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Innledning ved

Merete Furuberg 
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag



Antall godkjente IPT-tilbydere 1.1.18: 398
Flere? Mørketall?



NBS og Inn på Tunet

• Politiske forbedringer – virkemidler

- telle som jordbruksinntekt: jordbruksfradrag

- moms ved investeringer og øvrig innkjøp

- stabile rammebetingelser (KS)

• Hvordan er «ståda»?

- spørsmål til fylker og lokallag 

- undersøkelse i Matmerk



ULIKE IPT - TILBUD



ANTALLET FORDELT PÅ FYLKER



Tall fra godkjenning Matmerk

• Antall godkjente: 398

• Antall som har vært godkjent, men som har sluttet: 78

• Under godkjenning: 128

• Antall nye i 2017: 102 (av disse er 59 godkjent)

• Antall godkjente som har sluttet i 2017: 30

• 24 av de godkjente IPT-tilbyderne har ikke kategorisert 
tilbudet sitt for visning på åpen nettside. 

• 81 som ikke har lagt inn beskrivelse i det tilhørende 
fritekstfeltet.

• 173 godkjente tilbydere er satt opp til 
regodkjenningsrevisjon i 2018



Utfordringer og avvik

• Utfordring for de under godkjenning

– Har satt seg opp til godkjenning på et for tidlig stadium

– Innlegging av tilbudet som skal vises på åpen nettside ved eventuell 
godkjenning

– Innlegging av mål og organisering HMS (elektronisk)

– Innlegging av mål og organisering IPT (elektronisk).

– Egenrevisjonen er for dårlig gjennomført i den forstand at det er svart "Ja" på 
spørsmål der svaret skulle vært "Nei" med tilhørende tiltak.

• Største avviksområdene for IPT

– Forhold knyttet til beredskap (beredskapsplaner, forebygging uønskede 
hendelser)

– Ansvar, opplæring og rolleavklaring

– Informasjon kjøpere

– Introduksjon og sikkerhetsrutiner



Resultater fra undersøkelsen

• Kontraktslengde et kritisk punkt
– Kun 20% har kontrakter over 1 år

– 75% av de med kontrakter over 1 år ble godkjent 2012-2013

– Ingen av de godkjente i 2017 har fått kontrakt ut over 1 år

– Noen få fortsatt uten kontrakter

• 10% av de godkjente leverer ikke tjenester pr dd
– I snitt mindre fornøyd med Matmerk

– Begrunner med liten grad av kjennskap til IPT hos aktuelle kjøpere  



Lykke til med fagsamlingen


