
Inn på Tunet Telemark SA 
 

Vi velger samvirke 
 

 
 

 
 

 Geir Lauritzen – daglig leder 

 Geir Andersen - styremedlem 

  



Inn på Tunet Telemark SA 

 Gårdbrukereid samvirkeforetak 
◦ 3 eiere i Telemark, alle aktive leverandører 

 Målsetting 

◦ Øke omsetning til 5 millioner innen 2 år 

 Styret og administrasjon 

◦ Geir Lauritzen – daglig leder og styremedlem 

◦ Geir Andersen – styremedlem 

◦ Vetle Øverland – styremedlem 

◦ Marius Øverland – styremedlem 

◦ Hege Lindstrøm – styrets leder 



Daglig leder: 

Geir Lauritzen 

Varamedlemmer 

Rebekka Lie Andersen, 
Annette Lauritzen 

Styremedlemmer 

 Vetle Øverland, Geir 
Lauritzen, Geir Andersen, 
Marius Follaug Øverland 

 

Kontor og ansatte …… 

Styrets leder  

Hege Lindstrøm 

Nestleder 

 Geir Andersen 



Hva gjør vi? 

 Markedsfører og selger IPT-tjenester for 

våre gårder, felles profilering 

 Forhandler pris og inngår avtaler, 

kvalitetssikrer avtaleverket 

 Fakturerer kunde og avregner gårdene 

 Tilbyr felles kompetanseheving 

 Videreutvikler tjenestetilbud, gårder og 

administrasjon 

 
 



Hvorfor samvirke? 

 Viktig med formalisert arbeidsdeling/ 

samarbeid 

 Eierskapet 

 Styring og ansvar 

 Yrkesstolthet og fellesskap 

 Verdiskaping tilbake til landbruket 

 
 



Økonomi 

 Et %-vis påslag finansierer driften i 
samvirkeforetaket. 

 

 For å bli eier i bedriften må det kjøpes 
en andel til en fastsatt sum. 

 

 Prosjektmidler til spesifikke 
utviklingsprosjekt. 

 



Arbeidsdelingen  
 
 



Samvirkebonden 

   eier og leverandør 
 
 



Samvirke for oss 

 Fellesskap 

 Trygghet for leveranse og kvalitet 

 Frigjøring av tid 

 Synlig og tilgjengelig 

 

 Leveransesikkerhet 
 

   - for kunde og leverandører 

 

 



Bedre tilbud til 

personer med demens 

 
 



 Bedre tilbud til personer med demens 

 Nyhet | Dato: 17.04.2015 

 Regjeringen vil øke omfanget av tilbud 

til dagasktiviteter for personer med 

demens i alle kommuner innen 2020. 

Tilbud gjennom Inn på tunet er en 

viktig ressurs. 

 Det er behov for flere 

dagaktivitetstilbud til personer med 

demens. Dagaktiviteter blir fremholdt 

som et av de viktigste tiltakene for å 

leve et godt liv med demens.   

 



 Landbruks- og matminister Sylvi 

Listhaug og helse- og 

omsorgsminister Bent Høie besøkte i 

dag Vittersø gård i Larvik, som tilbyr 

dagsaktiviteter med utgangspunkt i 

gårdens ressurser (Inn på tunet) for 6 

personer med demens pr dag 5 dager 

i uken. Tilbudet ble startet i 2008.   

 - Vittersø gård representer Inn på 

tunet på en svært god måte, sier 

landbruks- og matminister Sylvi 

Listhaug. 

 


