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Denne sluttevalueringen av prosjekt Grønn omsorg i Alta kommune er bygget opp etter 
malen for prosjektbeskrivelsen som la grunnlaget for arbeidet i prosjektet. På den måten 
har vi evaluert om hovedmål og delmål er nådd. Vi har også sett på organiseringen av 
prosjektet og de kritiske suksessfaktorene. 

1 Bakgrunn for prosjektet 
 
Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling har tjenesteproduksjon 
som et av sine 5 satsingsområder. Målet der er ”økt lønnsomhet og flere aktører som 
tilbyr omsorgtjenester med basis i landbrukets ressurser og verdier.” Hovedstrategien som 
legges til grunn sier: ”Utnytte potensialet for utvikling av lønnsomme produkter og 
tjenester innenfor tjenesteproduksjon som tar i bruk landbrukets menneskelige og 
materielle ressurser, med særlig vekt på Grønn omsorg/Inn på tunet.” 
 
LMD’s strategi følges opp i Strategisk bygdeutviklingsplan for Finnmark 2005 – 2008. 
Planen har funksjon som et styringsdokument for Innovasjon Norge, Fylkesmannen, 
kommunene, fylkeskommunen og styret i Innovasjon Norge, i tillegg til at den er ment 
som en veileder for bønder og rådgivningstjenesten. Under ”Annen 
tjenesteyting/landbruksrelatert næringsvirksomhet” er Grønn omsorg tema også her. 
 
Alta kommune har i kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på tema som ”Livskvalitet 
og velferd”, ”Barn og unges oppvekstmiljø” og ”Gode og effektive helse- og 
sosialtjenester”. Med dette som bakgrunn, i tillegg til at en del bønder tidligere har ønsket 
å arbeide med Grønn omsorg, resulterte i at kommunen arbeidet med et forprosjekt våren 
2005. 
 
Grønn omsorg, som kommer inn under samlebegrepet ”Inn på tunet”, har de siste årene 
fått stor oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Det har vært nasjonalt prosjekt (2000 – 2002) 
med Landbruksdepartementet som hovedansvarlig, og fylkesvise prosjekter som har 
bidratt med opplæring, nettverksbygging og utviklet gode samarbeidsmodeller for tiltak 
innen Grønn omsorg mellom kommuner og gårdsbruk. Fra en sped begynnelse på 1990-
tallet, har tilbudet nå vokst til alle fylker i Norge. Finnmark kom med da prosjektet startet 
i Alta i 2006. 
 
I forprosjektet viste det seg at det var stor interesse blant gårdbrukerne. 6 gårder ønsket å 
starte opp og flere ønsket å starte på et senere tidspunkt.  Alle gårdene har tidligere vært i 
bruk til lignende tilbud, uten at det har forelagt avtaler og økonomisk kompensasjon for 
tilbudet. Gårdbrukerne ønsket å fortsette med arbeidet, men forutsatte at det ble utarbeidet 
gode og forutsigbare avtaler med tilfredsstillende økonomisk kompensasjon for tjenesten.   
 
Blant mulige kundegrupper innen helse- og sosial og oppvekst, var interessen økende etter 
hvert som de fikk kjennskap til hva Grønn omsorg går ut på og mulighetene som ligger 
der. I tillegg var det interesse fra fylkesnivå innen, daværende, Aetats psykiatriprosjekt 
”Vilje viser vei”.  
 
Det faglige innholdet og hvordan dette skal gjennomføres, må tilpasses den enkelte 
bruker/brukergrupper, gårdens muligheter og ressurser og ikke minst gårdbrukerens 
kvalifikasjoner. Enkelte gårdbrukere har formell utdannelse innenfor omsorg eller 
undervisning, og kan ta på seg et større ansvar i forhold til dette. Ellers vil gårdbrukerne 
fungere som arbeidsledere eller tilretteleggere, mens de som kjøper tjenesten må stå 
ansvarlig for det faglige opplegget. 
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Faglig innhold med hovedvekt på omsorg vil i stor grad dreie seg om stell av dyr, tid til 
omgang med dyr som kjæling og klapping, hundekjøring, ridning. I et 
undervisningsopplegg kan det tas utgangspunkt i naturen, åkeren, dyrestell, matlaging 
osv. Det kan være opplegg som følger årstidene og gå ut på å så, prikle, plante, vanne, 
luke, høste, tilberede til spising, safte, fryse osv. Videre kan utmarka flettes inn og 
benyttes til fiske, jakt og skogsdrift. For de som trenger arbeidstrening vil ofte selve 
gårdsmiljøet ha stor verdi. Her foregår det aktiviteter både ute og innendørs. Det kan dreie 
seg om dyrestell, vedlikehold av bygninger og maskiner, gårds- og skogsarbeid, 
matlaging og/eller husflid i rolige omgivelser. Svært ofte vil det være av verdi for 
brukerne og legge vekt på måltider, både angående tilberedning og fortæring av disse, og 
at de foregår i trivelige omgivelser. Måltidene kan foregå ute, på gårdens kjøkken eller det 
kan investeres i ei egen ”matbu”.  
 
For de fleste brukergruppene er begrepet ”mestring” sentralt, og viktig å ha fokus på ved 
utarbeidelse av opplegg for den enkelte. 
 
Av hensyn til brukerne, som gjerne har stort behov for forutsigbarhet i hverdagen sin, er 
det viktig at tilbudet blir stabilt. Dette krever at avgjørelse om å starte opp med tilbud er 
vel overveid og gjerne avklart med hele tilbyderens familie. Ved oppstart oppfattet man at 
avgjørelsen hos alle de bønder som ønsket å være med i prosjektet for vel overveid. 
 
 

 
Foto: Ingrid Steinsvik, Øvre Stengelsen gård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 

2 Måloppnåelse 
 
Hovedmålet med prosjektet var: 
 ”Å opprette og videreutvikle samarbeidstiltak mellom helse- og sosial- , oppvekstsektoren 
og landbruket i Alta kommune.  
Noe som igjen skulle ”føre til økt livskvalitet for brukergruppene samt øke antall arbeidsplasser i 
tilknytning til gårdsbrukene. Samtidig vil det være samfunnsnyttig å kunne gi et bredt, godt og 
variert tilbud, både lovpålagt og ikke lovpålagt, som vil virke forebyggende og på sikt komme 
både brukerne og kommunen til gode.” 
 
Gjennomføring: 
I prosjektperioden er det utarbeidet en film som viser noen av tilbudene som er utviklet i 
samarbeid mellom Alta kommune og gårdene. Filmen viser at dette har vært en vinn-
vinn-vinn situasjon.  

• Deltakerne/brukerne har fått en bedre hverdag. 
• Gårdbrukerne/tilbyderne har en meningsfull og inntekstbringene jobb på egen 

gård. 
• Alta kommune og andre kunder har fått et nytt, kvalitetssikret tilbud i tillegg til det 

de tidligere kunne tilby.  
 
Oversikt over samarbeid mellom gård og Helse- og sosialsektoren: 
Det er inngått langsiktig avtale mellom Øvre Stengelsen gård og Bistandsavdelinga. 
Omsorgsavdelinga, Aspelund dagsenter, jobber for å få til langsiktig avtale med Øvre 
Stengelsen gård etter at avtalen for 2008 går ut.  
Det jobbes med å opprette avtale mellom Psykiatrisk enhet og  Heimnes gård, og 
flyktningetjenesten og Heimnes gård. 
Barnevernavdelinga hadde avtale med Skogvang gård, Mannsverk gård og Heimdal gård i 
ett skoleår. 
 
Andre helseinstitusjoner som kjøper grønn omsorg: 
Furuly, fast ut året på Heimnes. 
Opptreningssenteret i Finnmark, fast avtale med Dalens kennel og Mannsverk gård.  
 
Oversikt over samarbeid mellom gård og Barn og unge sektoren: 
Barnehager: 14 med sporadiske besøk + 3 med fast avtale + 1 med fast avtale over 2 år 
som nå er avsluttet. 
Skoler: 10 sporadiske besøk. 7 med faste avtaler. 1 med fast avtale i en kort periode. 
 
Alle tilbydergårdene med unntak av Heimnes gård har hatt sporadiske avtaler og/eller 
faste avtaler med skoler og/barnehager.  
 
7 av 8 gårder har avtaler med Barn og unge og/eller Helse og sosial. Ingen av avtalene har 
en varighet på mer en 1 år eller 1 skoleår.  
 
Evaluering: 
Det er en stor fordel at det på sikt utarbeides mer langsiktige kontrakter slik at tilbyderne 
våger å investere mer i kompetanseheving og investeringer på gården for å utvikle 
kvaliteten på Grønn omsorgsproduktene sine. Dette vil også være en fordel for brukerne 
som får stabilitet i sitt tilbud og for kundene som sammen med gårdbruker kan legge mer 
tid i å videreutvikle tilbudet de gir til sine brukere/elever. 
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2.1 Delmål. Måloppnåelse.  

2.1.1 Informere kundegrupper om tiltaket og mulighetene som ligger der. 
 
Gjennomføring: 
Representanter fra aktuelle kundegrupper er invitert til deltakelse på temadager og 
studieturer. Prosjektleder har reist rundt og informert om Grønn omsorg i de ulike 
enhetene i kommunen og til eksterne kunder. Mellomledere i helse- og sosialsektoren, 
rektorer og styrer i barnehager har fått informasjon på sine fellesmøter. 
 
I 2006 ble det utarbeidet en brosjyre med informasjon om Grønn omsorg og alle 
tilbudene. Den ble sendt ut til alle potensielle kunder og lagt på Alta kommunes 
hjemmeside.  
 
I 2007 ble det, etter ønske fra kundene, utarbeidet en kapasitetsoversikt over gårdene 
og deres tilbud. Den ble sendt til kunder og potensielle kunder og lagt på internett. 
 
Det har vært flere reportasjer i ulike aviser, radio og på TvNord i løpet av 
prosjektperioden. 
 
Høsten 2008 lagde prosjektet en film ”Grønn omsorg – en meningsfylt hverdag”. Den 
ble lagt på internett og det ble mailet en link til alle ansatte i Helse- og sosialsektoren, 
Barn- og ungesektoren og andre eksisterende og potensielle kunder. 
 
Evaluering: 
Ideelt sett burde ressursgruppas representanter fra prosjektets ulike sektorer ha frikjøpt 
litt tid til å bidra ytterligere med informasjonsarbeidet i sine sektorer. 
 
Ressursgruppas medlemmer, som representerer de ulike sektorene, mener at Grønn 
omsorg er godt kjent i sine sektorer. De mener imidlertid at det er flere som vil 
komme til som kunder etter hvert som de finner tid til å jobbe med målsetning for å ta 
Grønn omsorg i bruk og de finner midler til å kjøpe tjenesten. 
 

2.1.2 Informere tilbydere (gårdbrukerne)  
 
Gjennomføring: 
Tilbyderne i prosjektet er holdt informert via hyppig kontakt med prosjektleder. Både 
individuelt og i grupper. Informasjonen har vært knyttet til nyttige tema rundt oppstart 
av Grønn omsorg som tilleggsnæring, informasjon knyttet til de brukergruppene hver 
gård ønsket, informasjon om prosjektets planer og måloppnåelse underveis m.m.  
 
Gårdbrukere som ikke var med i prosjektet har fått informasjon i Landbruksinfoen slik 
at de har kunnet delta på studieturer og temadager.  
 
Evaluering: 
Tilbyderne utrykker at de har fått mye og nyttig informasjon via deltakelse i 
prosjektet. Informasjon de ikke ville hatt tid til å fremskaffe selv.  
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2.1.3 Knytte kontakt mellom kjøper-tilbyder 
 
Gjennomføring: 
Prosjektleder har vært bindeledd mellom tilbyderne og kundene. Blant annet i form av 
å veilede kunden til riktig gård i forhold til brukergruppe og spesiell behov.  
I tillegg har studieturene og temadagene vært arenaer der kunder og tilbydere har 
kunnet knytte kontakter og starte samarbeid. 
 
Tilbyderne har hele tiden hatt en representant med i ressursgruppa. 
 
Evaluering: 
I starten ønsket tilbyderne bistand og hjelp i forhold til kundekontakt. I løpet av 
prosjektet har de selv vedlikeholdt denne kontakten og opprettet nye relasjoner uten 
prosjektleders deltakelse. 
 

2.1.4 Bistå ved utforming av avtaler, med innhold bl.a. angående faglig 
innhold, varighet, økonomi, veiledning og oppfølging 

 
Gjennomføring: 
I de fleste kontraktsinngåelser og samtaler om avtaler har prosjektleder deltatt eller 
bistått med gjennomlesing av avtaler og planer. Dette for å veilede tilbyder og kunde 
fram til et best mulig samarbeid.  
Det er utarbeidet en veileder for oppstart av samarbeid. Her er det råd og vink til både 
kunde og tilbyder i forhold til hva man må tenke igjennom for å få god kvalitet på 
tilbudet. Denne veilederen er sendt ut til alle enheter i Alta kommune, den er også lagt 
ut på Alta kommunes hjemmeside. 
 
Evaluering: 
I forhold til tilbudenes faglige innhold er det viktig at kundene er seg sitt ansvar 
bevisst. Det er i de fleste tilbud slik at det er de som må legge føringene for det faglige 
innholdet i tilbudet. I de tilfeller der gårdbruker har en pedagogisk eller 
helse/sosialfaglig utdannelse kan ansvarsforholdet være annerledes, men det er 
kunden som har det faglige ansvaret for brukeren. Her er det viktig at det 
kommuniseres godt mellom kunde og tilbyder slik at ansvarsforhold klarlegges tidlig 
og slik at det faglige innholdet kvalitetssikres. 
 
Dersom flere fra Helse- og sosial og oppvekstsektoren hadde deltatt på temadager og 
studieturer hadde kompetansen i forhold til det å være bevisst på formålet med å ta i 
bruk Grønn omsorg vært høyere. 
 
Grønn arena som er etablert i Alta kommune, og som skal ha møter 2 ganger i året, vil 
være et godt fora for å bistå hverandre i avtaleinngåelser. På møtene skal de 3 
involverte sektorer stille med aktuelle representanter og tilbyderne skal være 
representert. Prosjektleder anbefaler også at eksterne kunder inviteres. For eksempel: 
Alta kristne grunnskole, Opptreningssenteret i Finnmark og Furuly sykehjem. 
 
I løpet av 2009 startes et 3-årig Inn på tunet prosjekt i regi av fylkesmannen i 
Finnmark. Det vil være svært nyttig for Alta kommune å ha deltakere på de kurs, 
temadager og studieturer som prosjektet arrangerer. 
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2.1.5 Etablererhjelp og oppfølging av tilbyderne (gårdbrukerne) 
 
Gjennomføring: 
Landbrukskontoret har bistått tilbydere som har søkt om etablerstipend. 
 
Evaluering: 
Sett fra prosjektleders ståsted har tilbyderne fått god hjelp på landbrukskontoret 
knyttet til informasjon om ordningen og veiledning i søknadsprosessen. 

2.1.6 Etablere nettverk mellom tilbydere 
 
Gjennomføring: 
Det er under hele prosjektet lagt til rette for prosesser fram mot et formalisert nettverk.  
Nettverket er svært viktig for bl.a. videre oppdatering, inkludering og opplæring av 
nye tilbydere, og arbeidet mot nye kundegrupper. 
 
Evaluering: 
Målet om et formalisert nettverk er ikke nådd, men tilbyderen har et godt uformelt 
nettverk der de kan dele erfaringer. Arbeidet videre med en fastere organisering 
fortsetter etter prosjektslutt. Dersom det opprettes et fylkesnettverk og regionale 
nettverk i regi av Fylkesmannen vil det være nyttig for tilbyderne i Alta å melde seg 
inn der. 

2.1.7 Kompetanseheving (studietur, kurs, temasamling) 
 
Gjennomføring: 
Det er arrangert årlige studieturer og flere temadager. Egne rapporter foreligger og 
kan sees på Alta kommunes hjemmeside. 
 
Studieturer i prosjektet: 
April 2006 – Buskerud, Akershus og Vestfold. Ulike Inn på tunet tilbud. 
April 2007- Nord- og Sør Trøndelag. Hovedfokus på Gården som pedagogisk ressurs. 
April 2008- Frisk gården Romerike, Ulike tilbud i Hedmark og Oppland. 

 
Evaluering av studieturene: 
Studieturene har vært svært nyttig for de som har deltatt. Koblingen mellom kunder 
og tilbydere har ført til noen gode samarbeid. 

 
Tilbyderne og prosjektleder tror at flere langsiktige samarbeid kunne kommet i gang 
dersom flere mellomleder fra Alta kommune hadde deltatt på studieturene. De har 
mulighet til å påvirke i større grad når det gjelder tidsbruk til planlegging av nye tiltak 
og til omdisponering av midler. 
 

            
Foto: Torill Myreng, Heimnes Foto: Hykkerud, Heimdal  Foto: Hykkerud, Heimdal 
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Temadager og kurs i prosjektet: 
• Mai 2006- Temadag om kvalitetssikring, knyttet til blant annet HMS, forskrifter, 

og forsikring. I forkant gjennomført Landbrukets HMS tjeneste en gjennomgang 
av sikkerheten på alle gårdene. 

• Kurs om etablerergrupper ved Innovasjon Norge. 
• Juni 2007. Stor temadag med parallelle sesjoner. Gården som pedagogisk ressurs 

og demensomsorg. Totalt 75 deltakere. 
• September 2007. Kurs for barnehageansatte i bruk av gården som pedagogisk 

ressurs. 
• Høst 2007. Kvalitetssikring med hovedfokus på risikovurdering. 
• Mars 2008. Tilleggsnæring på gården; hvordan fremstå som seriøs tilbyder. 

Samarbeid med Høgskolen i Finnmark. 
• Oktober 2008. Variert temadag for å bedre tilbydernes kompetanse knyttet til egen 

foretningsvirksomhet. 
 

Evaluering av temadager og kurs: 
Deltakernes tilbakemeldinger har vært svært positive knyttet til innhold og timing i 
forhold til prosesser ellers i prosjektet. 

  
De som har deltatt har etterlyst flere deltakere fra skolene i Alta, politikere og 
administrativt personal med mulighet til å omdisponere midler til kjøp av Grønn 
omsorg. Prosjektleder sier seg enig i dette og tror at dersom de som ”sitter på 
pengesekken” hadde hatt mer kunnskap om mulighetene som ligger i grønn omsorg, 
også knyttet til innsparinger på sikt, ville det i dag eksistert flere langsiktige og godt 
kvalitetssikrede samarbeidsavtaler. 

2.1.8 Rådgiving 
 
Gjennomføring: 
Det har vært viktig å gjøre gårdbrukerne bevisst på personlig ressurser og gårdens 
ressurser. 
 
Rådgiving har vært av generell og individuell karakter, og har blant annet inneholdt 
ulike tema knyttet til regeljungelen ved oppstart av Grønn omsorg, HMS og 
prissetting.  
 
Evaluering: 
Tilbyderne har evaluert deltakelsen i prosjektet og de er svært fornøyd med veiledning 
og tilrettelegging.  
 

  
 Foto: Evy Olsen. Temadag med gårdsbesøk på Heimdal gård. 
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2.1.9 Opparbeidelse av kompetanse for prosjektleder og kompetanseteam 
 
Gjennomføring: 
Deltakelse på studieturer og temadager. 
 
Prosjektleder har deltatt på nasjonale Inn på tunet konferanser. 
 
Evaluering: 
Det har vært svært nyttig å delta på studieturene og temadagene. Dette har vært 
kostnadskrevende, men helt nødvendig for å få et godt resultat i prosjektet. 
 
For prosjektleder har det vært avgjørende å kunne dra nytte av erfaringer fra andre 
fylker. Deltakelse på nasjonale og internasjonal konferanse samt kontakt med det 
nasjonale nettverket av personer som jobber med Inn på tunet har vært en viktig kilde 
til kompetanse som har kommet prosjektet til gode.  
 
Det var i prosjektplanen et ønske om et samarbeid med Høgskolen i Finnmark om et 
studieopplegg/ kurs for gårdbrukere. Det ble arrangert et kurs i samarbeid med 
Høgskolen i Finnmark der tema var ”Tilleggsnæring på gården: Hvordan fremstå som 
en seriøs tilbyder?”  
 
Vi hadde også et ønske om å opprette et studiepoeng givende deltidsstudium for 
tilbydere og representanter fra oppvekst og helse- og sosialsektor. Dette ble det 
imidlertid ikke tid til i kommuneprosjektet. Det jobbes videre hos Fylkesmannen med 
denne satsingen. 

 

2.2 Resultatmål 
Målet før prosjektstart var at det skulle etableres et tilbud på minst 5 gårdsbruk i Alta 
kommune. Ved prosjektslutt har vi 8 gårder som er etablert med grønn omsorg som en del 
av sin næringsvirksomhet.  

2.3 Resultatsikring 
Ved prosjektslutt var det ønskelig at tilbyderne hadde etablert et nettverk som kunne drive 
arbeidet videre. Tilbyderne jobber fram mot en slik løsning. 
 
 
 

           
Foto: Trond Anton Andersen, TVNord Skogvang gård  Dalens kennel  Fra Masternes gård 
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3 Samarbeidspartnere 

Innenfor det kommunale system har det vært ansatte i helse- og sosial og Barn – og unge 
som først og fremst har vært naturlige samarbeidspartnere.  
 
I prosjekt Grønn omsorgs 3 årige ”liv” har det skjedd store endringer i organisasjonen 
Alta kommune. Alle tre sektorene som er involvert i prosjektet har blitt eller blir 
omorganisert. I tillegg har Aetat, som vi trodde skulle bli tilbydernes største ikke 
kommunal kunde, hatt det travelt med å bli NAV. Dette er forhold rundt prosjekt Grønn 
omsorg som har vanskeliggjort informasjonsarbeidet og beslutningsprosesser og utsatt en 
del arbeid på grunn av at nøkkelpersoner hos samarbeidspartnerne har byttet jobber m.m. 
 
I tillegg har det kommet samarbeidspartnere til fra private institusjoner som Alta Kristne 
Grunnskole, barnehager, Opptreningssenteret i Finnmark og Furuly sykehjem. 
 
Det har også vært noen få kontakter med Fylkeskommunale enheter. 
 
Alta kommune har opparbeider seg erfaring som har kommet de øvrige kommunene i 
fylket til gode ved at prosjektleder har veiledet ved igangsetting av lignende prosjekt i 
Sør-Varanger og ved spørsmål fra gårdbrukere, landbrukskontor og kunder ellers i 
Finnmark. I 2007 og 2008 ble prosjektleders 40% stilling utvidet med 10% slik at det ble 
litt bedre tid til å bistå andre kommuner. 
 

4 Rammer og organisering 
4.1 Rammer 
På grunn av at ”grønn omsorg” var lite kjent i Finnmark var det nødvendig med et 3 årig 
prosjekt. Det grunnleggende arbeidet på fylkesnivå, som døråpner og informant manglet. 
Det hadde heller ikke vært arrangert temadager, studiereiser, kurs eller lignende, for 
verken ansatte i den offentlige kundegruppa, politikere, potensielle prosjektmedarbeidere 
eller tilbydere.  
 
Det har tatt tid å forankre prosjektet og for de enkelte sektorer å få tiltak innen Grønn 
omsorg inn i sine planer og budsjetter. Vi ser derfor at det har vært nødvendig at 
prosjektet gikk over 3 år, med en prosjektleder i 60 % stilling første året og deretter i 40 
%.  
 

      
Masternes i desember     Fra biblioteket, Heimnes gård 
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4.2 Slik var prosjektet organisert 
Oppdragsgiver: Alta kommune v/plan- og utviklingssektor (nå kultur- og 
landbrukssektor), helse- og sosialsektor og oppvekstsektor (nå barn- og unge sektor) 
Prosjektansvarlig/prosjektleder: Plan- og utviklingssektor(nå Kultur- og 
landbrukssektoren)/Landbruksseksjonen 
Ressursgruppe: Representanter fra kundegruppene, landbruksnæringen, og 
landbruksforvaltningen. Satt sammen av styringsgruppe og prosjektleder. 
Styringsgruppe: Sektorlederne fra plan- og utvikling(nå kultur- og landbrukssektor), 
helse- og sosial og oppvekst (nå barn- og unge sektor) 
 
Ressursgruppa har hatt møter 4 ganger pr år. Ekstra ressurspersoner har vært kalt inn ved 
behov. Gruppas sammensetning fra Barn- og ungesektor har vært litt ustabil av ulike 
grunner. Prosjektleder synes det hadde vært en fordel og hatt med en stabil representant 
fra rektorene. 
 
Prosjektleder har rapportert til styringsgruppa ved møter og skriftlige notater 2 ganger per 
år. 
Fylkesmannen og Innovasjon Norge, som finansieringspartner, har fått skriftlig rapport 2 
ganger pr år. I tillegg har prosjektleder og representant hos Fylkesmannen hatt kontakt 
ved behov. 
 
 
 
 

          
Sauene på Molund gård     Molund gård 
 
 
 

              
   Hønene og hanen har fått navn, Heimdal gård          Fra studiebesøk på Heimdal gård 
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5 Kritiske suksessfaktorer 
 

5.1 Nå fram med informasjon til kundegruppene 
Utfordringer knyttet til denne kritiske suksessfaktoren: 
Å nå ut med kompetanse nok til at flere så nytte av grønn omsorg og ble motivert til å 
satse tid og midler på å planlegge faglig gode tilbud på gård i fellesskap med tilbyderne. 
Det var en stor utfordring å få med kommunalt ansatte på temadag og studieturer. 

 
Forslag til videre arbeid: 

Styringsgruppa vedtok i 2008 å etablere Grønn arena: ”Etter prosjektavslutning etableres 
”Grønn arena” som fellesforum for Grønn omsorg i Alta. I forumet er følgende 
representert: Representant(er) fra Barn og unge sektoren.  
Representant(er) fra Helse- og sosialsektoren.  
Representant(er) fra Kultur og landbrukssektoren.  
Representant(er) for tilbyderne.  
Forumet møter 2 ganger per år.  
Forumet har sektor for Kultur og landbruk som sekretariat. 
De ulike sektorene utpeker representanter fra egen sektor." 

I tillegg vil prosjektleder anbefale at andre ikke kommunale kunder også inviteres med.  

Det er viktig at Grønn arena møter arrangeres x2 per år for tilbyderne og virksomheter 
som kjøper Grønn omsorg og for virksomheter som kan tjene på å benytte seg av tilbudet. 
Dette for kompetanseoverføring om oppstart og drift av et slik tilbud.  Kundegruppene og 
gårdbrukerne vil ha muligheter til oppstart på samarbeidsopplegg, og gis tid og rom for 
utveksling av ideer. For nye som kommer til av både kunder og tilbydere må det tidlig 
avdekkes hvilke forventninger de forskjellige har til hverandre og arbeides med 
rolleavklaringer. Når nye virksomheter ønsker å bli kunder er det viktig at de har klare 
faglige mål med oppstarten og at disse kommuniseres til tilbyderne. Det er kjøper som har 
et faglig ansvaret for brukerne, dersom ikke annet kontraktsfestes. 

 

5.2 Politisk og administrativ forankring på høyt nivå 
Politikerne i hovedutvalgene for de involverte sektorer er informert i forkant og underveis 
i prosjektet. Det var politisk enighet om oppstart av prosjektet og det har vært innstilt 
positivt på saker knyttet til oppstart av Grønn omsorg i ulike virksomheter.  
 
I rådmannens styringssignaler i de årene prosjektet har eksistert har Grønn omsorg stått 
blant de prioriterte tiltakene for å nå virksomhetsmålene. 
 
Prosjektleder viste filmen ”Grønn omsorg- en meningsfylt hverdag” for hovedutvalget for 
Helse- og sosial i november 2008, og informerte om de videre mulighetene som ligger for 
nye tiltak. 
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5.3 Kundegrupper med betalingsevne 
Det er besluttet i styringsgruppa for prosjektet å ikke jobbe for en felles pott med midler 
til Grønn omsorg i Alta kommune. Hver enhet må finne midler innenfor eget budsjett. 
Dette har vært en utfordring for de som har ønsket å kjøpe Grønn omsorg til sine 
brukere/elever. Noen enheter har klart å bake dette inn i eget budsjett. Noen virksomheter 
har ansett dette som umulig og latt være å planlegge videre.  
Prosjektleder håper flere virksomheter klarer å omrokkere på egne midler slik at de kan 
etablere gode samarbeid med gårdene. 
 

5.4 Gårdbrukerens egnethet 
Gårdbrukerens personlige egenskaper er avgjørende for om tiltaket blir vellykket. Det er 
svært mange egenskaper som er viktig for å bli en god tilbyder. Blant annet må 
gårdbruker ha evne til samarbeid med kundene og til å få god kontakt med 
brukerne/elevene. De gårdbrukerne som har vært med i prosjektet har fra oppstarten vært 
vurdert som egnet. 
 

5.5 Oppfølging av tilbyderne (gårdbrukerne) 
5.6 Etablere nettverk (tilbyder-tilbyder, tilbyder-kunde)  
I følge tilbydernes evalueringer av deltakelsen i prosjektet er de svært fornøyd med den 
oppfølgingen de har fått i prosjektet knyttet til informasjon, veiledning, 
kompetanseheving og nettverksbygging. 
 

5.7 Kvalitetssikring av tilbudet 
I prosjektet har vi jobbet aktivt med kvalitetssikring av det fysiske miljøet på gården og av 
det faglige innholdet i tilbudet. 
 
Dette arbeidet er det viktig at følges opp av tilbyderne og av kundene. 
Tilbyderne må jobbe kontinuerlig med kvaliteten på sitt tilbud, og kundene må være 
bevisste når de kjøper Grønn omsorgstjenester. Dette kontraktsfestes i samarbeidsavtaler 
der ansvar er fordelt. 
 
 

                           
      Mulighet for ulike aktiviteter, Skogvang gård                                                    og Mannsverk gård 
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6 Økonomi 
Prosjektet har vært finansiert av Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark og 
Innovasjon Norge med en 20% egenandel fra Alta kommune. 
 
Det ble, fra Fylkesmannen, bevilget ytterligere 100000,- per år i 2007 og 2008. Dette 
skulle dekke 10% stilling for prosjektleder og andre kostnader ved økt aktivitet rettet mot 
andre kommuner enn Alta. 
 
I 2007 ble det avsatt 106500,- fra Landbruksplanen. Dette var motiveringsmidler som 
gikk til søkere som hadde en plan om å få Grønn omsorgstjenester kjøpt over eget 
budsjett, men som trengte litt starthjelp. Komsa skole, Gakori skole, dagsenteret for 
demente og flyktningetjenesten fikk midler. 3 av søkerne har fortsatt avtaler med gården 
og en planlegger ny oppstart. 
 
I 2008 ble det avsatt 230000,- i motiveringsmidler. Disse midlene har søknadsfrister i 
2009 og skal motivere nye virksomheter til å starte opp samarbeid med gård.  
 
Prosjektet har brukt midler slik det var budsjettert. I tillegg satte Alta kommune av midler 
fra landbruksplanen til produksjon av brosjyre, film og ekstra tilskudd til temadag og 
studietur i 2007. 

6.1Planlagt budsjett  
 
 År 1 År 2 År 3 Sum 
Lønn 240.000 160.000 160.000 560.000 
Kurs, reiser pl 40.000 30.000 30.000 100.000 
Kurs, reiser pd 100.000 100.000 50.000 250.000 
Drift, styrings- 
og ressursgrup. 

20.000 15.000 15.000 50.000 

Kontorhold 25.000 20.000 20.000 65.000 
Sum 425.000 325.000 275.000 1.025.000 
 

6.2 Finansieringsplan 
 
 År 1 År 2 År 3 Sum 
Fylkesmannens 
landbruksavdeling 

350.000 255.000 205.000 810.000 

Alta kommune 75.000 70.000 70.000 215.000 
Sum 425.000 325.000 275.000 1.025.000 
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7 Avslutning 
 
Underveis i rapporten står det om utfordringer i prosjektet og for veien videre nå som 
Grønn omsorg står på egne ben i Alta kommune. 
 
Jeg vil i avslutningen knytte noen flere ord til de utfordringene Alta kommune har hatt i 
prosjektperioden og si litt mer om måloppnåelsen. 
 
 
Andre utfordringer i prosjektet: 

• Transportkostnadene til og fra gårdene er store for kundene. Vi har ikke kommet 
frem til billige løsninger som fungerer over tid. Et alternativ kan være bedre 
koordinering mellom ulike kunder som skal i samme retning. 

• Ressursgruppemedlemmene i prosjektet var ikke kjøpt fri for å jobbe med Grønn 
omsorg. Dette medførte at de ikke fikk nok mulighet til å jobbe med informasjon 
og motivasjonsarbeid i egen sektor. Prosjektleder ble derfor forsiktig med å 
delegerer oppgaver på grunn av at alle allerede hadde stort arbeidspress. 

 
Måloppnåelse: 
Vi har nådd målet om bedre samarbeid mellom Barn og unge, Helse og sosial og 
landbruket i Alta. Per i dag er det 8 kvalitetssikrede gårder som er klare til å ta i mot 
elever/brukere fra Alta kommunes virksomheter. Det er 25-30 ulike virksomheter i Alta 
kommune som har kjøpt grønn omsorg i prosjektperioden. I følge de evalueringene vi har 
fått fra kundene er de stort sett veldig fornøyd med tjenesten de har kjøpt. 
I følge tilbyderne er de svært fornøyd med prosjektdeltakelsen. For de fleste gårdene har 
grønn omsorg blitt en meningsfylt tilleggsnæring med en avkastning de er fornøyd med. 4 
gårder har fortsatt ønske om flere avtaler. 
 
På Alta kommunes hjemmeside vil det, også etter prosjektslutt, ligge informasjon om 
tilbydergårdene og Grønn omsorg. Denne informasjonen blir generell på grunn av at den 
ikke vil bli oppdatert. 
 
Helt til slutt vil jeg si takk til alle som har bidratt til å gjøre grønn omsorgsprosjektet i 
Alta kommune meningsfylt for alle involverte. 
 
 
Skrevet av Prosjektleder Grønn omsorg, Evy Olsen.  
Godkjent av styringsgruppa. 
Alta, 11.12.2008 
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