
Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus  

Hvordan stimulere og styrke 
regionalt utviklingsarbeid med 

Inn på tunet? 

 
Seniorrådgiver Kai-Rune Tollefsen, Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus, landbruksavdelingen 

 
                      Trondheim 27.juni.12 



Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Regionalt utviklingsarbeid 

  
• Hvem er Fylkesmannen ?  Hva sier Tildelingsbrevet og 

Embetsoppdraget?  
 
• Og hvilken rolle har vi i det regionale utviklingsarbeidet ??  
 
• Regionale partnerskap –hvem og hvordan ? Eksempler på regionalt 

utviklingsarbeid? 
 
 



Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Hvem er Fylkesmannen ?  Hva sier 
Tildelingsbrevet og Embetsoppdraget? 

 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2012/juni-12/inn-pa-tunet.html?id=691529


Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Hvem er Fylkesmannen ? 
• Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både 

regionalt og lokalt. 
 

• Fylkesmannen har både utviklings- og forvaltningsoppgaver på landbruksområdet og skal 
skape møteplasser for erfaringsutveksling og formidling av forventninger mellom ulike 
aktører. 
 

• Fylkesmannen er et kompetansesenter generelt og for kommunene spesielt. 
 

•  Fylkesmannen skal bidra til å styrke verdiskapingen og innovasjonsevnen i alle deler av 
landbruket og legge til rette for utvikling av nye næringer i landbruket.  
 

• Bidra til utvikling, tilrettelegging av Inn på tunet ute i kommunene. Sikre at satsingen ses i 
sammenheng med Fylkesmannen sitt arbeid på øvrige sektorområder 
 

• Embetsoppdraget  fra LMD 2012 



Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Hvem er Fylkesmannen ? 
Hva sier Tildelingsbrevet? 

 
Kap.2.1 s.13 
• Fylkesmannen er det sentrale samordningsorganet overfor kommunene på regionalt nivå. 

Fylkesmannens samordningsansvar gjelder samordning av statlige styringssignaler på tvers 
av sektorene i embetet og mellom regionale statsetater som har oppfølgingsansvar og tiltak 
rettet mot kommunene.  

  
Kap. 2.5 s.20 : 
• Inn på tunet tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gårdsbruk til skole-, helse- og 

velferdssektoren. Fylkesmannen skal i sitt arbeid med forebygging, helse-, sosial- og 
omsorgstjenester, samt innenfor utdanningsområdet, vurdere Inn på tunet som et aktuelt 
tiltak innenfor rammene av sektorlovgivingen. Satsingen skal skje gjennom samarbeid med 
de deltakende kommunene, det regionale partnerskapet og andre aktuelle virksomheter.  



Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Eksempler på regionalt utviklingsarbeid 

Ut av rus Inn på tunet… 
 
Fylkesmannens landbruksavdelinger i Oslo & Akershus og Østfold tok i 2010 initiativ til et 

samarbeidsprosjekt mellom Sarpsborg og Nittedal kommuner. Begge kommuner skal 
utvikle og prøve ut Inn på tunet-tiltak for brukere innen rusfeltet… 

 
 
 
 



Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Eksempler på regionalt utviklingsarbeid 

 
Hvordan styrke, utvikle kompetansen for tilbydere, kjøpere av Inn på tunet? 
 
Gjennom prosjektet ”Kompetanseprosjekt for aktører innen Inn på Tunet” – samarbeid 

mellom Hvam og Skjetlein skal det utvikles et permanent kompetansetilbud som 
imøtekommer behov for faglig utvikling.  
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