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Mål og tiltak for IPT-arbeidet i Norges Bondelag:

• Sikre landbrukstilknytinga for IPT og ramme inn IPT-definisjonen. 

• Fremje merkevara IPT og koplinga til landbruket

• Auke den positive politiske merksemda om IPT

• Sikre gode og tenlege rammevilkår for IPT som næringsveg for bønder.

• Merksemd på IPT i jordbruksoppgjeret
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Mål og tiltak for IPT-arbeidet i Norges Bondelag:

• Halde oppe merksemda og  medvitet om IPT i NBs organisasjon

• Fokus på IPT i fylka

• Gi medlemsservice i IPT-saker

• Oppretthalde kontakten til bønder som driv med IPT

• Vedlikehalde samarbeidet med IPT Norge SA

• Tilby kurs og kompetansetiltak innanfor IPT
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Samordning av personinntekt fra alminnelig 
gårdsbruk
• Personinntekt fra jordbruk og skogbruk når virksomheten ikke 
overstiger 3 normalårsverk

• Der omsetning fra annen næring utgjør kr 30 000 eller mindre i 
inntektsåret kan denne samordnes med personinntekt fra 
jordbruksvirksomhet

• Samordning av personinntekt fra alminnelig gårdsbruk og 
bierverv/næringer når det er

• De har samme trygdeavgiftssats

• Høy grad av innholdsmessig og økonomisk nærhet mellom næringene
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Høy grad av innholdsmessig og økonomisk 
nærhet

•Vurderingsmomenter

• Bruk av felles:

• Anlegg

• Driftsmidler

• Personale

• Regnskap

• Finansiering

• Samme kundekrets

• Næringene komplementerer hverandre med sikte på å gi et tilbud av varer 
og tjeneste som hører sammen
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Eksempler

• Jordbruk og skogbruk

• Sauehold og oppdrett av araberhester

• Leiekjøring

• Omsorgstjenester

• Innhold i omsorgstjenestene

• Hjem for barn vs. tilrettelagte opplæringstilbud basert på gårdsdrifta

• Deler av driftsbygning som selskapslokale

• Gårdsbutikk

• Rideskole
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Konsekvenser av samordning av 
personinntekt
• Beregnet negativ personinntekt i ei næring kan komme til fradrag i beregnet 

positiv personinntekt fra annen næring

• Må gjøres første inntektsåret det er anledning til dette

• Skattebelastningen blir lavere

• Størrelsen på personinntekt har betydning for framtidige sosiale ytelser og 
pensjon

• Sykepenger

• Svangerskaps-/fødselspenger

• Uføretrygd

• Pensjon (fra staten)

• Pensjon for sjølstendig næringsdrivende
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Behov for endrede regler?

• Konsekvens på kort sikt – Spare skatt

• Får bare betydning i tilfeller der en eller flere av næringene i ENK-et 
går med underskudd og en eller flere næringer går med overskudd 

• Konsekvens på lenger sikt - Risiko for reduksjon av sosiale ytelser og 
trygdeytelser

• Skattemyndighetene kan stille spørsmål om det reelt sett drives 
skatte- og avgiftsmessig virksomhet i næringen i et ENK som går med 
underskudd over tid

NORGES BONDELAG8



Referanseinntekt for gårdbrukere med IPT-virksomhet
Beregning av «bonde»-tidligpensjon

•Referanseinntekta består gjennomsnittlige inntekter fra 
jord- og skogbruksvirksomhet de siste fem åra før en 
søker om tidligpensjon

•Kan gis dispensasjon for inntekter fra tilleggsnæringer, 
med utgangspunkt i ressursene på landbrukseiendommen 
som drives sammen med tradisjonelt landbruk

•Gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden fra 
jordbruk/gartneri må utgjøre minst 25 prosent av samla 
referanseinntekt. 
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Referanseinntekt for gårdbrukere med IPT-virksomhet
Beregning av «bonde»-tidligpensjon

•Statsforvalteren gjør konkret vurdering om det skal gis 
dispensasjon. 

•Overordna at tidligpensjonsordningen er en ordning for 
heltidsbønder som driver jord- og skogbruksvirksomhet
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Persontransport

• Yrkestransportloven

• Når transport skjer i forbindelse med kommunale helse- og 
omsorgstjenester, må kommunen påse at aktuelle regler i 
yrkestransportloven blir fulgt.

• Se § 19.Persontransport knytt til arbeidsforhold innan helse- og 
omsorgssektoren

• Sjekk hvilke regler og lover som gjelder og snakk med kommunen 
om dette.
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Persontransport

Yrkestransportloven §19. Persontransport knytt til arbeidsforhold innan
helse- og   omsorgssektoren

(1) Tilsette i det offentlege eller i offentleg godkjend institusjon innan helse- eller 
omsorgssektoren treng ikkje løyve for å drive persontransport med motorvogn 
registrert for inntil 9 personar inkludert førar, dersom transporten framstår som eit
naturleg ledd i den tilsette sine arbeidsoppgaver.

(2) Første ledd gjeld berre transport som framstår som ein underordna funksjon 
og der vederlaget for transporten Ikke overstig staten sine satsar for 
kilometergodtgjersle.

https://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§19
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Hurdals-erklæringa
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•Stoppe frislippet i 
drosjenæringen.

•Gjennomgå sammen 
med drosjenæringen 
hvilken rolle 
drosjenæringen skal ha 
som en del av det 
nasjonale 
kollektivtilbudet.



Inn på tunet –

Digital
opplæringspakke



Aktører i prosjektet   



Mål med 
prosjektet

• Utvikle og tilby digitale læremidler for å 
oppnå målet om mer profesjonelle og flere 
bærekraftige IPT tilbud 

• Styrke kunnskap om IPT og motivere flere til 
å ta i bruk og utnytte næringsmulighetene 
dette tilbudet kan gi 

• Utvikle felles læringsressurser som i større 
grad kan deles/tas i bruk nasjonalt 



2 deler 

• Fase 1-
Introduksjonspakke 

(utvikling + 
implementering)

• Fase 2- Fordypning 
(utvikle skisse)





Digitale
læringsressurser



Rammer for nettkurset (introduksjonspakke)  

Målgruppe –fokus på 
de som ikke er 

tilbydere i dag, men 
nyttig for etablerte IPT 

tilbydere
Motivere og inspirere 
til å ta i bruk IPT på 

egen gård 

Åpen nettløsning med  
tilgang fra nettsider til 

Norsk mat/ Norges 
Bondelag

Skal kunne tas 100% 
nettbasert, men og i 
kombinasjon med 

andre 
undervisningsopplegg

Lite oppdateringer, 
men må ha moderator 

(teknisk 
bistand/vedlikehold)

Strukturert læringssti 
men mulighet til å 

navigere fritt. 
Pålogging med navn 

og epostadresse  

Designelementer: 
bruke eksisterende IPT 

profil, avklart med 
Norsk mat  

Eierskap til portal og 
innhold: Norges 

Bondelag

Navn/profil: Inn på 
tunet- skolen
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Fagbolk 1 
Hva er IPT – en 
kort innføring

Modul
-Tema

Fagbolk 2
Gården som 

arena
Modul
-Tema

Fagbolk 3
Gårdbrukeren 
som ressurs

Modul
-Tema

Fagbolk 4
IPT som 

næringsvei
Modul
-Tema

Læringsportal – struktur 

Quiz -oppgaver

Tekst/lærings
materiell   

Video

Refleksjonsoppgav
e 

Struktur



Inn på tunet- skolen-introduksjonskurs 



Inn på tunet- skolen-introduksjonskurs 



https://www.bondelaget.no/for-bonden/kurs-og-sertifisering/inn-pa-tunet-skolen/

https://www.innpatunet-skolen.no/

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/nettkurs-inn-pa-tunet-skolen

https://www.bondelaget.no/for-bonden/kurs-og-sertifisering/inn-pa-tunet-skolen/
https://www.innpatunet-skolen.no/
https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/nettkurs-inn-pa-tunet-skolen


Takk for meg

amund.johnsrud@bondelaget.no


