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1 BAKGRUNN 

Dette er en prosjektbeskrivelse for prosjektet Samarbeid mellom offentlige virksomheter og 

gårdsbruk skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. Det er et oppfølgingspro-

sjekt til Fylkesmannens Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18. 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene 

skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper. Det er ofte offentlige virk-

somheter som er kjøperne av tjenestene. Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på 

tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. 

Handlingsplanen legger grunnlag for dette synliggjøringsarbeidet. Oppgaven innebærer et 

samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater. Arbeidet gjen-

nomføres i perioden som handlingsplanen gjelder for, som et prosjekt med årlige planer og 

evaluering av resultater. Her vil NAV, KS, Nordland fylkeskommune og sykehusenes sam-

handlingsavdelinger bli viktige samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring. 

Målsettinger for Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet i Nordland er beskrevet i Hand-

lingsplanen. Handlingsplanen beskriver aktuelle tjenesteområder og brukergrupper, status 

for Inn på tunet-tilbud i fylket og noen utfordringer for økt utbredelse. Handlingsplanen har 

også en fyldig referanseliste.  

Prosjektbeskrivelsen inneholder målsettinger, tiltak, organisering, tidsplan og budsjett for 

prosjektet.  
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2 MÅLSETTINGER 

Følgende målsettinger er fastsatt i Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18. 

EFFEKTMÅL 

Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til 

brukergrupper i Nordland.  

Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av 

slike tilbud i fylket.  

For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentli-

ge virksomheter være godkjent i IPT eller tilsvarende kvalitetssikringssystem. 

 

RESULTATMÅL 1  

Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland  

RESULTATMÅL 2  

Offentlige virksomheters behov for tjenester for ulike brukergrupper skal kartlegges 

RESULTATMÅL 3  

Fylkesmannens virkemidler skal bidra til å opprettholde og utvikle flere IPT-tilbud i Nordland, 

i samsvar med Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland og retningslinjer for 

skjønnsmidler  

 

3 TILTAK 

Her følger en kort omtale av planlagte tiltak, under hvert resultatmål. 

RESULTATMÅL 1 BEGREPET INN PÅ TUNET SKAL VÆRE GODT FORANKRET I 

OFFENTLIGE VIRKSOMHETER I NORDLAND 

Informasjonstiltak rettet mot aktuelle kjøpere på konferanser o.l. 

Innhold og muligheter i Inn på tunet-konseptet skal gjøres kjent på konferanser og andre 

arrangement der aktuelle kjøpergrupper er samlet. Målsettingen er å delta med informasjon 

på fire konferanser pr år.  

Målgruppe: Aktuelle kjøpergrupper som kommuneledere, skoleeiere, skolehelsetjeneste, 

koordinerende enheter, barneverntjeneste, demenskoordinatorer, NAV-ledere osv. 
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Studieturer  

Studieturer skal la målgruppen erfare hva Inn på tunet er, hvordan det kan organiseres og 

hvilken betydning slike tiltak kan ha for brukere og pårørende. Turene vil gjennomføres over 

to dager med besøk på IPT-virksomheter i et område med flere etablerte tilbydere, fortrinns-

vis Oslofjordområdet eller Trøndelag.  

Inntil 25 deltagere, en tur i 2016 og en i 2017. 

Målgruppe: Kjøpere/potensielle kjøpere, Fylkesmannen og samarbeidspartnere. 

Informasjonsmateriell 

Informasjonsmateriell til bruk på arrangementer og til utsending skal utvikles/tilpasse og pro-

duseres. Materiellet skal viser innhold i og erfaringer fra Inn på tunet-tilbud, tilpasset forhol-

dene i Nordland. Slikt materiell kan være roll-up, informasjonsfolder til utdeling, info-film. 

RESULTATMÅL 2 OFFENTLIGE VIRKSOMHETERS BEHOV FOR TJENESTER FOR 

ULIKE BRUKERGRUPPER SKAL KARTLEGGES 

Kartlegge kjøpernes behov og eksisterende samarbeid med gårdsbruk 

Spørreundersøkelse ved oppstart av prosjektet og mot slutten skal kartlegge status og end-

ringer i løpet av prosjektet. Aktuelle kjøperes behov for tjenester til ulike brukergrupper der 

det kan være aktuelt å samarbeide med gårdsbruk skal kartlegges. Eksisterende samarbeid 

med gårdsbruk og erfaringer fra dette skal også kartlegges. Kartleggingen gjelder samarbeid 

med Inn på tunet-godkjente tilbydere og andre gårdsbruk.  

Til undersøkelsene benyttes Survio, et elektronisk verktøy som Fylkesmannen har anskaffet 

til gjennomføring av spørreundersøkelser.  

Målgruppe: Kommuner, NAV, sykehusene, Nordland fylkeskommune. 

RESULTATMÅL 3 FYLKESMANNENS VIRKEMIDLER SKAL BIDRA TIL Å OPP-

RETTHOLDE OG UTVIKLE FLERE IPT-TILBUD I NORDLAND, I SAMSVAR MED 

REGIONALT MILJØPROGRAM FOR LANDBRUKET I NORDLAND OG RETNINGS-

LINJER FOR SKJØNNSMIDLER  

Skjønnsmidler 

Inn på tunet er et strategisk viktig innsatsområde for skjønnsmidlene i 2016. Videreføring av 

ordningen etter 2016 vurderes når retningslinjer for skjønnsmidler til søkeåret 2017 skal ut-

formes.  

Målgruppe: Kommuner i Nordland. 

Utrednings- og tilretteleggingsmidler 

Fylkesmannens utrednings- og tilretteleggingsmidler har Inn på tunet som prioritert nærings-

område i inneværende planperiode (ut 2017). Videreføring vurderes ved rullering av Regio-

nalt næringsprogram for landbruket i Nordland.  

Målgruppe: kommuner, organisasjoner m fl.  
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4 ORGANISERING AV PROSJEKTET 

 

PROSJEKTEIER 

Fylkesmannen i Nordland eier prosjektet. 

STYRINGSGRUPPE  

Styringsgruppa godkjenner årlige rapporter og sluttrapport fra prosjektet. Styringsgruppa tar 

stilling til behov for større endringer i prosjektplanen og budsjettet etter forslag fra prosjekt-

gruppa ved prosjektleder. 

Sammensetning av styringsgruppa 

Avdelingsledere for Fylkesmannens avdelinger Helse og omsorg (HEL), Sosial og vergemål 

(SVA), Oppvekst og utdanning (OUA) og Landbruk og reindrift (LARA). 

- En eller flere representanter for viktige samarbeidspartnere som NAV/KS/Nordland fylkes-

kommune.  

Assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas er leder for styringsgruppa. 

PROSJEKTGRUPPE  

Prosjektgruppa har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene i prosjektet. Pro-

sjektgruppa vurderer også behov for å samarbeide med andre offentlige virksomheter og om 

det skal etableres en eller flere referansegrupper. 

Gruppa består av medarbeidere fra Fylkesmannens fagavdelinger for helse og omsorg, so-

sial og vergemål, oppvekst og utdanning, og landbruk og reindrift. I tillegg inviteres NAV, KS, 

Nordland fylkeskommune og sykehusenes samhandlingsavdelinger til å delta i arbeidsgrup-

pa. 

Deltagere fra Fylkesmannens fagavdelinger i prosjektgruppa: 

OUA: Eirik Arntsen 

SVA: Merethe Wie Sandbakk 

HOS: Yngve Osbak 

KOM: Ane Odnæs Fonnes 

LARA: Grete Nytrøen Kvavik 

PROSJEKTLEDER 

Prosjektleder koordinerer og leder arbeidet til prosjektgruppa og rapporterer til styringsgrup-

pa.  

Prosjektleder er medarbeider på Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling med an-

svar for Inn på tunet, Grete Nytrøen Kvavik. 
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SAMARBEIDSPARTNERE/REFERANSEGRUPPE 

Måloppnåelsen er avhengig av samarbeid med en rekke andre offentlige virksomheter. Det 

kan bli behov for å opprette en referansegruppe med deltagere fra flere av disse.  

Aktuelle samarbeidspartnere: 

Innovasjon Norge 

KS 

Nordland fylkeskommunen 

Samhandlingsavdelingene ved sykehusene i Nordland 

Utviklingssenter for pleie og omsorg 

NAV Nordland. 

Innovasjon Norge 

Landbruksorganisasjoner 

Elev- og lærlingombud 

Brukerrepresentasjon 

REGNSKAP 

Regnskap føres av økonomiavdelinga hos Fylkesmannen. 

 

5 TIDSPLAN 

Prosjektstart: 1. juni 2016. 

Avslutning: 31. desember 2018, med sluttrapportering første kvartal 2019. 

Prosjektaktivitet planlegges gjennomført som vist i tabellen nedenfor.  
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Tabell: Tidsplan med gjennomføring av tiltak pr kvartal i planperioden.  

Kommentarer til tidsplanen 

Finansieringsordningene og saksbehandling knyttet til dem er ikke nye tiltak, men inngår i 

løpende drift på avdelingene hos Fylkesmannen. Varigheten av prioriteringen av IPT-

relaterte prosjekter er angitt med skravur slik det framgår i eksisterende planer for ordninge-

ne. Prioriteringene kan bli videreført når planene rulleres. 
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6 BUDSJETT 

KOSTNADSPLAN 

Kostnadsplanen viser lønnskostnad for Fylkesmannens medarbeidere medregnet overhead, 

og øvrige kostnader. 

Tiltak Beregningsgrunnlag 
Beløp 
(kr) 

Tidsressurs FM / 
lønnkostnad (kr) 

Resultatmål 1 

Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland 

Informasjonstiltak på konferanser 
osv. 

Reise og opphold for egne folk 
og tilbyder-/bruker-
representanter. 4 arrangement 
x 3 år x kr 8000. 

96 000 
48 dagsverk 144 

000 

Studietur over to dager med be-
søk på IPT-virksomheter, to år. 

25 deltagere x 2 turer x kr 9000. 450 000 
60 dagsverk kr 180 

000 

Informasjonsmateriell Kr 100 000 100 000 10 dagsverk  30 000 

Resultatmål 2 

Offentlige virksomheters behov for tjenester for ulike brukergrupper skal kartlegges 

Spørreundersøkelser 
Ingen kostnader for prosjektet 
ut over tidsbruk. 

0 
50 dagsverk 

150 000 

Resultatmål 3 

Fylkesmannens virkemidler skal bidra til å opprettholde og utvikle flere IPT-tilbud i Nord-
land, i samsvar med Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland og retningslinjer for 
skjønnsmidler  

Skjønnsmidler til prosjekter. 
Løpende saksbehandling - 
ingen kostnader for prosjektet. 

0 0 

Utrednings- og tilretteleggings-
midler til prosjekter. 

Løpende saksbehandling - 
ingen kostnader for prosjektet. 

0 0 

Drift av prosjektgruppe mm 

Reisekostnader, servering. Tid til 
forderedelser, gjenomføring og 
etterarbeid for FM. 

Årlige kostnader kr 30000 90 000 
45 dagsverk kr 

135 000 

Rapportering 
Årlige rapporter og sluttrapport. 
Kun tidskostnad. 

  15 dagsverk 45 000 

Regnskap 
Kostnader til regnskap inngår i 
overhead for lønn 

  0 

Uforutsett   39 000   

Summer   775 000 
228 dagsverk 

684 000 
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Sammendrag kostnader pr år 

  2016 2017 2018 2019 Summer 

Lønnskostnader inkl overhead 298 000 193 000 163 000 30 000 684 000 

Øvrige kostnader 306 000 322 000 137 000 10 000 775 000 

Summer 604 000 515 000 300 000 40 000 1 459 000 

 

FINANSIERINGSPLAN 

 

Finansiør 2016 2017 2018 2019 Summer 

Fylkesmannen i Nordland driftsbud-
sjett, prosjekttilskudd 

kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 0 kr 300 000 

Fylkesmannen i Nordland driftsbud-
sjett, lønn 

kr 298 000 kr 193 000 kr 163 000 kr 30 000 kr 684 000 

Fylkesmannen i Nordland, midler til 
utrednings- og tilretteleggingstiltak 

kr 80 000 kr 46 000 kr 0 kr 0 kr 126 000 

Egenandeler, deltagere (studietur) kr 76 000 kr 76 000 kr 0 kr 0 kr 152 000 

Nordland fylkeskommune, tilskudd til 
utviklingstiltak 

kr 50 000 kr 100 000 kr 37 000 kr 10 000 kr 197 000 

Summer kr 604 000 kr 515 000 kr 300 000 kr 40 000 kr 1 459 000 
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Statens hus 

Moloveien 10 

tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77 

fmnopost@fylkesmannen.no 

www.fmno.no 

www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO 


