleplass og starter på videre utdanning fra august 2013. Det har vært viktig at gruppa skulle 

fungere godt, og de som dette ikke har passet for, har raskt blitt tatt ut av prosjektet.  

 

Pilot I skulle i utgangspunktet avsluttes i januar 2013, men på grunn av de gode resultatene ble det 

besluttet å videreføre prosjektet til juni 2013. Forlengelsen ble finansiert delvis fra NAV og delvis 

fra Gran kommune.  

 

2.2 Arbeidsgruppas evaluering av pilot I  

Prosjektet har vært svært vellykket. Deltagerne kom seg ut av isolasjonen, og fikk struktur på 

hverdagen. De har på egenhånd kommet seg til og fra Skjervumsbråten (gått/syklet/off.komm) til 

rett tid. 

 

Den enkelte deltaker er blitt fulgt opp tett – hele tiden. Personlige egenskaper hos tilbyder er 

vesentlig for å skape tillit og for å gi den tette oppfølgingen og omsorgen som disse brukerne har 

behov for.  

 

Det har vært tett og god dialog mellom NAV og Skjervumsbråten i hele prosjektperioden. Dette er 

et av suksesskriteriene. 

 

Et spørsmål som stilles er hvor direkte arbeidsrettet tiltaket er. Alle er enige om at det er mer 

«slakk» i et slikt tiltak enn på en vanlig arbeidsplass, men betydningen av det sosiale i tiltaket er 

også vesentlig. Dette IPT tiltaket er for personer som har en lang vei å gå til vanlig arbeid, men hvor 

en ordinær arbeidsplass er det klare målet. 

 

Arbeidsgruppas vurdering av hva som er suksesskriteriene: 
- Meningsfulle arbeidsoppgaver – deltagerne føler seg nyttig 

- Deltagerne får ansvar – som de mestrer – fordi det er oppgaver av 

ulik vanskelighetsgrad 

- Mestringsfølelse hver gang 

- Brukeren blir sett og får individuell oppfølging, hver deltager 

krever mye 

- Mye omsorg og det legges stor vekt på det sosiale 

- Klare og stramme rammer, du må møte ellers mister du plassen 

- Lagt vekt på å finne de «riktige» deltagerne 
            Foto: Kjersti Andresen 

Ungdommene har også selv evaluert prosjektet og gir svært positive tilbakemeldinger. 

 

Arbeidsgruppas konkluderte med at prosjektet burde videreføres. Det var direkte dialog mellom 

NAV og Skjervumsbråten om videreføring fra høsten 2013, men det ble ikke gjennomført på grunn 

av manglende finansiering.  

 

NAV Hadeland ønsket å følge opp videre med å få til et kommunalt samarbeidsprosjekt som kunne 

finansieres over det kommunale budsjettet fra 2014. Ideen ble spilt inn i første runde i 

budsjettarbeidet, men ble ikke fulgt opp i det videre arbeidet på grunn av kapasitetsproblemer og en 

svært krevende budsjettprosess. 
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2.3 Pilot II – Aktivitetstilbud/fritidstilbud for barn – Inn på tunet 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Tom Lien – Jevnaker kommune, 

barnevern  

Tonje Bismo Skogstad – Lunner 

kommune, barnevern 

Tone Guldbrandsen – Gran kommune - 

barnevern 

 

Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa. 

 

Arbeidsgruppa utarbeidet en konkret 

oppdragsbeskrivelse for et 

aktivitetstilbud/fritidstilbud for barn 

barneskolealder, som av ulike årsaker faller utenfor ordinære fritidsaktiviteter (se vedlegg) og 

organiserte konkurransen. Det var fire personer/foretak som ba om konkurransegrunnlaget og 

leverte tilbud. Alle tilbudene var av en slik karakter at de kunne nyttes. Arbeidsgruppa valgte ut fra 

en helhetsvurdering å dele Pilotprosjekt II på to tilbydere. Det ble Bergseng Inn på tunet ved Mette 

Tøfte og Fjeld Gård ved Liv og Christopher Lange. 

 

Piloten ble gjennomført ved at Bergseng organiserte et aktivitetstilbud en dag i uka for inntil seks 

barn fra 1. til 4. klasse. Fjeld Gård organiserte et 

aktivitetstilbud for inntil seks barn fra 5.-7. 

Målsettingen var å gi barna: 

- positive opplevelser med dyr og natur 

- mestring og selvtillit, tro på egne ferdigheter 

- fysisk aktivitet 

- omsorg 

- sosial omgang med andre 

- nye impulser og alle barn skal «bli sett» 

 

Av praktiske årsaker ble det til at barnevernet i Jevnaker benyttet plassene på Fjeld Gård, mens 

barnevernet i Gran benyttet plassene på Bergseng. Totalt har 9 barn vært med i tiltakene. Barna ble 

hentet på skolen etter skoletid og kjørt hjem på kvelden. 

2.4 Arbeidsgruppas evaluering av pilot II  

Begge tiltakene i pilot II har vært vellykket, både foreldre og barn har gitt gode tilbakemeldinger til 

barnevernet. Det har vært god dialog mellom barnevernet og tilbydere.  

 

Det har vært noe varierende oppmøte. På Fjeld har det variert mellom 3-5 deltagere hver gang, 

mens det på Bergseng har variert mellom 2-4. Barna har selv gitt uttrykk for at de trives best når de 

er færre til stede. Det å sette sammen grupper som fungerer godt sammen er en utfordring, særlig 

gjelder det de eldste barna. 

 

Tilbudet om henting og kjøring har vært avgjørende for at prosjektet skulle lykkes. Avstanden fra 

Jevnaker til Fjeld Gård er relativ lang og transporten blir relativt kostbar. Det er en utfordring. Det 

er ikke vanskelig om det er noe aldersspredning på barna. 

 
Foto: Fjeld Gård 

 
Foto: Fjeld Gård 
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 Arbeidsgruppas vurdering av hva som er suksesskriteriene: 
- Positive opplevelser og aktiviteter 

- Individtilpassede aktiviteter pga voksentettheten 

- Mestringsfølelse hver gang både i forhold til fysiske aktiviteter og sosial omgang 

- Faste strukturer, - vi gjennomfører det som er planlagt 

 

Både barnevernet i Gran og barnevernet i Jevnaker har valgt å videreføre tilbudene, finansiert 

innenfor egne budsjetter. 

3. Nettverk, kvalitetssikring og godkjenningsordning 
I løpet av prosjektperioden har det vært avholdt tre nettverksmøter hvor alle som driver IPT-tilbud, 

eller har vist interesse for IPT på Hadeland, har vært invitert. Hensikten med disse møtene har vært 

å skape møteplass for IPT virksomheter, hvor erfaringer kan utveksles og felles utfordringer drøftes. 

Det er to tema som har vært spesielt aktuelle, det er organisering av et formelt nettverk for tilbydere 

og kvalitetssikring inkl godkjenningsordningen for IPT- virksomheter.  

 

3.1 Inn på tunet Oppland 

IPT Oppland er en relativt nystartet (nov 2011) medlemsorganisasjon og bransjenettverk for IPT 

virksomheter i Oppland. Organisasjonens formål er å være en møtearena for tilbydere, der en tar 

opp faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål av felles interesse, samt bidra til et kvalitetsmessig 

godt og innholdsrikt IPT-tilbud i Oppland. Organisasjonen jobber aktivt og samarbeider med 

tilsvarende organisasjon i Hedmark om kurs osv.  

 

IPT- Oppland har flere medlemmer på Hadeland. Det er naturlig at videre nettverksarbeid blant 

IPT-tilbydere på Hadeland organiseres gjennom IPT Oppland. 

 

3.2 Kvalitetssikring og godkjenning av IPT-tilbud 

Det er utviklet et eget kvalitetssikrigssystem og en egen godkjenningsordning for IPT på nasjonalt 

nivå. Kvalitetsikringssystemet er bygd opp på samme måte som for landbruket generelt, og 

administreres av MATMERK. I praksis betyr dette at alle som bruker betegnelsen IPT på sin 

virksomhet må ha utarbeidet et kvalitetsikiringssystem, og garden må være revidert og godkjent av 

en ekstern revisor. Dette systemet kom på plass i 2012 og årene 2012 og 2013 har vært en 

innføringsperiode. Fra og med 01.01.2014 skal alle som bruker betegnelsen IPT være revidert og 

godkjent. På www.matmerk.no er det oversikt over alle godkjente foretak, foretak som er i en 

godkjenningsprosess, samt veiledning i hvordan du går fram for å bli godkjent.    

 

Pr desember 2013 er følgende godkjente foretak på Matmerks oversikt: 

Kommune Foretak 

Lunner Kristian Bakken 

Lunner Lange Christopher (under godkjenning) 

Lunner Merete Viksås 

Lunner Stall Jonstua Helene Enger (under godkjenning) 

Gran Siv Astrid Skjølås 

Gran Karen Marie Wien 

Gran Tøfte Mette Irene Bergseng Bondegårdsbarnehage 

Gran Skjervumsbråten – Kjersti Flovild 

http://www.matmerk.no/
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I tillegg til foretakene som er registrert på Matmerks 

hjemmeside har vi 9 andre foretak på Hadeland som 

enten driver eller ønsker å starte IPT-virksomhet.   

  

I Oppland er det 33 foretak på lista, mens det totale 

antallet i Norge er 488.    

 

 

 

                                                                                                                                                    Foto: Skjervumsbråten  

4. Oppsummering og erfaringer  
Alle de tre tilbudene som har vært testet i pilotprosjektene har vært vellykket. Gjennom prosjektet 

har vi erfart at ”levende” gardstun med husdyr og mange aktivitetsmuligheter, sammen med 

engasjerte og varme personer, er et godt utgangspunkt for gode omsorgs-, arbeids-, og 

aktivitetstilbud. For personene som får slike tilbud handler det om; økt livskvalitet, meningsfulle 

aktiviteter og oppgaver, få gode opplevelser, bli sett og tatt på alvor, oppleve mestring, og selvtillit.  

 

Vi har gjort mange erfaringer og velger å understreke noen punkter i denne oppsummeringen. 

 

1. Innovasjon i tjenesteproduksjon   

Mange av brukergruppene som kan nyttegjøre seg IPT-tilbud, er allerede brukere av offentlige 

tjenestetilbud i utstrakt grad. (tjenester som kommunen har plikt til å tilby – og som er store 

budsjettposter i dag) IPT–tilbud må sees på som en ny måte «å løse» lovpålagt tjenesteproduksjon. 

– Innovasjon i tjenesteproduksjon. 

 

IPT konseptet utfordrer kommunene på å tenke, og finne løsninger, på tvers av den tradisjonelle 

organiseringen av tjenesteproduksjon. Dette gjelder internt i kommunene, men også på tvers av 

kommunegrenser. 

 

2. Kvalitetsikring 

IPT-tilbudene er ulike, og selvfølgelig svært personavhengig. Personlige egenskaper og kunnskap 

hos de som tilbyr slike tjenester er avgjørende. Fra tilbydersiden er det utviklet et eget 

kvalitetsikringssystem (omtalt i pt 3), som alle som bruker IPT betegnelsen må følge. I de tilfellene 

det er snakk om lovhjemlede tjenester er det fortsatt kommunen som er ansvarlig for at brukeren får 

riktig tilbud, med andre ord; kommunen er ansvarlig for det faglige innholdet i tjenesten. Det er 

derfor svært viktig at kommunen har gode avtaler med IPT-tilbyderen, og gode rutiner ved 

inngåelse av kontrakter slik at en sikrer seg at en får den tjenesten en bestiller. Innkjøps- /bestiller 

kompetanse er av avgjørende betydning for at prosjektene skal bli vellykket. 

 

Bruk av IPT tilbud krever at kommunen har en bevisst holdning til innkjøp av 

helse/opplæring/omsorgs tjenester. Det kreves også at kommunen har nødvendig  

 

3. Forebyggende effekt 

IPT- tilbud har i de fleste tilfeller en stor grad av forebyggende effekt og er svært lønnsomme i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Eksempelvis kan et godt dagaktivitetstilbud for en demenspasient 

utsette innflytting på sykehjem. Når prisen for en sykehjemsplass er ca. 900 000 kr. pr. år, er det lett 

å se det samfunnsøkonomiske perspektivet. Utfordringen for alle forebyggende tiltak er at de 

«sparte» kostnadene ikke kan sees i regnskapssammenheng for den enheten som må bære 
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kostnadene. Det kreves derfor klare føringer fra ledernivå (politikere) om at de skal tenkes 

sektorovergripende og at forebyggende tiltak skal prioriteres.          

 

4. Tilbyderne 

For de fleste tilbyderne er fortsatt den største utfordringen å komme i god dialog med kjøperne, og 

få avtaler. For de som er godt etablert er det ofte en utfordring at kjøperne ikke ønsker å binde seg 

til langsiktige avtaler. 

 

5. Engasjement fra kjøpersiden 

Selv om det er jobbet mye med utvikling av IPT-konseptet fra sentrale myndigheter og fra sentrale 

landbruksorganisasjoner oppleves det fortsatt som relativt nytt og ukjent for mange med ansvar for 

de aktuelle tjenesteområdene. Der en har lykkes klart å etablere slike tilbud har det vært ildsjeler 

som har tro på IPT-konseptet, og som evner å prøve ut nye løsninger.  

 

Styringsgruppa mener det fortsatt gjenstår mye arbeid overfor kjøpergruppa (ledere og ansvarlige 

for tjenestetilbudene i kommunen) for at IPT-tilbud blir naturlige å ta med i vurderingen når nye 

tilbud skal etableres. 

 

6. Samhandling 

Sentrale stikkord i samhandlingsreformen er: forebygging framfor å reparere, tidlig innsats framfor 

sen, mer samarbeid, tjenestene skal tilbys der folk bor – dvs at kommunene får flere oppgaver, samt 

sterkere brukermedvirkning og «skreddersøm» til individer.  Når kommunene nå skal utvikle sitt 

tjenestespekter i denne sammenheng mener styringsgruppa at IPT-tilbud kan være gode alternativer 

for flere brukergrupper og derfor må vurderes.    

 

7. Arbeidsform i prosjektet  

Arbeidsformen med pilotprosjekter og arbeidsgrupper har medført at mange personer, fra alle tre 

kommunene, har vært involvert i prosjektet. Vi har testet ut i praksis hvordan en kan gå fram for å 

etablere et tilbud og hva det innebærer. Med konkrete tiltak har det vært lett å skape engasjement i 

arbeidsgruppene. Styringsgruppa er svært godt fornøyd med arbeidsformen i prosjektet.  

 

En konsekvens av arbeidsformen er at prosjektet måtte prioritere hvilke gruppe som skulle få tilbud 

og fokuset ble derfor på disse. Det er derfor viktig å ha med seg i videre arbeid at IPT kan tilpasses 

mange brukergrupper. Eksempelvis er IPT-tilbud til eldre personer med demens, og IPT-tilbud 

rettet mot skole/pedagogiske tilbud, ikke jobbet med i prosjektet. Disse to områdene er sammen 

med psykisk helse og rusomsorg, de prioriterte tjenestesektorene i Kommunal og 

regionaldepartementet og Landbruks og matdepartementets handlingsplan for Inn på tunet 2013-

2017.  

 

8. Landbrukskontorets rolle  

Landbrukskontoret har i dag en rolle som pådriver for etableringer av tilleggsnæringer på 

landbrukseiendommer. Styringsgruppa mener det er naturlig at landbrukskontoret fortsatt har en 

rolle som veileder for IPT-arbeid på Hadeland. Aktuelle oppgaver er:  

- Veilede nye gardbrukere som har planer om å etablere IPT-tilbud. 

- Være kontaktpunkt for nettverksorganisasjonen IPT- Oppland. 

- Være veileder for nye «virksomheter/tjenesteområder» i kommunene som ønsker å inngå 

IPT-tilbud. 

- Spre informasjon om kvalitetssikringssystemet og godkjenningsordningene både til tilbydere 

og kjøpere. 

- Formidle erfaringene fra dette prosjektet 
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5. Prosjektøkonomi 
5.1 Sluttregnskap desember 2013  

Regnskapet er satt opp i henhold til prosjektbeskrivelsen fra januar 2012, og bygger på utskrift fra 

gran kommunes regnskap, prosjekt 456.     
 

 Regnskap 2012+2013 Budsjett 

Arbeidskostnader (209 t*400kr= 84 000)*  84 000 182 000 

Prosjektledelse (67 000 + 101 392)  168 392  217 500 

Annonser 3 464  

Bevertning 2 659  

Husleie, kontorhold (overhead) 35 000 30 000 

Driftsmidler 
Skjervumsbråten - Pilot I 
Fjeld Gård - Pilot II 
Bergseng - Pilot II 
 

 
232 260 
103 400 
59 521 

395 181 

332 500 
 
 
 
 

Transport – Pilot II 26 201 
 

 

 714 897 762 000 

*Dette er deltagelse i arbeidsgruppene og styringsgruppa (dokumentert med timelister).  I tillegg kommer NAV og 

Barnevernstjenestenes arbeid med prosjektet, og administrasjon av de politiske sakene i alle tre kommunene.   

Følgende finansieringsplan er satt opp for prosjektperioden: 

 
 

 

 

 

 

 

Innovasjon Norge har utbetalt kr 190 000 til prosjektet og Regionrådet har utbetalt kr 200 000. 

Prosjektregnskapet er godkjent av revisor. 
 

5.2 Kommentarer til sluttregnskap 

I regnskapet er det kun arbeidsinnsatsen som er dokumentert med timelister, som er synliggjort. I 

tillegg kommer internt arbeid prosjektdeltagerne har gjort i egne organisasjoner, særlig har NAV og 

barnevernstjenestene lagt ned mange arbeidstimer i prosjektet. Det er også administrasjonskostnader knyttet 

behandlingen av de politiske sakene vi har hatt i alle tre kommunene. Disse kostnadene framkommer ikke i 

prosjektregnskapet.   

Foto: Gunnar Prøis, Bergseng og Fjeld Gård 

FINANSIERING   

Innovasjon Norge 380 000 

Egeninnsats arbeid 182 000 

Regionrådet  200 000 

  762 000 
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6. Konklusjoner og anbefalinger fra styringsgruppa 
 

 

 Prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» er gjennomført som planlagt. 

 Definert hovedmål og delmål er oppnådd på tilfredsstillende måte. 

 To av pilotprosjektene videreføres nå i «normal drift». 

 Erfaringene og resultatene fra prosjektet bør videreformidles ut i enhetene i kommunene. 

 Landbrukskontoret vil fortsette å ha en koordinerende rolle i forbindelse med IPT. Blant 

annet kan prosjektleder være behjelpelig ved oppstart av nye IPT-tiltak. 

 Det bør jobbes videre for å få på plass varige IPT-plasser for ungdom – grønt arbeid 

 Det bør jobbes videre med å se på mulighetene som ligger i IPT- tilbud knyttet til 

integrering av flyktninger 

 Jobbe for at IPT blir et naturlig valg – vurdert på lik linje som andre tilbud når nye 

alternative tilbud innen helse- og omsorgssektoren, opplæring og arbeidstrening skal 

etableres. 
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