
1 

 

           

 

Vedtatt 
 

Prosjektplan 2016 - 2018         

 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

God omsorg er å bli sett og tatt vare på for den du er. God livskvalitet er læring, mestring, trivsel og tilhørighet 

 

 

 

Prosjektet lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften startet 1.1.2016 og er utviklet etter 

initiativ fra avtalepartene og i et samarbeid mellom staten og NRL. 

Prosjektets varighet er 3 år. 

 

 

  

 Lærings- og omsorgstjenester 
i  

reindriften  
 

2016-2017-2018 

 



2 

 

Innhold 

 

Hoved- 

punkt 

Under-

punkt 

Under-

punkt 
Tekst Side 

1   Forord 3 

     

2   Mål og rammer 3 

 2.1  Bakgrunn 3 

 2.2  Nåsituasjonen 5 

 2.3  Kompetansemiljøer 6 

 2.4  Målgrupper 7 

  2.4.1  Tilbydere 7 

  2.4.2 Kjøpere 7 

  2.4.3 Brukere 7 

 2.5  Visjon og mål 7 

  2.5.1 Visjon 7 

  2.5.2 Resultatmål 8 

  2.5.3 Prosjektmål 8 

3   Strategi 9 

 3.1  De valgte strategiene 9 

 3.2  Avgrensning 10 

  3.2.1 Prosjektet skal ikke 10 

4   Oppgaver/tiltak 10 

     

5   Organisering 14 

 5.1  Prosjektstyring 14 

  5.1.1 Prosjekteiere 14 

  5.1.2 Arbeidsgiveransvar 14 

  5.1.3 Styringsgruppen 14 

  5.1.4 Styringsgruppens oppgaver 14 

 5.2  Prosjektledelse 15 

  5.2.1 Prosjektansvarlig 15 

  5.2.2 Prosjektleder 15 

  5.2.3 Øvrig prosjektstøtte og bistand 15 

 5.3  Organisasjonskart 16 

6   Beslutningspunkt og milepæler 16 

 6.1  Møteplan 16 

 6.2  Beslutningspunkt og milepæler - tabell 17 

 6.3  Tidsressursplanlegging - tabell 18 

7   Risikoanalyse 19 

 7.1  Fare for å ikke nå mål  19 

 7.2  Gode muligheter til å lykkes hvis 19 

8   Økonomi 19 

 8.1  Budsjett og finansiering 19 

 8.2  Budsjettoversikt – tabell 20 

 

  



3 

 

 

1. Forord 
 

Prosjektet lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften er et nasjonalt prosjekt som startet 

1.1.2016, og er utviklet etter initiativ fra avtalepartene i et samarbeid mellom staten og NRL. 

Prosjektets varighet er 3 år, og er en forberedelse, avklarings- og mobiliseringsfase før et 

eventuelt permanent tilbud i reindriftsfylkene. 

 

Prosjektet igangsettes etter inspirasjon fra Inn på tunet, som er landbrukets tilsvarende tilbud for 

velferdstjenester med gården som arena.  Erfaringer fra pilotprosjektet lærings- og omsorgsbaserte 

tjenester i reindriften «Ut på Vidda» som ble gjennomført i Finnmark i 2013/2014, er også tatt med. 

 

Samfunnet møter utfordringer i takt med økende aldrende befolkning og barn og unge med behov 

for tilrettelagte lærings- og omsorgstjenester. Dette kan være hjemmeboende demente, barn/unge/ 

voksne innen rus- og psykiatribehandling og barnevernet. Også barn/unge som har behov for 

alternative opplæringsarenaer, samt personer som står utenfor arbeidslivet kan ha behov for 

tilrettelagte velferdstjenester. Tilbudene skal bidra til læring, mestring og trivsel satt inn i en 

kontekst som gir innsikt i samisk reindriftskultur, det daglige livet og arbeidet i siida. 

 

Tjenesteutviklingen skjer med utgangspunkt i brukernes behov. Prosjektet viser vei, og stimulerer 

til samarbeid mellom de involverte aktørene for å utvikle tilbud som er tilpasset bruker, 

tilfredsstiller kravene fra kjøper og bidrar til næringsutvikling for tilbyder. Det gås nærmere inn på 

hvordan reindriftens menneskelige og materielle ressurser kan anvendes for å utvikle 

velferdstjenester i kommunen og hvordan man kan benytte lokale ressurser knyttet til samisk språk, 

kultur, næringer, tradisjoner og historie. 

 

Formålet med prosjektet er å 

 utvikle og tilby velferdstjenester i reindriften slik at det kan virke til å styrke 

inntektsgrunnlaget for reineiere 

 imøtekomme brukernes behov for læring, mestring, trivsel og tilhørighet til samisk kultur, 

dagligliv og arbeid. 

 bidra til at kjøper/bestiller får flere muligheter til å gi varierte og tilrettelagte undervisnings- 

og omsorgstjenester til enkeltpersoner og grupper i befolkningen som trenger det. 

 

Gjennom prosjektet kan lokalsamfunnet få muligheter til å bli bedre kjent med reindriften som 

kulturbærende næring og det samiske folket i sitt nærområde. Dette kan bidra til å styrke identitet, 

fremme forståelse og virke konfliktdempende.     

 

Prosjektet eies av Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Norske Reindriftssamers 

Landsforening. Fylkesmannen i Troms har ansvaret for sekretariat og prosjektledelse. 

 

 

2. Mål og rammer 
 

2.1 Bakgrunn 
 

Samfunnet møter utfordringer i takt med økende aldrende befolkning og barn og unge med behov 

for tilrettelagte lærings- og omsorgstjenester. Dette kan være hjemmeboende demente, barn/unge/ 
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voksne innen rus- og psykiatribehandling og barnevernet. Også barn/unge som har behov for 

alternative opplæringsarenaer, samt personer som står utenfor arbeidslivet kan ha særskilte behov.  

 

Intensjonen er å utvikle reindriftsnæringen, der tilleggsnæringer som lærings- og omsorgsbaserte 

tjenester styrker inntjeningen, samtidig som lokalsamfunnet får gode og tilpassede tilbud til sine 

brukere, både for de som har samiske røtter og identitet, og andre. 

 

Vi ser fremveksten av flere tjenestebehov i velferdssektoren, og tilbud om opplærings- og 

omsorgstjenester i reindriften har et godt potensiale både for næringsutvikling, og for å møte 

samfunnets behov for velferdstjenester. Tilbudene skal bidra til læring, mestring og trivsel satt inn i 

en kontekst som gir innsikt i samisk reindriftskultur, det daglige livet og arbeidet i siida. 

 

Etter enighet mellom LMD og NRL, ble det gjennomført et pilotprosjekt for lærings- og 

omsorgsbaserte tjenester i reindriften i 2013 «Ut på vidda». Med i styringsgruppen for prosjektet 

var LMD, KMD, Sametinget og NRL.  Fylkesmannen i Finnmark hadde gjennomføringsansvaret. 

Prosjektet hadde som mål å legge grunnlaget for en Inn på tunet-inspirert ordning for reineiere, med 

basis i reindriftas kultur og særegenhet. Rapporten fra pilotprosjektet datert 28.11.2014 anbefaler å 

videreutvikle velferdstjenester for barn, unge og eldre med lærings- og omsorgsbehov, blant annet 

for å møte Sametingets og regjeringens mål om at befolkningen skal ha et likeverdig helse- og 

sosialtilbud, uavhengig av språk og kulturell bakgrunn (Meld. St. 48 – 2012-2013). Det anbefales 

også å igangsette et nasjonalt prosjekt som en forberedelse-, avklarings- og mobiliseringsfase til et 

eventuelt permanent tilbud i reindriftsfylkene. 

 

I landets reindriftsfylker er befolkningen sammensatt av flere folkegrupper, mange har samiske 

røtter og et behov for å bli bedre kjent med sin samiske bakgrunn. Samiske næringer har tradisjonelt 

vært knytta til naturen. Samene har hentet levebrød og inntekt gjennom høsting av 

utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift, noe som også har gitt råvarer til duodji og ulike 

videreforedlingsprodukter. Mennesker som opplever ulike utfordringer knyttet til læring, sosial 

kompetanse og helse-/omsorg kan finne velferdstjenester i reindriften motiverende og utviklende.   

 

 

Mandat (ref reindriftsavtalen for 2015 punkt 2.1.10): 
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Link til reindriftsavtalen for 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f48ced218ec74a4e94ebb37359cff030/reindriftsavtalen-

2015-2016-protokoll-160215.pdf  

 

 

2.2 Situasjonen i dag 

Landbruksnæringen etablerte lærings- og omsorgsbaserte tilbud som velferdstjenester til det 

offentlige under navnet «Inn på tunet» i 2002. Satsningen er nasjonal, og det er i dag om lag 400 

godkjente tilbydere/gårder. Meningsfulle aktiviteter, arbeid og samhandling med andre, fysisk 

aktivitet og aktiviteter som gir mestring og utvikling, er utgangspunktet i Inn på tunet-tilbudene.  

Inn på tunet bidrar med arbeidsplasser, beregnet til 1 årsverk per Inn på tunet-gård (tall fra Troms). 

Brukernes erfaringer er gode, og mange barn og unge har gode erfaringer, opplevelser og utvikling 

gjennom bruk av tilbudene over flere år. Utfordringen har vært, og er, at kjøperne/bestillerne 

(kommunene, skoler og helse-/omsorg) ikke har prioritert å benytte tilbudene på grunn av stram 

økonomi.   

 

Reindriftsnæringen som kulturbærende næring innebærer ivaretakelse av samiske samfunn og 

kultur, og er en forutsetning for en positiv utvikling av disse. Næringen drives fra Hedmark til 

Finnmark, på tvers av kommune-, fylkes- og riksgrensene Sverige – Norge. Norge er inndelt i 6 

reinbeiteområder, Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark, samt 

tamreinlagene.  

Reindrifta foregår i nærmere 140 kommuner i Norge i dag, og omfatter ca. 40 % av Norges 

landareal. De fleste som driver med rein er av samisk ætt med rett til reinmerke. Men vi finner også 

tamreinlag i de sørligste reinbeitedistriktene, i regi av bygdefolk. 3.000 personer er tilknyttet den 

samiske reindriften.  

 

Næringen er familiebasert og organisert i siida. Med siida forstås en gruppe av reineiere som utøver 

reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Gjennom arbeidsfellesskapet er kunnskap om reindrift og 

naturkunnskap tett knyttet sammen. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f48ced218ec74a4e94ebb37359cff030/reindriftsavtalen-2015-2016-protokoll-160215.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f48ced218ec74a4e94ebb37359cff030/reindriftsavtalen-2015-2016-protokoll-160215.pdf


6 

 

Det er i dag et svært begrenset antall reindriftsutøvere som tilbyr velferdstjenester med siida som 

arena til barn, unge, voksne og eldre i samiske områder og i landet for øvrig. Velferdstjenestene kan 

utgjøre et utviklings- og inntjeningspotensial for alle som jobber i reindriften. 

 

De samiske samfunnene har utfordringer knyttet til å bevare de samiske språk, demme opp for 

fraflytting, bygge opp infrastruktur, kultur- og skoletilbud. Verdiskapingen i reindriftsnæringen bør 

styrkes. De samiske samfunnene trenger flere arbeidsplasser og et variert næringsliv. Det er 

ønskelig med produktutvikling, nettverksbygging, og å øke profesjonaliseringen og 

kommersialiseringen i samiske næringer.  

 

Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften defineres som tilrettelagte og kvalitetssikrede 

lærings- og omsorgsbaserte tjenestetilbud med samiske siida og arbeidet der som arena, og med tett 

relasjon til samisk kultur, historie, folk og språk.  

 

 

Figuren under viser en oversikt ressurser som kan benyttes til å sette sammen tjenestetilbud til 

barn, ungdom, voksne og eldre med ulike lærings- og omsorgsbehov. 

Fag- og læringsmål og omsorgsmål kan tilrettelegges med utgangspunkt i de tilgjengelige natur-, 

fag- og menneskelige ressurser som finnes i siida og området rundt.  

 

Figur – natur, kultur og menneskelige ressurser satt inn i omsorg-/ og læringskontekst. 

En siida eies av 2 eller flere familier, og sammen har de ansvaret for driften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kompetansemiljøer 

I prosjektet vil vi ha behov for å være i kontakt med ulikefagmiljøer som har kunnskap om 

målgruppene. Velferdstjenestene skal sikres et godt faglig innhold med lærings- og mestringsutbytte 

tilpasset brukernes forutsetninger. Prosjektet vil kontakte faginstanser og fagpersoner for bistand til 

å tilrettelegge tjenester.  

Bruke sanser 

Lære i praksis Tilhørighet 

Lære for livet 

Røtter 

Historie 

Fag og 
læringsmål 

Tilrettelagt  
opplæring 

spesialpedagogikk 

Tid og nærhet 

Bli sett 

mestring 
trivsel 

Reindrift og siida som arena 

Læring og omsorg 

Natur og dyr 
Livet og  
arbeidet i 
reindriften 

kultur  
doudji 
mat  

språk  
samfunn 

tradisjoner 

Sansing 

Lære i praksis Tilhørighet 

Lære for livet 

Røtter 

Historie 

Fag- og 
læringsmål 

Spesialpedagogikk 

Tid og nærhet 

Bli sett og hørt 

Mestring 

Trivsel 

Omsorg 

Tilrettelegging 

Livskvalitet 
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Kompetansemiljøer knyttet til forvaltning i stat, fylkeskommuner og kommuner antar vi vil ha 

interesse av prosjektet, og vil kunne forespørres om å bidra i ulike sammenhenger. Vi trekker 

spesielt frem Fylkesmennene i reindriftsfylkene som både har faglige ressurser, som kan bidra 

gjennom sine informasjonskanaler og nettverk, skaffe oversikter og som kan bistå med 

gjennomføring av regionsamlinger. Kommunenes fagpersoner er bestillere/kjøpere av tjenestene og 

vil ha nytte av å bidra med faglig kvalitetssikring og tilpasning av tjenestene. 

Utdannings- og forskningsmiljøer (videregående skoler, høgskoler og universitet) vil være naturlige 

interessenter i prosjektet, og ønskes velkommen til å bidra med forskning, studentoppgaver og 

innlegg på fagsamlinger.  

Sametinget, SANKS og reindriftsorganisasjoner vil også være relevante kompetansemiljøer 

prosjektet knyttes opp til.  

Prosjektet inviterer inn ressurspersoner til samarbeid fra flere ulike fagmiljøer der det er naturlig. 

 

 

2.4 Målgrupper 

Prosjektet retter seg primært mot reindriften, kjøpere/bestillere i det offentlige, brukere og 

samarbeidspartnere. De som ønsker å satse på å utvikle lærings- og/eller omsorgstilbud knyttet til 

reindrift, skal ha siida som utgangspunkt. 

 

2.4.1 Tilbydere  
Reindriftsutøvere, og deres familie, som ønsker å tilby lærings- og omsorgstjenester. 

 

 

2.4.2 Kjøpere (bestillere)  
NAV – på vegne av arbeidsledige unge og voksne  

BUF-etat - på vegne av barnevernet  

Kommunene på vegne av grunnskoler og helse-/omsorg  

Fylkeskommuner på vegne av videregående skoler 

Utdanningsinstitusjoner universitet/høyskoler- lærer- og førskolelærerutdanningen 

Privatpersoner som foreldre eller foresatte 

 

2.4.3 Brukere  
Barn og unge i grunnskolen - undervisning 

Barn knyttet til barnevernet – ekstra omsorgsbehov 

Barn med atferdsvansker behov for utvidet tilrettelegging og omsorg 

Unge og voksne som trenger arbeidstrening   

Eldre hjemmeboende og hjemmeboende personer med demens – kommunenes 

hjemmetjeneste/hjemmesykepleie 

Unge og voksne pasienter i rus- og psykiatribehandling – helse-/omsorg   

Ansatte i kommunene/andre næringer som trenger innsikt i det samiske 

Studenter i lærer- og førskoleutdanningen, helse-/omsorgsutdanninger 

Andre personer i lokalsamfunnene, eller bedrifter  
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2.5 Visjon og mål 
 

2.5.1 Visjon  
 

Reindriften som kulturbærer og siida som boplass i sesongene, er utgangspunkt og ressurs for å 

tilby velferdstjenester til samfunnet. 

 
Læring i, og gjennom det som finnes i naturen, gir sterkere opplevelser hvor flere sanser brukes. 

Gjennom dette oppnås en dypere læring, identitetsbygging, respekt og forståelse for bærekraft og 

miljø knyttet til samfunn, kultur, dyr, flora og fauna.  

 

Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en måte som bygger på samisk kultur og tradisjoner 

i kombinasjon med faglig forankring i læreplanverket for skolene i de relevante fagområdene; 

språk, kultur/samfunn, historie og naturfagene. 

 

Gjennom samarbeid mellom tilbyder og kjøper/bestiller om tilrettelegging og utvikling av 

tjenestene oppnås læring, mestring og trivsel for brukerne. 

 

Fornøyde tilbydere og lykkelige brukere med reindriften som utgangspunkt og 

siida som arena.  
 

 

2.5.2 Resultatmål 

 

I løpet av prosjektperioden er målet å etablere 10 tilbydere med tilbud om lærings- og/eller 

omsorgstjenester, fordelt på fylkene i prosjektperioden slik: 

Troms 2, Nordland 2, Finnmark 4, Nord-Trøndelag 1 og Sør-Trøndelag 1. 

 

 

2.5.3 Prosjektmål, effekter og mulige ringvirkninger 

Prosjektet har som mål å 

  

1. legge til rette for og inspirere reindriftsutøvere til å ta i bruk natur-, kultur og menneskelige 

ressurser som siida rår over, for å utvikle lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring.  

 

2. tilrettelegge for at reindriftsutøvere som i dag tar imot skoleklasser og barnehager, også kan 

satse på lærings- og omsorgsbaserte tjenester i tillegg. 

 

3. bidra til å styrke inntjening og lønnsomhet for reindriftsnæringen 

 

4. stimulere til samarbeid om utvikling av lærings- og omsorgstjenester i kommuner-

/lokalsamfunn i fylker som har reindrift. Tjenestene skal være basert på fagkompetanse, 

faglig kvalitetssikret og tilpasset brukernes forutsetninger. 

 

Dette skal bidra til at:  

a) skoler, barnehager, barnevernet og helse-/omsorgssektoren i kommunene og staten får 

mulighet til å gi tilrettelagt undervisning og omsorg  

 

b) barn, unge, voksne får oppleve faglig- og personlig utvikling og at eldre får bedre helse og 

livskvalitet. 
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c) brukerne får styrket identitet og tilhørighet og opplever trivsel, mestring og læring gjennom 

kontakt med, og tilgjengelighet til samisk kultur og folk.  

 

I en videre kontekst kan prosjektet også oppnå ringvirkninger som  

 

o økt lokal aktivitet som gir økt lokal verdiskapning og økt sysselsetting 

o økte tilgjengelighet til kunnskaper og innsikt i samiske næringer, natur, kultur, språk, 

liv og arbeid for lokalbefolkningen kan virke konfliktforebyggende 

o styrkede muligheter for dialog mellom tilbydere, bestillere, brukere, forvaltning og 

lokalsamfunn. 

o inspirere til bolyst i samiske områder 

o demme opp for frafall fra videregående skoler  

 

 

3. Strategi 

3.1 De valgte strategiene skal bygge opp under, og sikre måloppnåelse. 
 

 Strategi Begrunnelse 

1 Tidsavgrenset prosjekt over 3 år  Valg av målstyrt arbeidsform med tydelig fokus. 

Opparbeide, videreutvikle og formidle innsikt og 

erfaringer underveis og etter prosjektslutt 

2 Oversikter og kartlegging For å nå ut til relevante og mulige tilbydere, 

bestillere, fagmiljøer, interessenter og 

samarbeidsparter er det nødvendig å skaffe 

oversikt.  

3 Forankring  Bred forankring gir fagmiljøer, utøvere og 

bestillere mulighet til medvirkning, påvirkning, 

kvalitetssikring og informasjon. 

4 Legge til rette for og rekruttere utøvere 

som har forutsetninger for og interesse av å 

satse på tilleggsnæring 

Tilbyderne må få kunnskaper og informasjon om 

muligheter, potensial, tilrettelegging, erfaringer 

fra Inn på Tunet og fra andre med lignende 

tilbud. 

5 Samarbeid om utvikling av tjenester Beste tilpasning er et resultat av samarbeid 

mellom tilbyder, bestillere og brukere. 

6 Tilskudd og finansiering Synliggjøring av tilskudds- og 

finansieringsordninger er del av 

beslutningsgrunnlaget for mulige etablerere 

7 Kvalitetssikring og kompetanseutvikling Kvalitetssikring og kompetanseutvikling er viktig 

for å sikre forsvarlige tjenester, læring og 

omsorg. Det legges til rette for formidling og 

veiledning. 

8 Legge til rette for informasjon, 

kommunikasjon og nettverk 

Utvikling av nye næringer trenger 

knutepunkt/kanal for tilbyder, bestiller og bruker 

for å finne frem til relevant og oppdatert 

informasjon knyttet til veiledning, kompetanse-

tilbud, virkemidler, samarbeidsparter og nettverk. 

9 Evaluere prosjektets måloppnåelse og 

resultater 

Evalueringene er et grunnlag for å vurdere om 

ordningen skal gjøres permanent. 
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Midtveisevaluering etter 2 år, dvs i 2018.  

 

Lage plan for hvordan godkjenningsordninger 

eventuelt skal innføres. 

10 Markere prosjektslutt Formidling av prosjektresultater og veien videre 

 

 

 

3.2 Avgrensning 
 

I prosjektet holdes primært fokus på reindriftsnæringen, men reineierne kan selv vurdere muligheter 

for å trekke inn andre som kan bistå med gi opplæring- og omsorgsbaserte tjenester. 

 

 

3.2.1 Prosjektet skal ikke 

 

- drive produktutvikling og bedriftsetableringer, men bidra med rådgivning og sette 

reineiere/etablerere i kontakt med rette instanser og fagpersoner 

 

- utvikle kurs og opplæringspakker, men formidle relevante tilbud som finnes på markedet og 

som holder høy kvalitet. I tilfeller der det ikke finnes tilbud i markedet vil prosjektet vurdere 

å få utviklet tilpassede kurs/opplæringspakker. 

 

- dele ut, eller bevilge midler til reineiere/etablerere, men videreformidle tilskudds- og 

finansieringsordninger. 

 

- drive bedriftsnettverk eller bedriftssamarbeid, men inspirere og ta initiativ til å få etablert 

dette. 

 

 

4. Oppgaver/tiltak 

 

4.1 Oppgaver Tidsplan 

1 4.1.1 Strategi: Tidsavgrenset prosjekt over 3 år 

 

Oppgaver: 

1. Mandat tolkes 

 

2. Prosjektplan utarbeides og godkjennes: 

a) Formål, mål, målgrupper og strategier  

b) Finansieringsplan/budsjett  

c) Prosjektorganisering og rolleavklaringer 

d) Milepælsplan 

e) Plan for styringsgruppemøter og referansegruppemøter 

f) Underveis evalueringer og justeringer 

g) Prosjektrapportering 

  

 

2 4.1.2 Strategi: Oversikter, kartlegging, undersøkelser  
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Oppgaver: 

 Enkel interessentanalyse 

 

Fremskaffe oversikt over kontaktpersoner knyttet til 

 landets Siidaer 

 

 skole- og helse-/omsorgssektoren i kommunene 

a) skoleeiere  

b) relevante barne- og ungdomsskoler i de 5 nordligste fylkene: de med 

samisk språkundervisning og de øvrige 

c) videregående skoler, også landbruksskoler 

d) lærerskoler  

e) Eierne av sykehjem, omsorgstilbud og hjemmetjeneste 

f) Relevante sykehjem og hjemmetjeneste særlig for demente 

g) Rus- og psykiatritjenestene i kommunene 

 

 relevante fagmiljøer 

 reinbeiteområder: de 5 nordligste fylkeskommuner + Hedmark 

 relevante forvaltningsinstitusjoner og myndigheter 

 relevante fag- og interesse organisasjoner 

 høgskoler og universitet og andre forskningsmiljøer  

 fjellstuer 

 

3 4.1.3 Strategi: Forankring 

 

Oppgaver: 

1. Definere områder og muligheter for medvirkning og informasjon.  

 

2. Kontakte, informere og invitere med tilbydere (Siida), 

bestillere/kjøpere, fagmiljø, forvaltning, myndigheter og brukernes 

representanter. 

 

3. Organisere og gjennomføre regionvise møter for tilbydersiden 

 

4. Arbeide for å benytte ordinære møteplasser for å gi informasjon om 

prosjektet til  

 reineierne via Fylkesmennenes årlige reindriftsmøter  

 KS konferanser i reinfylkene 

 Fylkeskommunale konferanser i reinfylker 

 

5. Sørge for at tjenestene kommer som tema på konferanser, årsmøter 

og andre arenaer som er naturlig innen forvaltning, fagmiljøer og 

myndigheter. 

 

6. Utarbeide informasjonshefte 

 

 

4 4.1.4 Strategi: Mobilisere og rekruttere Siidaer som har forutsetninger og 

interesse for å satse på tilleggsnæring 

 

Oppgaver: 
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 Planlegge regionvise møter, hvor representanter for alle siida og 

andre ressurspersoner i samiske miljøer inviteres til informasjon og 

dialog om prosjektplan, målsettinger, samarbeid, nettverk, 

finansiering/tilskudd, faglig råd- og veiledning. 

 

 Få kunnskaper om hva reineierne ser som utfordringer og 

forutsetninger for å kunne tilby tjenester. 

 

 Vise frem hva Inn på Tunet og evt andre har fått til. 

 

 Vise frem potensiale for økt inntjening og lønnsomhet, og trekke 

frem Siida som har erfaring 

 

 Trekke inn Fylkesmannsembetene i reindriftsfylkene for forankring 

og bistand til arrangering av møtene 

 

5 4.1.5 Strategi: Samarbeid om utvikling av tjenestene 

 

Oppgaver: 

 Utvikle samarbeidsmodeller for utvikling, tilrettelegging og 

kvalitetssikring av tjenestene. 

 

 Ressursgruppe opprettes for tilrettelegging og tilpasning av 

velferdstjenestene ut fra bestillernes behov og krav. 

 

 Prosjektet legger til rette for at samarbeidsmodeller formidles og 

benyttes. 

 

 

 

6 4.1.6 Tilskudd og finansiering 

 

Oppgaver: 

 Finne frem til hvilke tilskudds- og finansieringsordninger som finnes 

og som er relevant for reindriften 

 

 Synliggjøre og informere om ordningene på prosjektets hjemmeside 

 

 Gi veiledning om ordningene på henvendelser 

 

 Arbeide for at tilskudd til velferdstjenester i Siida kommer med i 

strategiene for de virkemiddelordninger som finnes. 

 

 

7 4.1.7 Strategi: Kvalitetssikring og kompetanseutvikling 

 

Oppgaver: 

 Kople på forskning og utviklingsmiljøer i evaluering og utvikling av 

tjenester 

 

 Utvikle tilpasset innføringskurs for tilbydere og bestillere etter 

modell fra kurset «Kysten og gården som læringsrom» som brukes av 

Inn på Tunet  
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 Utvikle og arrangere kurs på tema HMS kurs hvert år. 

 

 Gjennomføre 2 studieturer (en hvert år) for tilbydere og bestillere 

 

 Gi veiledning og henvise videre til riktig fagperson de som 

henvender seg til prosjektet. 

 

8 4.1.8 Strategi: Legge til rette for informasjon, kommunikasjon og nettverk 

 

Oppgaver: 

 Hjemmeside for prosjektet 

Ta initiativ til og bidra til å tilrettelegge for etablering og drift av 

elektronisk kanal for informasjon, formidling, kommunikasjon, 

nettverk og samarbeid. Oversikt over tilbydere, tilbud og 

kontaktinformasjon.  

 

 Finne fram til forvaltningens kanaler og tilby informasjon som kan 

legges ut. 

 

 Utarbeide og synliggjøre «skattekiste» - oversikt over 

ressurspersoner som kan gi råd og veilede etablerere og bestillere på 

ulike fagfelt og virkemidler/finansiering. 

 

 Portal for oversikter over tilbydere, tilbud og deres 

kontaktinformasjon 

Vurdere behov for en felles tjenesteportal for Inn på Tunet og Ut på 

Vidda.  

 

 Media 

Nyheter til aviser/NRK om prosjektet, tjenester og utvikling 

Kontakte journalister for artikler fra siida som kommer i gang 

Bidra med informasjon og artikler til medlemsaviser 

 

 Nyhetsbrev fra prosjektet til kontaktliste 4 ganger per år, for øvrig 

legges enkeltvise nyheter ut ved behov.  

 

 Reindriftsnytt er også kanal for videreformidling av nyheter 

 

 Holde oversikt over relevante konferanser, seminarer, årlige møter og 

andre arenaer og tilby foredrag, innlegg og presentasjoner 

 

 Sørge for at velferdstjenester kommer med i regionalplaner og 

næringsutviklingsplaner i kommuner og fylkeskommuner. 

 

 

9 4.1.9 Strategi: Evaluere prosjektets måloppnåelse og resultater 

 

Oppgaver: 

 Midtveis-evaluering 

Sørge for at prosjektets måloppnåelse og resultater blir evaluert av 

forskningsinstitutt etter 2 år ut i prosjektperioden (2018) 

 



14 

 

 

 Lage plan for hvordan godkjenningsordninger evt skal innføres 

 

10 4.1.10 Strategi: Markere prosjektslutt 

 

Oppgaver: 

 Formidle prosjektresultater  

 Utarbeide Exit-strategi (veien videre og avslutning/videreføring) 

 

Sørge for at prosjektresultatene blir presentert og formidlet til relevante 

miljøer, for eksempel gjennom en evalueringskonferanse, eller et hefte som 

fremstiller prosjektet på lettforståelig og kreativ måte. 

 

 

 

 

5. Organisering 

Styringsgruppa har lagt til grunn at det videre arbeidet skal organiseres som et 3-årig prosjekt fra 

1.1.2016 – 1.1.2019, finansiert over reindriftsavtalen. 

 

 

5.1 Prosjektstyring 
 

5.1.1 Prosjekteiere 

Prosjektets eiere er Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund og 

er representert i styringsgruppa sammen med KMD. Prosjektet er finansiert av prosjektets eiere over 

reindriftsavtalen. 

 

5.1.2 Arbeidsgiveransvar for sekretariatet 

Prosjektets sekretariat er lokalisert til Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen. 

Fylkesmannen i Troms har arbeidsgiveransvaret. 

 

5.1.3 Styringsgruppen 

Prosjektet organiseres med styringsgruppe.  

Styringsgruppen gis innflytelse på prosjektinnretning, gir faglige vurderinger og råd i alle 

prosjektets faser. Den er sammensatt med tanke på å sikre faglig tyngde knyttet til reindriften, 

samiske samfunn, næringsutvikling og tilrettelagte pedagogiske og helse- / omsorgstjenester.  

Styringsgruppen settes sammen med representanter, pluss vara fra følgende organisasjoner 

 

Representanter styringsgruppen Antall representanter 

Landbruks- og matdepartementet 1 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 

Norske Reindriftsamers Landsforbund 2 

Sametinget 1 

 

5.1.4 Styringsgruppas oppgaver:  

- bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser og status 

- behandle og gi råd i de saker som prosjektansvarlig fremlegger 

- gi sekretariat/prosjektleder aktiv støtte for å sikre fremdrift 
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- kommunisere med prosjektets interessenter og eiere 

- følge opp de saker som behandles i styringsgruppen 

 

Det utbetales ikke styrehonorarer, men nødvendige reise- og oppholdskostnader dekkes etter 

regning som sendes sekretariatet. Det gjennomføres 4-6 styringsgruppemøter per år. 

 

 

 

5.2 Prosjektledelse 
 

5.2.1 Prosjektansvarlig 

Landbruks- og matdepartementet 

 

Prosjektansvarliges rolle 

- har det økonomiske ansvaret 

- har ansvaret for kvalitetssikring 

- leder styringsgruppe- og beslutningspunktmøtene  

- sørge for at beslutninger tas på beslutningspunktene 

- ha fokus på risikofaktorer 

- gi støtte og samarbeide med prosjektleder i det daglige 

- sørge for klare rammer og arbeidsforhold for prosjektleder 

 

 

5.2.2 Prosjektleder 

 

Fylkesmannen i Troms vil engasjere en av sine faste rådgivere som prosjektleder for 

prosjektperioden. 

 
Prosjektleders rolle 

- initiere, tilrettelegge, samordne og kople prosjektaktivitet mot samarbeidspartnere, 

ressursgruppe, fagmiljøer, reineiere og andre som driver innen reindriften lokalt. 

- invitere og inkludere målgruppen og aktuelle ressurspersoner fra fagmiljøer og 

interesseorganisasjoner og andre 

- har det operative ansvaret for prosjektet 

- sekretær for styringsgruppen 

- avtale bruk av arbeidstid for prosjektmedarbeidere med linjelederne 

 

 

5.2.3 Øvrig prosjektstøtte og bistand 

 

a)  Prosjektleder henter inn faglig bistand ved behov og innenfor den økonomiske rammen i 

prosjektet. 

 

b)  Prosjektet benytter faglig bistand fra de ulike sektorene for kvalitetssikring og tilpasning til 

brukernes behov. 

 

d) Fylkesmennene i reindriftsfylkene v/linjelederne forespørres om bruk av 

informasjonskanaler, informasjonsarenaer og praktisk bistand i arrangementer i regionene. 

 

e) Prosjektet benytter muligheter til presentasjoner og informasjon på seminarer og konferanser 

hos interessenter og samarbeidsparter som har relevans for prosjektet. 
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Ressursgruppen bidrar som støtte og ressurs, og gir råd til prosjektledelsen i tilknytning til utvikling 

av samarbeidsmodeller, faglig forankring, innhold i velferdstjenestene, formidling og kontakter.  

 

 

 

 

5.3 Organisasjonskart 

 

 

 

 
 

 

6. Beslutningspunkter og milepæler 

 

6.1 Møteplan 
 
Styringsgruppa 

ansvarlig for innkalling, forberedelse og 

gjennomføring: prosjektansvarlig 

 

Møte 1 – februar 2016 

Møte 2 – april 2016 

Møte 3 – juni 2016 

Møte 3 – september 2016 

Møte 4 – november 2016 

Møte 5 – februar 2017 

Møte 6 – juni 2017 

Møte 7 – oktober 2017 

Møte 8 – februar 2018 

Møte 9 – mai 2018 

Møte 10- november 2018 

Møte 11 – mars 2019 (siste møte) 

 

 

  

Prosjektansvarlig 

Styringsgruppe 

Prosjektleder 

Prosjekteier og 

oppdragsgiver 

LMD 

Prosjekteier NRL 
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6.2 Beslutningspunkt og milepæler - prosjektperioden (2016 – 2017 – 2018 og 2019) 

 
►BP = beslutningspunkt 

 

Beslutningspunkt Milepæler  Ferdig dato Hendelse 

  ◘ M0  10.03.16  Når styringsgruppemøte er gjennomført 

►BP  ◘ M1  12.06.16  Når prosjektplanen og finansiering er godkjen  

  ◘ M3  15.07.16  Når interessentanalyse, kartlegging og kontaktliste er ferdig 

  ◘ M4  01.09.16  Når infobrosjyre er ferdig og sendt til alle involverte 

  ◘ M5  01.09.16  Når hjemmeside er opprettet 

◘ M6  31.10.16  Når mobilisering/region-vise infomøter for tilbydere er holdt 

  ◘ M7  31.10.16  Når kvalitetssikring og godkjenningsordning er avklart 

►BP  ◘ M8  31.12.16  Når virkemiddelordninger er avklart 

  ◘ M9  31.12.16  Når info er gitt til bestillerne på deres ordinære møteplasser 

  ◘ M10  28.02.17  Når kurstilbud er avklart og utviklet 

►BP  ◘ M11  28.02.17  Når årsrapport for 2016 er framlagt for styringsgruppa 

  ◘ M12  15.06.17  Når studieturer for siidii og bestillere er gjennomført 

  ◘ M13  31.10.17  Nettverk for tilbydere er etablert og i drift    

►BP   ◘ M14  28.02.18  Når årsrapport for 2017 er fremlagt for styringsgruppa 

◘ M15  15.05.18  Når portal for oversikter tilbydere, tilbud og kontaktinfo er klar 

►BP  ◘ M16  15.05.18  Når den som får evalueringsoppdraget er valgt 

  ◘ M17  31.12.18  Når studietur 2 er gjennomført for tilbydere og bestillere 

  ◘ M18  28.02.19  Når sluttseminar for prosjektet er gjennomført 

►BP  ◘ M19  28.02.19  Når årsrapport for 2018 er fremlagt for styringsgruppa 

►BP  ◘ M20  30.04.19  Når evaluerings- og prosjektrapport er ferdig 
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6.3 Tidsressursplanlegging 

 

Det gjøres oppmerksom på at løpende daglige driftsoppgaver som for eksempel å svare på henvendelser, besøke kommuner/siidii, legge inn nyheter  

ikke er med i tabellen, kun tidsbruk for de beskrevne tiltakene er med her. 

 

  

                                          Mil
e- Ferdig- 2  0  1 6                 2  0 1 7                 2 0 1 8                 2 0 1 9 

pæl dato Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Des Jan Feb Mar Apr 

M0 10.03.16                                                                                 

M1 15.06.16                                                                         
        

M2 15.06.16         
  

 
                                                            

        

M3 15.06.16                                                                         
        

M4 15.06.16           ►   
  

                                                        
        

M5 01.09.16                                                                         
        

M6 31.10.16                                                                         
        

M7 31.10.16                                                                         
        

M8 31.12.16                        ►                                                 
        

M9 31.12.16                                                                         
        

M10 28.02.17                                                                         
        

M11 28.02.17                           ►                                             
        

M12 15.06.17                                                                         
        

M13 31.10.17                                                                         
        

M14 28.02.18                                                 
  ►                     

        

M15 15.05.18                                                         ►               
        

M16 15.05.18                                                         ►                       

M17 31.12.18                                                                         
        

M18 28.02.19                                                                              

M19 28.02.19                                                                           ►     

M20 30.04.19                                                                               ► 
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7. Risikoanalyse 
 

Kritiske risikofaktorer og kritiske suksessfaktorer 

 

 

7.1 Prosjektet kan stå i fare for å ikke nå sine mål dersom: 

 

a) lav oppslutning om info/mobiliseringsmøtene i regionene  

b) skoler, helse-/omsorg og Barnevernet ikke prioriterer å benytte tjenestene 

c) siida, skoler, helse-/omsorg og brukerne ikke samarbeider om tilrettelegging av tilbudene 

d) vi ikke finner tilbydere i siida som har nødvendige ressurser og vil satse 

e) virkemidler ikke gjøres tilgjengelig for etablererne (eks. RUF, Innovasjon Norge) 

f) tilbyderne ikke deltar på nødvendige kurs for kvalitetssikring  

g) prosjektet ikke setter av nok ressurser til å besøke og følge opp kommunene/bestillerne. 

 

 

7.2 Reineiere har gode muligheter til å lykkes hvis de: 

 

1. - gjør seg kjent med mulighetene i sitt nærområde  

Kjøpere av tjenestene vil være i nærområdet, det er viktig å samarbeide med bestillere for 

utvikling og tilrettelegging av tilbud. 

 

2. - har fokus på lønnsomhet 

Lærings- og omsorgsbaserte tjenester skal lønne seg og gi ekstra inntekt til reindriften. 

 

3. – tilegne seg nødvendige korte kurs for kvalitetssikring 

Velferdstjenestene må utvikles, tilpasses og presenteres på en tiltalende måte. Tilbyder må 

sette seg inn i hva kjøper/bestiller ønsker i forhold til faglige- og omsorgsrelaterte behov, bla 

HMS. 

 

4. – profilerer/synliggjør sin Siida og sitt tilbud 

Tilbyder må bruke tid på å bli kjent med bestillere og være synlig på portal og nettsted. 

Facebook-side for Siida bør opprettes for direkte info til egne kjøpere og brukere. 

 

5. – samarbeide og delta i nettverk med andre siida tilbydere 

Reineiere vil gjennom samarbeid, nettverk og tilgjengelighet stå sterkere, få mer innsikt, 

kunnskaper og støtte. 

 

 

 

8. Økonomi 
 

8.1 Budsjett og finansiering 
Her presenteres et budsjett med finansieringsplan for prosjektperioden inkludert evaluering. 

 

Det legges til grunn at det bevilges kr 1,2 Mill årlig over reindriftsavtalen for 2016-2017-2018, og 

en tilleggsfinansiering på kr 500.000,- for evaluering og rapport i 2018/2019. 

Årsbudsjettene ansees som den årlige økonomiske ramme, og justering mellom postene gjøres etter 

behov i prosjektet. Det forutsettes at årlige mindre-forbruk kan overføres til kommende prosjektår. 
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8.1.1 Budsjettoversikt 

  Budsjett og finansiering            

  prosjekt lærings- og omsorgsbaserte tjenester   
 

 Budsjett 2016-2019 
Nr Finansiering 2016 2017 2018 2019 SUM Kommentarer 

1 LMD over reindriftsavtalen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 3 600 000 
  

2 Overført fra forrige år 0 35 000 20 000 395 000   
  

3 Annen finansiering 0  0  500 000  0 500 000 

   SUM 1 200 000 1 235 000 1 720 000 395 000 4 100 000   

  
      

  

  
Prosjektutgifter 

2016 2017 2018 2019 SUM   

1 Prosjektsekretariat - lønn       417 000         417 000       417 000     209 000  1 460 000 Stillingsdel: 2016-60%, 2017-60%, 2018-60%,2019-30% 

2 Feriepenger        50 000           50 000         50 000        25 000  175 000 
Ref stillingsdel 

3 Arbeidsgiveravg 7,9%        37 000           37 000         37 000        19 000  130 000 
FM tar 40% av lønnsutgift 

4 Overhead 40% av lønnskostn.      201 000         201 000       201 000     102 000  705 000 
  

5 Møteutgifter styringsgruppa      120 000         120 000       120 000        25 000  385 000 
2016-4, 2017-4, 2018-3, 2019-1 à kr 5000 per person per møte 

6  Møteutgifter referansegruppa      100 000           50 000         50 000                   -  200 000 
2016-2, 2017-1, 2018-1, 2019-0 à kr 5000 per person per møte 

* 7  Reise/møteutgifter sekretær        50 000           50 000         50 000                   -  150 000 
div reiser og møter til siidaer, bestillere, kommuner 

8 Forankring - Regionvise 
infomøter 

     120 000         120 000                     -                   -  240 000 
8 møter à 30000 

9 Kursdeltakelse 
tilbydere/bestillere 

                  -           50 000         50 000                   -  100 000 
Innføringskurs:  HMS kurs  20*5000 

10 Seminar evaluering                    -                      -       110 000                   -  110 000 
Forelesere, reiser, dagpakker, overnatting, middag 

11 Studietur evt kurs for 
tilbydere/bestillere 

                  -         100 000       100 000                   -  200 000 
20 deltakere à 12000,-. Ref kysten og gården som læringsrom. 

12 Infomateriell, hjemmeside, 
logo 

       50 000                      -                     -                   -  50 000 
Trykking, design 

13 Evalueringsoppdrag prosjekt                   -                      -           130 000  - 130 000 
Ekstern evaluering vurderes 

14 Div kostnader        20 000           20 000         10 000     15 000  65 000 
Porto, materiell, div uforutsette 

  SUM pr år 1 165 000   1 215 000     1 325 000    395 000     4 100 000   

  Mer-/mindreforbruk        35 000           20 000           395 000                 0      

Budsjettet er satt opp i henhold til foreslåtte aktiviteter i prosjektplanen. 

Prosjektaktiviteter er valgt etter modell fra Inn på Tunet. 

 

Tilføyelse: 

*Budsjettet er satt opp med knappe ressurser til besøk i kommunene. Inn på Tunet har hatt store utfordringer med å få kommunene til å kjøpe tjenester. En av årsakene kan være svak 

forankring av prosjektet og også lite oppfølgingsmøter med kommune.
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