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Avklaringsfasen er over – nå arbeider vi for etableringer 
Prosjektet har hatt møte med en rekke kommuner i reindriftsfylkene.  
Kommunene er tydelig på at det er behov for lærings- og omsorgstjenester i reindriften.  
 
Kommunene ønsker kvalitetssikrede og tilrettelagte tjenester, noe som i praksis innebærer 
at tilbyder tar relevant HMS-opplæring og samarbeider med kommunen (kjøper) om 
innholdet i tjenestene.  
 
Med dette som utgangspunkt jobber prosjekt Ut på vidda nå videre med å legge til rette for 
reindriftsfamilier som ønsker å etablere Ut på vidda-tjenester.  
 
Tre fyrtårn-kommuner er valgt 
Prosjektet har valgt ut 3 fyrtårn-kommuner i denne omgang, disse har fått tilbud om å 
definere et eget prosjekt for tilrettelegging og utprøving av tjenester til en utvalgt gruppe 
brukere. Prosjekt Ut på vidda støtter opp med hjelp til prosjektplanlegging, 
finansieringsrådgivning og evalueringer. Disse har fått tilbud er: 

 Kautokeino – prosjekt rusomsorg 

 Vadsø – prosjekt for flyktninger og asylsøkere 

 Røyrvik - prosjekt for eldre hjemmeboende med tidlig demens 
 
Hjelp til etablering – skal/skal ikke 
Prosjektet har ikke fått ferdig alle kompetansetilbudene som etablererne vil få tilbud om 
fremover, men vi har mulighet til å dra på studietur dersom nok interesserte melder seg.   
 
Vi har også laget en nyttig oversikt over finansieringsordninger.  
 
En viktig del av prosjektets oppgaver fremover er å gi råd- og veiledning til de som vurderer å 
etablere seg. De som ønsker å se litt nærmere på mulighetene, kontakter prosjektleder på e-
post fmtrese@fylkesmannen.no, jeg kontakt ved første høve. 
 
 
 

Prosjekt Ut på vidda 
2016 - 2019 

 
et samarbeid mellom  

Norske Reindriftssamers landsforbund og 
Landbruk- og matdepartementet 

Reindrifta er en spennende næring med mange muligheter. 
Reinflokken, duodji, samisk kultur, historie, språk og 
tradisjoner kan inngå i lærings- og omsorgstjenester.  
Prosjektet ser nærmere på hvordan dette kan gjøres 

mailto:fmtrese@fylkesmannen.no


Informasjonsmøter 
Vi arbeider for tiden med planlegging av infomøter. Fylkesmennenes reindriftsmøter hvor 
alle reineiere inviteres, blir også vår arena for å informere om prosjekt Ut på vidda. 
 
Studietur til Ersvika sami siida utenfor Bodø 
11 reineiere har vært med på studietur til Ersvika i slutten av september. Der har vi sett nærmere på 
hvordan pensjonert reindriftssame Amma Pavall (Arnfinn Olsen), Maria Hauge og Egil Revhaug har 
organisert og gjennomført et 5 timers opplegg for 2 sjetteklasser, dvs 42 barn.  
 

 
 Arnfinn forteller om bruk av kniv og farer ved bålet   Foto: Ethel Seljevold 

Ønsker du å bli med på en studietur, ta kontakt med prosjektleder på e-post 
fmtrese@fylkesmannen.no   
 
Arnfinn Pavall – klok og sterk, se kortfilmen - Landet bortenfor - fra 2011 
På lenken under kan du se en 29 minutter lang film om Arnfinn Pavall og livet på fjellet i Nordland. 
Arnfinns ro, kloke betraktninger og store kunnskap om naturen og reindriften er fantastisk.  
 
Se filmen «Landet bortenfor» ved å trykke på lenken under: 

https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/PRNA50000408/06-02-2011  

 

Kontakt 
prosjektleder Ethel Seljevold 
mobil 975 12 870 eller e-post: fmtrese@fylkesmannen.no 
Prosjektet hjemmeside: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, tips og innspill, send oss en e-post! 
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