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HMS rådgiver

Bondens nettverk



Bakgrunnen

• Forprosjekt i 2019.

• Gjennom forprosjektet ble det sett på hva tidligere nettverk hadde fått til, og 
hva som var suksess kriteriene for disse.

• Forprosjektet pekte til slutt på Bondens nettverk i Ringsaker og Nord-
Østerdalen, som det beste utgangspunktet.

• Disse har blitt brukt i flere år, og er fortsatt i drift.

• Erfaringene fra både etablering og bruk er viktig for etablering av nye 
nettverk.



Hva er Bondens nettverk?

Bakgrunnen for etableringen i Nord Østerdal var en forventet for-krise i 2012.

Bondens nettverk er et systematisk arbeidsverktøy som skal komme gårdbrukeren til 
gode.

Hovedprosjektet «Trygg bonde» blandes ofte sammen med Bondens nettverk.

Prosjektets navn er TRYGG BONDE! Hensikten med dette prosjektet er å etablere 
«Bondens nettverk» i flest mulig kommuner i Innlandet.



Hvorfor Bondens nettverk?

• For å samle spisskompetanse over så mange fagfelt som mulig.

• For å «kjenne» personene i de enkelte fagfelt.

• For å ha nok henvisningskompetanse til å finne rette personer.

• For å kunne ha en rask og trygg vei til fagpersoner. 



Hvorfor….

• Bondens nettverk er til for bonden, men er et viktig verktøy for alle som 
skal bistå bonden.

• Aktørene må ha en forståelse av nytten av å være i et nettverk.

• Det gjør samhandlingen mellom alle parter både raskere og tryggere.

• Siden man er i et nettverk, så vil det også forplikte. Både aktørene 
imellom, men også ut mot bonden.



Hvordan etablere Bondens nettverk?

• Om man kaller det Bondens nettverk eller noe annet spiller egentlig ingen rolle

• Hensikten er å ha verktøyet på plass når det trengs

• Start gjerne med et oppstartsmøte, med viktige ressurspersoner

• Jo flere jo bedre! På dette møtet utpekes/velges det representanter som skal 
arbeide videre med etableringen. Anbefalt størrelse på arbeidsgruppa er 4-6 
personer.



Hvordan….

• På oppstartsmøte blir man enige om kjøreregler og hvordan man ser for seg 
at nettverket skal operere.

• Her er det ingen fasit. Bygg gjerne på tidligere etablerte nettverk, eller lag 
egne rutiner basert på behov og tilgang på ressurser.

• Arbeidsgruppas jobb består blant annet i:

• Å finne aktører som vil og kan bidra

• Utforme en media strategi

• Bestemme informasjonskanaler

• Finne egnet aktør for vedlikehold av nettverket



Aktører

• På det første oppstartsmøtet bør 
følgende inviteres:
• Faglag

• Avløserlag

• Kommunal helsetjenste

• Mattilsynet

• Veterinærer

• Regnskapskontorer

• Banker

• Rådgivningstjenesten
• Tine

• Nortura

• HMS

• Etc.



Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa bør ha representanter fra:

• Landbrukskontoret

• Faglag

• Kommunens helseteam

• HMS rådgiver

• ?

• ?



Hvordan….

• Når arbeidsgruppa har fullført sine oppgaver bør det holdes et åpent 
informasjonsmøte.

• På dette møtet kan eventuelt retning eller innhold justeres.

• Når deltagerne er enige om form og fasong, går man ut med informasjon til 
både næringa og til andre aktører som også vil ha nytte av nettverket, om at 
nettverket finnes og kan kontaktes.



Prosjektets visjon!

• Ingen skal kontakte noen i nettverket med et problem eller utfordring, 
uten å få enten hjelp, eller navn og telefonnummer til noen andre 
med kunnskap og kompetanse til å hjelpe! 



Takk for oppmerksomheten!


