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1 Forord 
 
I år 2000 ble fem gårder i Vestfold evaluert. De tilbyr en bestemt type arbeidsplasser til 
mennesker som er/har vært behandlingsmottakere i psykiatrien. Det dreier seg om arbeid av 
forskjellig art, fire timer per dag i inntil fire dager i uka. Tilbudet på en av gårdene ble nedlagt 
i 2001. I dag er 39 mennesker i arbeid på de fire gårdene.  
 
Det var Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen som i år 2000 besørget en evaluering 
av disse prosjektene/tiltakene for å se på virkningene av dem; for brukerne, for 
arbeidslederne/bøndene og for det offentlige (kommune, fylkeskommune, stat). I år 2000 var 
det ca 30 plasser på  de 5 gårdene i fylket. 
 
Til å foreta evalueringen engasjerte Landbruksavdelingen cand. oecon. Øyvind Sørbrøden, 
Senter for Egenutvikling, i samarbeid med professor dr. med. Even Lærum og cand. polit. 
Kristin Tafjord Lærum. Rapporten ble levert 16. mai 2000. Interessen for rapporten har vært 
meget stor.  
 
Kristin Tafjord Lærum og Øyvind Søbrøden blir stadig spurt om å orientere om rapporten. I 
den forbindelse har vi spurt oss om  hvordan det har gått med de 26 vi intervjuet i år 2000? Er 
de fortsatt på gården, er de i utdanning, har de fått annet arbeid – eller hva? Vi kontaktet så 
Lanbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og spurte om en etterevaluering kunne 
være av interesse. Det var det, og vi ble henvist videre til SND som bevilget penger til en slik 
evaluering i brev av 17.06.2003. 
 
Det vi fikk penger til var å undersøke hva som har skjedd med de 26 brukerne etter år 2000 og 
hvordan utviklingen hadde vært for de fem gårdene/bøndene i den samme perioden. Da vi 
satte i gang så vi at det også ville være meget interessant å intervjue dem som er på gårdene i 
dag. Så vi utvidet selv oppdraget. 
 
Dette er ment å skulle være en enkel rapport der situasjonen i 2003 kartlegges og 
sammenlignes med status i 2000. De omfattende drøftinger og analyser vi gjorde i 2000–
rapporten blir ikke gjentatt. For å få fullt utbytte av denne rapporten bør den derfor leses 
sammen med forrige rapport. Vi har likevel prøvd å skrive denne slik at den står på egne ben.  
 
Adressatene for våre forslag er mange; Landbruksdepartementet, Helsedepartementet og 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, kommuner, fylkeskommuner og 
arbeidskraftmyndigheter; landbruksavdelinger, bondelaget og bonde- og småbrukerlaget; og 
sist, men ikke minst - arbeidslederne. 
 
Vi vil takke alle som har bidratt til rapporten; SND i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, 
Landbruksavdelingen, de 4 arbeidslederne/bøndene og alle nåværende og tidligere brukere 
som har besvart våre spørreskjemaer på en meget god måte. 
 
 Vi håper med dette å ha gitt et nytt bidrag til utviklingen av et meget interessant felt. 
 
Drammen/Modum 18.9.03 
 
         

Øyvind Sørbrøden  Kristin Tafjord Lærum   
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2 Sammendrag 
 

2.1Oppdraget 
 
Fire gårder i Vestfold, som ble evaluert i år 2000, tilbyr fortsatt tilrettelagt sysselsetting til 
mennesker som er/har vært behandlingsmottakere i psykiatrien. Det dreier seg om arbeid av 
forskjellig art 4 timer pr. dag i inntil 4 dager i uka. 
 
Gårdene ligger i kommunene Larvik, Re og Sandefjord. 
 
Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen evaluerte denne virksomheten i år 2000. 
Dette er en oppfølging av denne evalueringen, 3 år etter, finansiert av SND-Vestfold.  

2.2 Metode og utvalg 
36 av 39 nåværende brukere har fylt ut spørreskjemaer om hvordan de vurderer 
arbeidssituasjonen på gården. 13 av dem som har fylt ut skjemaer var brukere ved 
evalueringen av tiltaket i 2000. De 12 brukerne som var med i sist undersøkelse, men som har 
sluttet i tiltaket nå, ble kontaktet av sin tidligere arbeidsleder og tildelt et spørreskjema om 
tiden på gården, hvorfor de sluttet og hva de gjør nå. Syv tidligere brukere fylte ut og 
returnerte spørreskjemaet til oss. Videre har vi intervjuet både de fire som er arbeidsledere nå 
og de to som har sluttet siden 2000 (en av gårdene hadde to bønder som arbeidsledere i år 
2000). Vi har gjort et forsøk på å kartlegge alle brukerne som har begynt og sluttet i tiltaket i 
tiden mellom juni 2000 og august 2003. Det har falt utenfor rammen for denne evalueringen å 
fullføre dette arbeidet, men vi vil understreke verdien av å vite mer om hvordan det går med 
brukerne når de slutter.   

2.3 Viktige sammenhenger og resultater for brukergruppa 
Tilretteleggingen, som tar utgangspunkt i den enkelte bruker, er en forutsetning for at 
brukerne er i sysselsettingen. Tilpasningen gir den enkelte mulighet for utvikling på egne 
premisser. Det åpner for at brukere kan få gode opplevelser og utvikling gjennom meningsfull 
aktivitet, kan få kontakt med og utnytte egne ressurser, at de får opplevelsen av bedre struktur 
og sammenheng i tilværelsen, at de får inngå i et sosialt fellesskap og kan få en mer 
normalisert livssituasjon. Dette er faktorer som kan påvirke helse, generell mestring og 
subjektiv opplevelse av livskvalitet i positiv retning. 
 
Denne evalueringen bekrefter de positive resultatene fra 2000-evalueringen, og den viser også 
at de positive resultatene ser ut til å forsterkes ved lengre opphold (mer enn 3 år). De viktigste 
resultatene er: 
 

o Trivselen blant brukerne er meget høy, gjennomsnitt 9,2 på en 1 – 10 skala mot 9,0 
sist. Det er godt samsvar mellom arbeidsledernes vurderinger av den enkelte brukers 
trivsel og brukernes vurderinger. Arbeidslederne gir gjennomgående noe lavere skårer. 
Snittet er 8,33. 

o Det sentrale funnet ved siste evaluering var at arbeidssituasjonen var godt tilpasset den 
enkeltes behov. Mønsteret gjentar seg i denne undersøkelsen 

o Den viktige ballansen mellom mulighet for utvikling på den ene siden og lave nok 
forventninger og små nok mål på den andre, synes fortsatt å være ivaretatt. 35 (97%) 
brukere mener at arbeidslederne gir nok oppmuntring og ros. De fleste opplever 
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generelt lite stress på gården. Her er vi, etter vårt syn, ved kjernen til hvorfor disse 
tiltakene har så gode resultater. De fire arbeidslederne ser ut til å ha en egen evne til å 
treffe de avgjørende ballansene som her er nevnt, og det er krevende å treffe dem. 

o Av de 26 brukerne som ble intervjuet sist, var det 22 som sa de hadde et 
langtidsperspektiv på sysselsettingen på gården. I nåværende undersøkelse svarte 29 
brukere at de så for seg at de skulle arbeide på gården i en tid fremover, og 27 av dem 
spesifiserte tidsrommet nærmere slik det går frem av tabell 15. Til sammen er det 12 
brukere, dvs. 34 %, som holder åpen en mulighet for at de vil komme i arbeid igjen. 

o Brukerne oppgir mange positive virkninger av å arbeide på gården. 28 brukere (77%) 
sier at de er blitt litt eller mye fysisk sterkere av å arbeide, mens humøret har bedret 
seg litt eller mye for 29 (80%). Dette er enda litt bedre enn i 2000 

o Vi har mottatt skjema fra 7 av de 11 som har sluttet siden siste evaluering. Bildet av 
hva som har skjedd er sammensatt. Det gjelder også for den gruppa som har begynt og 
sluttet igjen i perioden mellom evalueringene. Vi foreslår at det følges opp etter hvert 
med en undersøkelse som virkelig tar seg av dem som har sluttet. Det er ganske 
krevende m.h.t. innsamling av data, og det å finne informantene. 

2.4 Funn og resultater blant arbeidslederne 
Sysselsettingen i de fire virksomhetene er 3,6 årsverk, eller 0,9 årsverk i gjennomsnitt pr. 
prosjekt. Resultatet etter at alle utgifter er betalt, til egen lønn og investeringer er ca. kr. 
312.000 per årsverk. 
 
Tre av fire sier at virksomheten er viktig for gårdens økonomi, mens en hevder at den er litt 
viktig. 
 
Alle arbeidslederne er fornøyde med sitt forhold til brukerne. I varierende grad er også alle 
arbeidslederne misfornøyde med sitt forhold til kommunene. De får for lite langsiktige 
avklaringer og de synes de møter steile motparter m.h.t. lønns- og arbeidsbetingelser  
 
Alle som er med svarer at de har fått et “bedre liv” gjennom virksomheten. Tre av fire svarer 
at de har fått en bedre tilpasning av familiens liv med dette prosjektet mens en svarer vet ikke. 
Tre svarer ”ja” til at virksomheten har bidratt til å styrke kvaliteten i bygdemiljøet, en vet 
ikke. 
 
Alle bøndene har tatt sitt oppfølgingsbehov på alvor. Også Fylkesmannens landbruksavdeling, 
SND og kommunene har fulgt opp. 
 

2.5 Oppfølging av forslag 
I forrige rapport kom vi med 11 forslag til videreutvikling av feltet. Vi vil kort kommentere de 
forslag som er fulgt opp eller som vi mener bør følges opp ut fra det vi har sett i denne 
evalueringen. Dette kan med hell leses parallelt med forslagene i forrige evaluering. 
 

1. Vi foreslo at gårder som ønsker det kan utvide til 5 dager i uka. Dette er ikke fulgt 
opp, men er fortsatt ønskelig. 
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2. Vi foreslo at det etableres gode avlastningsordninger, gjerne med assistent. Tre av 
gårdene har fått assistent, og det fungerer godt. Det savnes på den fjerde gården. 
Opprettelsen av assistentstillinger har styrket innholdet og kvaliteten i tilbudet. 

3. Vi ønsket en differensiering av tilbudet på forskjellige gårder m.h.t. hvor utfordrende 
oppgavene bør være. Dette er fortsatt aktuelt, men tilbudenes mangfold har blitt 
styrket med assistentstillingene. Dermed er tilbudene aktuelle for et større spenn av 
brukere, bl.a. for mennesker på arbeidsmarkedstiltak. 

4. Vi foreslo at alle arbeidsledere må motta regelmessig veiledning. Dette gjennomføres 
nå og fungerer meget godt. 

5. Vi foreslo at alle kommuner bør ha et tilbud som dette. Denne evalueringen styrker oss 
i oppfatningen av at dette er et viktig tiltak for et bredt spekter av brukere med 
psykiske lidelser. 

6. Vi foreslo at arbeidskraftmyndighetene gir et tilskudd på kr. 20.000 pr. plass. Dette er 
ikke fulgt opp. Vi mener at det er viktig at dette følges opp, bl.a. fordi de psykiatriske 
institusjonene er overført til staten. Tilskuddet bør dekke minst halvparten av utgiftene 
til tiltaket – anslått til ca. kr. 25.000 pr. plass. Det er staten som sparer 
institusjonsutgifter ved bruk av disse tiltak. Da er det også rimelig at staten bidrar med 
betaling til disse  plasser som utvilsomt sparer både stat og kommuner for store 
utgifter til henholdsvis institusjonsplasser og forskjellige kommunale tjenester. 
Samtidig bidrar tiltaket til å sikre at brukere opprettholder håp og muligheter til å 
komme i arbeid. 

 
 

3 Hva er tilrettelagt sysselsetting i landbruket? 
 

3.1 Fire gårder i tre ulike kommuner 
I dag finnes det fire gårder i fire ulike kommuner i Vestfold, som gir tilbud om grønn omsorg, 
eller vernet sysselsetting til mennesker som har psykiske lidelser av varierende art og grad. I 
kommunene Larvik og Sandefjord finnes det ett gårdsbruk som driver vernet sysselsetting, 
mens det i Re kommune finnes to. I år 2000 var det 2 gårder i Sandefjord og Larvik og en 
gård i h.h.v. Våle og Ramnes kommune (nå sammenslått til Re kommune). De nåværende 4 
gårder har  kapasitet til å ta i mot 35 brukere pr. dag, mens de 6 gårdene i år 2000 hadde 
kapasitet til 30 brukere pr. dag. Den økte kapasiteten på færre gårder skyldes at 3 av gårdene 
har fått ansatt assistent. Dermed øker kapasiteten på gården fra 5 til 10 arbeidstakere pr. dag. 
Tilbudet på en av gårdene i Sandefjord ble nedlagt av kommunen i 2001 (kontrakt ble ikke 
fornyet), men den samlede kapasitet i kommunen er den samme (10 brukere) i dag som i år 
2000, men annerledes innrettet. 
 
De første to gårdene startet opp som prøveprosjekter i 1996, henholdsvis i Våle og Ramnes. 
Det er både forskjeller og likheter med hensyn til hva slags tilbud de ulike gårdene gir til 
brukerne. Et fellestrekk er at full arbeidsuke er definert som fire dager i fire timer per dag. 
Innenfor denne maksimumsgrensen nytter brukerne seg av tilbudet etter hva som passer dem, 
fra en til fire  arbeidsdager. Vanligvis begynner ikke brukerne med full uke, men trapper 
gradvis opp dersom de ønsker det. Praksis på området er mer eller mindre fast og regulert i de 
ulike kommunene.  
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Brukerne får ikke lønn. Begrunnelsen for dette er at de er mottakere av trygdeytelser. 
Imidlertid får de en liten økonomisk belønning for innsatsen, betegnet som 
“oppmuntringspenger” eller (i Larvik) “bonuspenger”, med en timesats på ca. kr.10 per time.  
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over arbeidsoppgaver og trekk ved organiseringen av 
tiltaket på hver enkelt gård. 
 
Tabell 2. Trekk ved organiseringen av tiltakene  

 
 

Gård 1 Gård 2 Gård 3 Gård 4* 

Kommune Re Re Sandefjord Larvik 
 

Oppstart  1996 1996 1999 1998 to gårder, 
2000 
sammenslåing av 
disse 

Øvrig drift av gård Nei Ja Nei Ja 
 

Årsverk arbeidsleder/ 
Miljøarbeider 

58,6 % 55 % 50 % 50 % 

Assistent Har assistent Nei Har assistent 
 

Har assistent 

Åpent antall dager i 
uken 

4  4 4 4 
 

Plass til ant. brukere 
per dag 

10 5 10 10 

Arbeidsoppgaver Stell av høner og 
ender. 
Lysestøping. 
Skogsarbeid. 
Vedarbeid. 
Dyrking av 
blomster og 
grønnsaker 
(drivhus). 
Brødbakst. 
Videreforedler 
ting vi dyrker. 
Fuglekasseløype. 

Jobber i stallen. 
Følger årstider: 
syklus for 
gårdsdrift. 
Virksomhet på 
jorda (poteter, 
blomster, bær, 
hagearbeid). 
Vedarbeid. 
Brødbakst. 
Matlaging. 
 

Dyrestell: 
kaniner, hester. 
Vedarbeid. 
Brødbakst. 
Rammeverksted. 
Snekkerverksted. 
Kjøkkenhage. 
Gjerding. 
Drivhus. 

Dyrestell: 
Hest, geit, høner, 
hunder, griser og 
kaniner. 
Kjøkkentjeneste. 
Gulrotproduksjon.
Vedhogging. 
Skogsarbeid. 
Spinning og 
karding. 
Drivhus, såing og 
prikling. 
Videreforedling 
av grønnsaker og 
bær. 

Sosiale arrangement og 
utflukter 

Ferieturer. 
Julebord. 
Sommerfest. 
Fisketurer og 
lignende. 
 

Årlig ferietur, 5 
dager. 
Julebord. 
Sommerfest. 
Grilling. 

Grilltur. 
Blåbærtur. 
Julebord. 
Dagsturer. 
Slåttegrøt. 
 

Hyttetur. 
Julebord. 
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3.2 Tilrettelagt sysselsetting er en del av Grønn omsorg 
Tilrettelagt sysselsetting for brukere som er/har vært behandlingsmottakere i psykiatrien er ett 
av flere områder innen Grønn omsorg. De andre store områdene er barnehager, barnevern og 
alternativ skole. Nye potensielle områder som er under utredning er kriminalomsorg og 
eldreomsorg. 
 
I Vestfold finnes det tiltak innenfor Grønn omsorg i 13 av fylkets 14 kommuner. Per juni 
2002 var det registrert 39 tiltak som var i gang eller i etableringsfasen. I Vestfold utgjør 
tiltakene en sysselsetting på ca. 35 årsverk, fordelt på 11 årsverk på menn og 24 årsverk på 
kvinner.  
 
Omfanget på landsplan er i dag 600 prosjekter. Tilrettelagt sysselsetting utgjør 12 % av 
prosjektene.  
 
 
 

4 Undersøkelsen blant brukerne 
 
I august 2003 var det til sammen 39 brukere på de fire gårdene som driver tilrettelagt 
sysselsetting i Vestfold. Av de 39 brukerne, har 36 fylt ut spørreskjemaer om hvordan de 
vurderer arbeidssituasjonen sin. Syv tidligere brukere, som har sluttet, har også deltatt i denne 
undersøkelsen. De har fylt ut et spørreskjema om tiden på gården, hvorfor de sluttet og hva de 
gjør nå.  
 
Spørreskjemaene er utformet på grunnlag av evalueringen fra 2000 hvor vi anvendte flere 
metoder: fokusgrupper, personlige intervjuer med spørreskjemaer eller intervjuguide og 
observasjoner. Ved denne undersøkelsen hvor vi kun benytter spørreskjemaer overfor 
brukerne, har vi i størst mulig grad gjentatt spørsmål fra sist. Det var imidlertid et viktig 
poeng også å formulere spørsmål som systematisk kunne fange opp forhold som brukerne 
fortalte var viktig for dem under intervjuene. Spørsmålene fremgår i tabellheftet som ligger 
vedlagt. 
 
Arbeidslederne har delt ut, samlet inn og postlagt skjemaene for brukerne. De har også 
oppsøkt tidligere brukere og delt ut skjemaer til dem. Med skjemaene fulgte adresserte og 
frankerte konvolutter, slik at skjemaet kunne sendes direkte til oss etter utfylling.  
 
Vi er godt fornøyde med å ha fått inn skjemaer fra 36 av 39 nåværende brukere og fra 7 av de 
12 som ble intervjuet i 2000, som nå har sluttet. Skjemaene er også meget fyldig besvart. Vi 
har fått et mer representativt og rikt materiale enn vi turte å håpe på. I ettertid kunne vi ønsket 
oss mer informasjon om alle som har begynt og sluttet mellom 2000 og nå, men å få til det 
ville sprengt rammene for denne evalueringen. 
 

4.1. Først litt om resultatene fra 2000 
I mai 2000 var det totalt 29 definerte brukere av tilrettelagt sysselsetting i landbruket. To av 
disse var i permisjon. Vi intervjuet 26, hvorav 16 var menn og 10 kvinner, i alderen fra 25-66 
år.  
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Brukerne mottok, eller hadde tidligere mottatt, omsorgs- og/eller behandlingstjenester pga. 
psykiske lidelser. Deres psykiske helsetilstand gjorde at de ikke så seg i stand til å mestre 
kravene som stilles i en ordinær arbeidssituasjon og de fikk derfor trygdeytelser. Først og 
fremst uføretrygd, men unntaksvis også  attføringspenger. 
  
Det var variasjonen hos brukerne med hensyn til om de hadde hatt tidligere 
institusjonsopphold, hva slags funksjonsevne de hadde, tidligere tilknytning til skolevesen og 
arbeidsmarked og de varierte hva slags fremtidsvisjoner de hadde. 
 
Undersøkelsen dreide seg om brukernes trivsel i sysselsettingstiltaket, om hvordan de 
oppfattet og beskrev sin arbeidssituasjon, om verdien sysselsettingen hadde for dem samt 
deres fremtidsperspektiver og ulike muligheter for utvikling.  
 
Generelt oppga brukerne ”veldig god” trivsel med sysselsettingen. 65 % ga trivselen 
maksimalverdien 10. Laveste verdi på skalaen var 1, mens laveste skåre blant brukerne var 5. 
Én bruker i var i denne kategorien. Gjennomsnittsverdien for trivsel var 9,0. 
 
Arbeidsoppgavene var varierte og dette trivdes de fleste av brukerne med. Noen brukere 
hadde fått egne spesielle oppgaver eller ansvarsområder (f.eks. tilbereding av lunsj). Enkelte 
så sine spesielle oppgaver som en forutsetning for at de ville være i sysselsettingstiltaket. 
 
Arbeidssituasjonen var godt tilpasset den enkelte bruker sine varierende ønsker, behov og 
funksjonsevne. Vurderingene av antall arbeidsdager, arbeidstid, arbeidsmengde og 
utfordringer, samlet seg i kategorien ”passe”. Avvikene besto først og fremst i brukere som 
ville arbeide flere dager eller ha lengre dager. Tilretteleggingen ble ansett av brukerne å være 
en forutsetning for å kunne nytte seg av sysselsettingstiltaket. Brukerne opplevde en 
grunnleggende aksept for et svært varierende funksjonsnivå. 
 
Tiltaket hadde positive virkninger for brukerne. I varierende grad fremhevet de betydningen 
av å ha et sted å gå til, å få struktur i hverdagen og å slippe å fylle dagene selv. Videre at de 
fikk sosial kontakt, en mindre passiv tilværelse og muligheten til å lære nye ting. Noen fikk 
mer overskudd til andre aktiviteter og enkelte sov bedre.  
  
Bedre humør og fysisk styrke. 76 % av brukerne opplevde at humøret hadde blitt bedre eller 
veldig mye bedre, mens 24 % mente at humøret var som før. Ingen hadde opplevd negative 
humørforandringer. 71 % mente at deres fysiske styrke hadde blitt litt bedre eller mye bedre 
og resten av gruppen opplevde at den fysiske styrken var som før. 
 
Fremtidsperspektiv. 22 av brukerne så seg selv bli i sysselsettingen et stykke inn i framtiden. 
Seks brukere trodde at de kom til å søke ordinært arbeid i fremtiden. 
 
Mange tidligere brukere var på attføring og i arbeid. Av 28 tidligere brukere er 46 % i arbeid 
eller på attføring. Denne gruppa var gjennomsnittlig i tiltaket i 9,7 mnd. 
 

4.2. Kjennetegn ved nåværende brukerne 
Brukerne er i alderen fra 18-70 år, 15 er kvinner og 21 menn. 13 av dem som har fylt ut 
skjemaer, var med på evalueringen som ble gjennomført våren 2000. I tabellene som er 
vedlagt benevnes disse som veteraner. De 23 andre som har svart er dermed nye i tiltaket 
siden forrige evaluering. Om lag halvparten av brukerne fra 2000 er blitt værende i 
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sysselsettingen. Det er i tråd med hva mange brukerne oppga den gang: at de hadde et 
langtidsperspektiv på sysselsettingen.  
 
Flertallet på 21 brukere bor alene, mens 11 bor sammen med partner og/eller egne barn. Tre 
av brukerne bor i omsorgsbolig eller hos egne foreldre.  
 
Trygdeytelser, behandling og omsorgstjenester 
Hovedregelen er at brukerne mottar uførepensjon. Imidlertid er det, som sist, noen unntak fra 
regelen. De fire brukerne som ikke har uførepensjon mottar henholdsvis 
rehabiliteringspenger, alderspensjon, attføringspenger og penger fra Aetat. Denne typen 
fleksibilitet ble vurdert som hensiktsmessig i forrige evalueringsrapport.    
 
Totalt er det 28 brukere som mottar behandling i form av terapi og /eller medisinering, 10 
veteraner og 18 nyere brukere. 16 mottar hjemmetjenester i kombinasjon med behandling, 
mens to får kun hjemmetjenester. Fem brukere mottar verken behandling eller 
omsorgstjenester. 

 
Tidligere arbeidserfaring og erfaring med gårdsarbeid  
De aller fleste av brukerne har vært i ordinært arbeid tidligere. Seks har ingen erfaring fra 
arbeidslivet, tre av dem var kvinner og tre var menn. Elleve av brukerne hadde erfaring fra 
vernet arbeid før de begynte på gården. Under halvparten av brukerne hadde erfaring med 
gårdsarbeid før de begynte i sysselsettingen. 15 hadde ingen erfaring og seks hadde lite 
erfaring fra før.  
 
Tabeller: 1-7.  
 

4.3. Om arbeidet på gården 

Trivsel  
Brukerne ble bedt om å skalere trivselen sin fra 1 til 10, hvor 1 er ”veldig dårlig” og 10 er 
”veldig god”. Som ved sist evaluering, er resultatene svært positive: 69 % trives ”veldig 
godt”, ingen trives ”dårlig” og gjennomsnittsverdien er 9,2.  
 
Slik som sist, er det også godt samsvar mellom arbeidsledernes vurderinger av den enkelte 
brukers trivsel og brukernes vurderinger av egen trivsel. Arbeidslederne gir noe lavere skårer 
enn brukerne selv gjør. Gjennomsnittsverdien for arbeidsledernes vurderinger er 8,33. Det er 
blant de nyere brukerne vi finner de laveste trivselskårene. Den laveste skåren som blir gitt av 
brukere så vel som arbeidsledere er 5. 
 
Ved forrige evaluering var det flere brukere som hevdet at de ville sluttet i tiltaket hvis de 
ikke hadde trivdes. Grunnen til at de var i tiltaket var nettopp de positive opplevelsene de 
fikk. For nærmere drøftinger av hva den høye trivselen kan skyldes, viser vi til 
evalueringsrapporten fra 2000 ( Sørbrøden m.fl, 2000).  
 
Det er verdt å merke seg at også de som ikke har erfaring med gårdsarbeid fra før trives veldig 
godt i tiltaket. 
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Tabeller: 8-9. 

Tilrettelegging av arbeidssituasjonen 
Brukerne jobber mellom en og fire dager i uken. De fleste jobber det antallet dager de ønsker, 
men hele ti personer ønsker helst å jobbe en eller flere dager til i uken. To brukere vil helst 
redusere antallet dager de arbeider. Totalt er det elleve brukere som kombinerer 
sysselsettingen med andre dagtilbud. Det er flere nå enn ved forrige evaluering som ønsker et 
økt tilbud.  
 
Brukerne mener stort sett at arbeidsdagene er ”passe” lange og at de har ”passe” mye å gjøre. 
Bonuspengene derimot er det varierende synspunkter på. Ved sist evaluering intervjuet vi 
brukerne selv og hadde anledning til å få begrunnelser for de ulike svarene. Det var flere som 
også da syntes bonuspengene var i minste laget, rett og slett fordi de ikke følte det sto i 
forhold til innsatsen de gjorde. Andre igjen syntes ikke av man skulle ha bonuspenger, men 
heller spare beløpet og bruke det på sosiale tiltak eller til utstyr mv. Flere syntes beløpet var 
passe fordi pengene ga dem litt ekstra å rutte med samtidig som beløpet var så lavt at det ikke 
skapte noe forventningspress omkring arbeidsinnsatsen. Uansett er det altså ikke gitt at alle 
brukere ville hatt mer penger hvis de kunne få det.  
 
Dagens trygdepolitikk åpner for at uføretrygdede kan tjene penger ved siden av trygden, dette 
tilsier kanskje at størrelsen på bonuspengene kan vurderes.  
 
Det sentrale funnet ved sist evaluering var at arbeidssituasjonen var godt tilpasset den enkeltes 
behov for tilrettelegging. Den gode tilpasningen var selve forutsetningen for at den enkelte 
kunne og ville bruke tiltaket. Mønsteret gjentar seg i denne undersøkelsen: brukerne mener at 
arbeidet er godt tilpasset evner og behov for tilrettelegging.  
 
Det går frem at brukerne er fornøyde med arbeidsoppgavene, arbeidsmengden og 
vanskelighetsgraden på oppgavene de får. De fleste mener at de lærer nye ting samtidig som 
de ikke blir presset. I 2000 var det mange brukere som sa det var veldig viktig med 
tilstrekkelig opplæring ved nye oppgaver. De aller fleste opplever at de får det nå. Den viktige 
ballansen mellom mulighet for utvikling og lave nok forventninger og små nok mål å synes 
fortsatt å være ivaretatt. 35 brukere mener at arbeidslederne gir nok oppmuntring og ros. De 
fleste opplever generelt lite stress på gården.  
 
Tabeller: 10 – 13. 

Fremtidsplaner 
Av de 26 brukerne som ble intervjuet sist, var det 22 som sa de hadde et langtidsperspektiv på 
sysselsettingen på gården. I denne undersøkelsen svarte 29 brukere at de så for seg at de 
skulle arbeide på gården i en tid fremover, og 27 av dem spesifiserte tidsrommet nærmere slik 
det går frem av tabell 15. Seks svarte at de ikke vet om de vil bli i tiltaket en stund. Den ene 
brukeren som hadde et kort tidsperspektiv, får rehabiliteringspenger og har i den forbindelse 
en plan om å bruke tiltaket i et avgrenset tidsrom.  
 
Bare et mindretall tror de vil søke skoleplass eller arbeid i fremtiden. 20 ser det overhodet 
ikke for seg, tre sier det ikke er noe mål for dem, fem sier de kanskje vil det, to håper og fem 
har det som et definert mål. Men håp og tro ligger frem i tid. Selv de fem som har et klart mål 
om å komme i arbeid igjen, tror de vil være i tiltaket i 1- 2 år. Dette styrker betydningen av at 
tiltaket er varig for brukerne, og at det er de selv som må bestemme når tiden er inne for å 
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søke nye utfordringer. Det er også to blant veteranene som har som mål å søke arbeid eller 
skoleplass, noe som understreker ytterligere betydningen av å gi brukerne muligheten for å ha 
lange tidsperspektiv. Til sammen er det 12 brukere, dvs. 34 %, som holder åpen en mulighet 
for at de vil komme i arbeid igjen. 
 
Tabeller: 14 – 16. 

Verdien av arbeidet 
Brukerne oppgir mange positive virkninger av å arbeide på gården. 28 brukere (77%) sier at 
de er blitt litt eller mye fysisk sterkere av å arbeide, mens humøret har bedret seg litt eller mye 
for 29 (80%). Dette er enda litt bedre enn i 2000.    
 
Videre oppgir 31 (86%) brukere at arbeidet gir faste rammer og rutiner i hverdagen, 29 (81%) 
synes hverdagen blir mer aktiv når de jobber,  28 (77%) synes tiden går sakte når de ikke har 
noe å gjøre, 20 (55%) synes de blir passive hvis de ikke har noe sted å gå til. 32 (89%)sier det 
er viktig å ha et sted å gå til, 29 (81%) synes det er fint å være sammen med andre mennesker, 
26 (72%) sover bedre når de bruker kroppen i arbeidet. Refererte resultater finnes i tabell 19. 
De kan ikke direkte sammenliknes med resultater fra sist undersøkelse, slik det er mulig med 
trivsel, humør og fysisk styrke, fordi spørsmålene nå baserer seg på tolkninger av kvalitative 
data fra forrige runde.  
 
  

4.4. De tidligere brukerne  
Arbeidslederne har forsøkt å oppsøke de 11 brukerne som var med i sist evaluering, men som 
har sluttet. Vi har mottatt ferdig utfylte spørreskjemaer fra sju av disse tidligere brukerne. 
Spørsmålene handlet om tiden på gården, hvorfor brukerne sluttet og hva de gjør nå.  
 
Fem er i alderen 30 til 39 år og to i alderen 40 - 49. Fem er menn og to er kvinner. Seks lever 
av uførepensjon, og én får sykepenger. Seks mottar behandling i form av terapi eller 
medisiner, to mottar i tillegg hjemmetjenester. Bare en av dem bruker et annet dagtilbud, 
mens en har en vernet arbeidsplass. Seks har vært i vanlig arbeid tidligere. To hadde erfaring 
med gårdsarbeid før de gikk inn i sysselsettingen, tre hadde vært i vernet arbeid. Alle mente 
den tilrettelagte sysselsettingen var passe krevende mens de var der, og alle oppga at de 
trivdes godt eller veldig godt på gården. 
 
To av de intervjuede utelukker at de vil søke arbeid eller skole i fremtiden, to mener de 
kanskje vil søke arbeid, en har et håp om å gjøre det og en har det som mål og en er i 50 % 
arbeid, men var sykemeldt ved intervjutidspunktet.  
 
Det var ulike grunner til at brukerne sluttet. To fortalte at tilbudet på gården hvor de arbeidet 
ble nedlagt. Én sluttet av sosiale grunner, én ble flyttet til et annet tilbud, én gikk lei, én fikk 
barn og én sluttet fordi han/hun fikk arbeid.  
 
Per i dag er det en som sier at han/hun ikke gjør noe spesielt og heller ikke savner noe 
dagtilbud. Én som ble flyttet over i et annet tiltak trives med det, men savner det sosiale 
samværet på gården. Én er hjemmearbeidende med omsorg for barn, driver 
restaureringsarbeid på egen bolig og trives med situasjonen. Én sier at han/hun driver 
husarbeid og hagearbeid hos familiemedlemmer, men savner arbeidet på gården. Én har vært 
hjemmearbeidende med omsorg for barn, men har nå søkt jobb og avventer svar fra 
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arbeidsgiver. Én har en vernet arbeidsplass, men ville helst arbeidet på gården som ble lagt 
ned. Til sist er det en tidligere bruker som var inne i en sykemeldingsperiode, fra en stilling 
han/hun har hatt siden 2000.  
 

Positive erfaringer fra Grønn omsorg 
Informantene fikk anledning til å skrive noen linjer om hvilke positive erfaringer de hadde fra 
Grønn omsorg. Nedenfor gjengis alle svarene:  
 

o Det var fint å stelle dyr, drikke kaffe og ta en røyk med de andre. 
o Det var et godt tilbud og burde opprettholdes. 
o Jeg ble bedre psykisk og fysisk av å arbeide der. 
o Jeg lærte å snekre og det er viktig for det jeg driver med nå. 
o Jeg har gode minner. Det var terapi å være på gården og arbeidslederen ga all mulig 

støtte, og så var det sosialt. 
o Jeg fikk noe å fylle dagene med. Og så ga det sosial trygghet.  
o Opplevelser med dyr og natur var veldig bra.  

Negative erfaringer 
Det ble gitt tilsvarende anledning til å skrive om negative erfaringer fra tiltaket og svarene 
gjengis:  

o Lang vei å komme seg dit. 
o Nedleggelsen av tilbudet. 

Andre kommentarer  
Skjemaet inneholdt også et åpent felt til andre kommentarer. Svarene gjengis:  

o Fikk gjøre det jeg helst ville et annet sted. 
o Den første tida på gården var tung fordi jeg var så langt nede psykisk og fysisk, men 

jeg kom meg etter hvert.  
o Jeg ble lei. 

 

4.5. Hvor er det blitt av brukerne som sluttet mellom juni 2000 og 
juli 2003, og hvor mange er de? 
 
Vi har fått noen opplysninger om 21 brukere som har sluttet i perioden juni 2000 til juli 2003. 
Flere er døde av sykdommer, noen har flyttet, noen ruser seg eller er fysisk eller psykisk for 
syke til å arbeide osv. Seks av disse personene sluttet fordi de begynte på skole eller å arbeide. 
Opplysningene vi har greid å skaffe om brukerne som har sluttet er sparsomme og vi skulle 
gjerne ha greid å kartlegge mer. 
 
Men vi ser at slik som sist så er det noen som kommer seg ut i arbeid igjen.  
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5 Resultater for arbeidslederne – bøndene 
 
Fire bønder (tre kvinner og en mann) er intervjuet. En gård i Sandefjord har sluttet siden 2000 
da kommunen ikke hadde råd til å fornye kontrakten. I forrige runde hadde to bønder slått seg 
sammen på en gård i Larvik. Hun som ikke var fra gården har senere sluttet. En del av 
resultatene nå blir sammenlignet med resultatene fra forrige undersøkelse.  
 
Selvfølgelig er dette et lite materiale for å kunne sammenligne, men vi har ønsket å vise 
utviklingen på et begrenset, men viktig område for tilleggsnæring på gårdene. Vi kan også ha 
problemer med konfidensialiteten med så få deltakere. Målet har vært å belyse virksomheten 
på en slik måte at både det som går bra og det som er vanskelig kommer fram. Dette for å 
kunne medvirke til at en spennende virksomhet, både for landbruket og for helsevesenet, kan 
utvikles videre. 
 

5.1 Resultater i virksomhetene  
Vi velger å kalle det som foregår på hver gård for en virksomhet. Sist kalte vi det et prosjekt, 
men har gått fra det fordi det henspeiler på noe tidsbegrenset. Vi mener at denne 
virksomheten har vist sin viktighet så klart, og at den av hensyn til brukerne bør sikres 
stabilitet, at kommunene bør tenke på dette som langsiktig virksomhet. 
 
Virksomhetenes startår 
To av virksomhetene startet opp i 1996 og to i 1999.  
 
Virksomhetseiers kjønn og alder 
Vi har sett på hvem som er “eier” av prosjektet. Med det mener vi hvem som har 
hovedansvaret for den daglige virksomheten. Tre av de fire virksomhetene er 
kvinneprosjekter og en av virksomhetene er mannsprosjekt. Tre av virksomhetene har 
assistenter, to mannlige og en kvinnelig. Det er altså en jevn kjønnsfordeling samlet blant 
arbeidslederne og assistentene. 
  
Det er jevn spredning på alder, fra 42 til 55 år, med en gjennomsnittsalder på 48 år.  
 
Status for virksomheten 
Alle de fire virksomhetene  er lokalisert på gård og alle de fire virksomhetene er blitt levevei 
for dem som driver dem. Siden 2000 har ett prosjekt blitt nedlagt av kommunen (Sandefjord). 
 
Videre planer 
Vi ba om en kort beskrivelse av videre planer. Vi fikk dermed et godt bilde av hvor 
virksomheten står, og hvor veien går videre. I år 2000  var alle opptatt av en eller annen form 
for utvidelse. Tre uttrykte ønske om å få assistent slik at de kunne utvide tilbudet. De to andre 
var opptatt av å gi flere muligheter for arbeidsoppgaver gjennom å bygge vevstue, drivhus og 
utvide urteproduksjonen. 
 
To av de som ønsket assistent har nå fått det. Vevstue og drivhus er på plass, men prosjektet 
til hun som ønsket å utvide urteproduksjonen er nedlagt. 
Ellers er alle nå noe usikre m.h.t. videre planer fordi kommunene gir uklare signaler. På en av 
gårdene vil det bli startet et nytt selvstendig prosjekt av ektefellen med tilbud til flyktninger 
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Gått bra - vært vanskelig 
Vi spurte igjen om hva som hadde gått bra i prosessen så langt. 

o Dialogen med arbeidstakerne. Trivselen er høy rett og slett. Derfor trives jeg også 
veldig godt. 

o Alt. Veldig gode resultater. Folk trives og gir veldig mange positive tilbakemeldinger. 
Bra for deres nære familie som har behov for avkobling. 

o Har fått meg en kjempebra jobb, passer min livssituasjon godt. Stabil kjerne av 
brukere, lettere å håndtere. Har fått assistent. Annerledes. Bra for brukerne. 

o Fått til det jeg tenkte/ønsket. Brukere som jobber mer eller mindre selvstendig på 
gården. Brukerne trives her, er knyttet til plassen. 

 
Vi spurte også om hva som hadde vært vanskelig. 

o Mangel på vikarordning. At kommunen ville legge meg ned. Veldig tøft. 
o Sliter med forhandlingene med kommunen. Ubehagelig. David mot Goliat. 
o Vanskelig med kommunen. Ikke andre vanskeligheter. Mange nedturer på det. 

Tenkt å gi opp mange ganger, men har ombestemt meg. 
o Kontakten med kommunen kan være vanskelig. Stabilt siste året. Litt turbulent i 

perioder. 
 
Dette bilde er ganske likt det som ble presentert i 2000. Arbeidslederne er enda mer fornøyd 
med hva de får til med brukerne (bekreftes av brukerne) og enda mer misfornøyd med 
kommunenes ustabilitet og hardhet i forhandlinger om betingelsene. 
 
Arbeidstid i virksomheten 
Alle de fire bøndene som arbeider i prosjektene arbeider halv tid eller litt i overkant av dette. 
Gjennomsnitt er 53 %. Noen ønsker å jobbe noe mer enn i dag. Tre av bøndene kombinerer 
stillingen med jobbing på gården, en jobber deltid utenom. 
 
Hovedbeskjeftigelse på gården 
Vi har kartlagt hvor mange som har hovedbeskjeftigelse på gården. Med hovedbeskjeftigelse 
menes minst 0,5 årsverk. Fire av prosjekteierne har hovedbeskjeftigelse på gården, på to av 
gårdene har begge ektefeller hovedbeskjeftigelse. Tidligere undersøkelser viser at det å ha 
hovedbeskjeftigelse på gården (“hjertet på gården”) har stor betydning for vellykkede 
prosjekter. Det bekreftes her. 
 
Sysselsetting  
Sysselsettingen i de 4 prosjektene er 3,6 årsverk eller 0,9 årsverk pr. gård/prosjekt. Kvinnelig 
sysselsetting i prosjektene utgjør 2,2 årsverk. I år 2000 var sysselsettingen 3,2 årsverk. 
 
En av prosjekteierne forventer at sysselsettingen vil øke fremover, mens 3 tror den vil være 
konstant. 
 
Omsetning 
Omsetningen i de 4 prosjektene var til sammen kr. 1,3 mill., eller kr. 325.000 i gjennomsnitt. 
Den varierte fra kr. 198.000 til kr. 345.000. I ett av prosjektene tror man omsetningen vil øke 
fremover, mens i de tre andre prosjektene tror man på konstant omsetning. 
 
Resultat 
Vi valgte å kartlegge resultatet i prosjektet i 2002, etter at driftsutgifter (inkl. lønn til andre) 
og faste utgifter (inkl. avdrag og renteutgifter) var betalt, men før prosjekteier hadde tatt ut 
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egen lønn eller investert overskuddet. Dette tilsvarer “hva du har igjen når regningene er 
betalt”. Dette avviker noe fra det regnskapsmessige resultatet, som inneholder avskrivninger 
(mens bl.a. investeringslån fra Landbruksbanken er avdragsfrie de første fem årene). 
 
Vi tror at etablereren både før prosjektstart og underveis tar sine beslutninger ut fra 
kontantstrømmen i prosjektet, ikke ut fra regnskapstall. Dette har vært den viktigste grunnen 
for oss til å fokusere på kontantstrømmen. 
 
Det er 3 typer inntektskomponenter i disse prosjektene: 

o Lønn 
o Dekning av utgifter til adm., mat og diverse annet forbruk 
o Utleie av lokaler (lokalleie, renhold, strøm, utstyr og innkjøp av utstyr) 

 
Arbeidsledernes kontrakter med kommunen har noe forskjellig utforming, men stort sett har 
alle disse inntektskomponenter. Tre av arbeidslederne er kommunalt ansatte, mens en av dem 
har et rent kontraktsforhold. 
 
Alle har deltidsjobb, fra 50 % til 58,6 %. Lønnsnivået er rundt l.tr. 29 - kr. 239.000 pr. 
årsverk.  
 
I denne undersøkelsen ser vi at midlene til dekning av utgifter ser ut til å dekke utgiftene 
nokså nøyaktig, mens inntektene på utleie av lokaler (varierer fra kr. 5.540 pr. mnd. til kr. 
8.000 pr. mnd. ) kan ligge godt over kapitalutgiftene og de andre utgiftene som kompenseres. 
Dette er naturlig og riktig fordi mange tar i bruk arealer, redskaper o.a. som er der fra før, og 
som helt eller delvis er nedbetalt. Med vårt resultatbegrep blir derfor resultatet for de fleste 
bedre enn lønna tilsier fordi man får anvendt ledig, nedbetalt kapital. Dette blir særlig 
interessant når de arealer og det utstyr som brukes ikke har enkel alternativ anvendelse. 
 
Resultatet etter at alle utgifter er betalt, til egen lønn og investeringer er ca. kr.312.000 per 
årsverk. 
 
Vi ser at i forhold til andre BU-prosjekter er dette virksomheter med klart bedre resultater enn 
gjennomsnittet. 
 
Tre av arbeidslederne tror (håper) resultatet vil øke framover, en tror det vil holde seg 
konstant. 
 
Viktig for gårdens økonomi? 
Vi spurte: Hvor viktig er prosjektet for gårdens totale økonomi?  
 

Hvor viktig for 
gårdens totale 
økonomi? 

Andel i 
% nå 

Andel i 
% år 
2000 

 
Ikke viktig 0
Litt viktig 25 20
Meget viktig 75 40
Helt avgjørende 40

 
Som vi ser, sier 75 % her at prosjektet er meget viktig/helt avgjørende, mot 80 % i år 2000. 
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Forhold til tradisjonelt landbruk 
Så spurte vi: Hvilken innvirkning har prosjektet hatt på den tradisjonelle 
landbruksvirksomheten din? 
 

Hvilken innvirkning har prosjektet 
hatt…? 

Andel i % 
nå 

Andel i % 
år 2000 

 
Jeg har ikke gård/har ikke drift på 
gården 

0

Prosjektet går på bekostning av den 
tradisjonelle virksomheten 

0

Prosjektet er et viktig supplement 75 100
Prosjektet er avgjørende for heltids 
arbeidsplasser på gården 

0

Vet ikke 25 0
 
Ingen sier at prosjektet har gått på bekostning av det tradisjonelle landbruk, mens alle  (100 
%) sier at prosjektet har vært et “viktig supplement”/”er avgjørende for heltids arbeidsplasser 
på gården”.  
 
For Landbruksavdelingen i Vestfold er dette et viktig resultat. De har ønsket å knytte Grønn 
omsorg til aktiv landbruksvirksomhet. Her ser vi da at “tilrettelagt sysselsetting” både styrker 
gårdens økonomi og er et viktig supplement til tradisjonell landbruksvirksomhet. 
 

6.2 Resultater av ikke-økonomisk karakter 
Vi har også denne gangen kartlagt resultater som er av kvalitativ eller ikke-økonomisk 
karakter.  

Bedre liv 
Vi spurte først om arbeidsleder opplevde å ha fått et bedre liv gjennom sin etablering (inntekt, 
trivsel, andre faktorer): 
 
Alle, som i år 2000, opplever at virksomheten har bidratt til å gi dem et bedre liv. 

Kommentarer fra arbeidslederne: 
Alle svarer “ja” på spørsmålet om bedre liv, og gir bl.a. slike kommentarer: 

o Det å bruke gården til mer enn å produsere mat er viktig i dag. Gårdene er brukbare til 
mye mer enn det. Vi har mange ressurser på alle måter 

o Jeg har funnet ut at jeg har mange ressurser jeg kan bruke, sider jeg ikke visste at jeg 
hadde 

o Har holdt mange foredrag og har hatt mange besøk (minst 700 har vært innom!) 
o Jeg hadde slutta for lenge siden hvis jeg ikke hadde følt det hadde gitt meg noe. 

Positivt å kunne hjelpe dem det gjelder 
o Bedre å jobbe her enn i institusjon. Lager egne opplegg. Ikke så firkanta. Blir for 

usystematisk i institusjoner 
 
Kommentarene er veldig sammenfallende med dem i ”2000-evalueringen”. 
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Tilpasning av familiens liv 
Vi spurte videre om virksomheten har ført til en bedre tilpasning av familiens liv (mer tid til 
barn og gamle, mindre reising, mer fleksibilitet): 
 
Tre svarer at virksomheten har gitt en bedre tilpasning, en vet ikke. 
 
Kommentarer fra arbeidslederne: 

o Positivt for ungene. Ser flere sider av livet 
o Mer energi brukt på gården. Dattera har lyst til å delta nå… 
o Har vært mer tilgjengelig for ungene 

 

Kvaliteten i bygdemiljøet 
Vi spurte så om virksomheten har bidratt til å styrke kvaliteten i bygdemiljøet: 
Tre svarer ja, en vet ikke. Dette er noe mer positivt enn i år 2000. 

Kommentarer fra arbeidslederne 
o Positive kommentarer fra naboene 
o Bare positivt fra naboene 
o Mange har vært nysgjerrige 

6.3. Hvilken oppfølging har du fått/skaffet deg 
I ”2000-evalueringen” var vi opptatt av at arbeidslederne måtte få/skaffe seg regelmessig 
oppfølging da dette er krevende virksomhet der påfyll er nødvendig. Dette ser ut til å være 
godt oppfylt fra flere hold: 

o Alle arbeidslederne har fått veiledning fra kompetent hold i kommunen hver 14. dag 
o Det har vært et nettverk blant disse bøndene siden 1999 som har fungert godt, som alle 

har hatt utbytte av å delta i 
o I tillegg har flere tatt enheter på forskjellige høgskoler, deltatt på studieturer, og holdt 

foredrag 
 
Vårt inntrykk er at både kommunene, Fylkesmannens landbruksavdeling, SND og ikke minst 
den enkelte bonde har tatt oppfølgingsbehovet på alvor. 
 
Noen kunne ønsket seg enda mer, men her har alle fått nokså mye. Og vi tror fortsatt at det er 
veldig viktig i en krevende og ofte faglig ensom virksomhet. 

6.4. Situasjonen til dem som har sluttet 
To av arbeidslederne har sluttet etter år 2000. I det ene tilfellet la kommunen ned prosjektet. I 
det andre tilfellet ønsket arbeidsleder selv å gjøre noe annet. Begge disse arbeidsledere er 
intervjuet her for å kunne vurdere utviklingen i prosjektene helhetlig. 
 
Arbeidsleder der prosjektet ble nedlagt var bestyrtet over at kommunen kunne ta bort et så 
viktig tilbud for en sårbar gruppe. Denne evalueringen viser også at det var meget uheldig for 
brukerne. For øvrig er arbeidsleder godt etablert i ny virksomhet på gården. 
 
Begge arbeidslederne som nå arbeider på andre områder ser tilbake på ”Grønn omsorg”-
perioden som en givende og lærerik periode som de har hatt nytte av i sin videre utvikling. 
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Tabellhefte 
 
 
 
Tabell 1. Oversikt over hvordan brukerne er fordelt etter  kjønn, alder og om de 
er nye siden sist evaluering  
 

BRUKER 
 

  
 
 ALDER 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-70 Total 
KJØNN Mann  1 2 1 4 8 

 Kvinne  1 2 2 0 5 

Veteran 

Total  2 4 3 4 13 
Mann 1 4 5 2 1 13 KJØNN 

Kvinne 1 3 3 3 0 10 

Nyere 

Total 2 7 8 5 1 23 

 
 
  
 
Tabell 2.  Bosituasjon blant brukere 
 

 
BOSITUASJON 

  

 
Alene 

 
Partner/ 
familie 

Omsorgsbolig/ 
annet Total 

ALDER 18-29 1 1 0 2 
 30-39 7 1 1 9 
 40-49 6 5 1 12 
 50-59 5 2 1 8 
 60-70 2 2 1 5 

Total 21 11 3 36 

 
 
 
 

Tabell 4. Oversikt over behandling og omsorgstjenester 
 

BRUKER 

 
 
 BEHANDLING 

  Ja Nei Total 
OMSORG Ja 6 1 7 

 Nei 4 2 6 

Veteran 

Total 10 3 13 
Ja 10 1 11 OMSORG 
Nei 8 3 11 

Nyere 

Total 18 4 22 
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Tabell 5. Brukernes tidligere erfaring med gårdsarbeid 
 
 

 ERFARING MED GÅRDSARBEID 

 Ja Nei Lite 
 

Total 
KJØNN Mann 9 10 2 21 

 Kvinne 6 5 4 15 
Total 15 15 6 36 

 
 
 
 
Tabell 6. Erfaring fra vernet arbeid 
 
 

 ERFARING FRA VERNET ARBEID  

  Ja Nei Total 
KJØNN Mann 7 14 21 

 Kvinne 4 11 15 
Total 11 25 36 

 
 
 
 
Tabell 7. Erfaring fra ”vanlig” arbeid 
 
 

 ERFARING FRA ORDINÆRT ARBEID  

  Ja Nei Total  
KJØNN Mann 18 3 21 

 Kvinne 12 3 15 
Total 30 6 36 

 
 

 
Tabell 8. Trivsel blant brukerne 
I det store og hele, hvordan vil du si at du trives her på gården? Sett kryss på skalaen fra 1 til 10, hvor 1 er veldig 
dårlig og 10 er veldig godt 
 
 

                   TRIVSEL 
  

 

 5 
 
6 7 8 9 10 Total 

BRUKER Veteran 0 0 0 1 1 11 13 
 Nyere bruker 3 0 1 4 1 14 23 

Total 3 0 1 5 2 25 36 
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Tabell 9. Trivsel vurdert av arbeidslederne 
 
 

TRIVSEL VURDERT AV ARBEIDSLEDERNE Total 

5 6 7 8 9 10   

3 3 1 12 6 11 36 

 
 
 
 
Tabell 10. Samsvar mellom ønsket og faktisk antall arbeidsdager 
 

ARBEIDER ANTALL PÅ GÅRDEN 
  1 2 3 4 Total 

1 7 1 0 0 8 
2 1 6 1 0 8 
3 2 1 5 0 8 
4 0 0 3 5 8 

ØNSKER 
Å 
ARBEIDE 
ANTALL 
DAGER 

5 0 0 0 3 3 
Total 10 8 9 8 35 

 
 
 
 
Tabell 11. Brukernes vurderinger av arbeidsvilkår 
 

  ARBEIDSDAGENS LENGDE Total 
   For korte Passe For lange   
BRUKER Veteran 2 11 0 13 
  Nyere  3 19 1 23 
Total 5 30 1 36 

ARBEIDSMENGDE PER DAG 
 For liten Passe For mye  

Veteran 2 11 0 13 BRUKER 
Nyere  0 23 0 23 

Total 2 34 0 36 

STØRRELSE PÅ BONUSPENGENE 
 For lite Passe For mye  

Veteran 6 7 0 13 BRUKER 
Nyere 11 11 0 22 

Total 17 18 0 35 
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Tabell 12. Vurderinger av arbeidsoppgaver og tilrettelegging i 
arbeidssituasjonen 
 
JEG LIKER BEST AT ARBEIDSLEDER BESTEMMER HVA JEG 
SKAL GJØRE Total 

Riktig Stemmer litt Feil  
28 8 0 36 

JEG LIKER BEST VARIERTE OPPGAVER Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

30 3 3 36 

JEG LIKER GODT Å DRIVE GÅRDSARBEID Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

27 7 2 36 

JEG LIKER BEST Å HA ANSVAR FOR NOEN FÅ OPPGAVER Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

26 5 5 36 

JEG LÆRER NYE TING GJENNOM ARBEIDET Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

26 7 3 36 
JEG FÅR NOK OPPLÆRING FØR JEG SKAL I GANG MED 
NYE OPPGAVER Total 

Riktig Stemmer litt Feil  
30 5 1 36 

JEG SYNES GODT ARBEIDSOPPGAVENE KUNNE VÆRT 
VANSKELIGERE Total 

Riktig Stemmer litt Feil  
4 4 28 36 

NOEN GANGER HAR JEG FOR LITE Å GJØRE Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

3 6 27 36 

ARBEIDSLEDEREN GIR MEG OPPMUNTRING OG ROS Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

35 1 0 36 

EN DEL OPPGAVER ER KJEDELIGE Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

4 16 16 36 

NOEN GANGER OPPLEVER JEG STRESS PÅ GÅRDEN Total 
Riktig Stemmer litt Feil  

2 9 25 36 
 
 
 
 
Tabell 13. Arbeidets kravnivå 
 
ALT I ALT, SKULLE DU ØNSKE AT JOBBEN DIN VAR MER 
ELLER MINDRE KREVENDE? Total 

Mer Den er passe Mindre  
3 31 2 36 
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Tabell 14. Fremtidsperspektiv på tiltaket 
  

  
SER DU FOR DEG AT DU KOMMER 
TIL Å VÆRE I TILTAKET EN STUND  

  Ja Nei Vet ikke Total  
Veteran 11 0 2 13 BRUKER 

 Nyere 18 1 4 23 
Total 29 1 6 36 

 
 
 
Tabell 15. Spesifisert tidsperspektiv på tiltaket 
 

  

HVIS DU SER FOR DEG AT DU BLIR I 
TILTAKET EN STUND, HVOR LENGE 

TENKER DU DA?  
 6-12 1-2 år over 2 år Total 

BRUKER Veteran 0 3 7 10 
 Nyere 2 4 11 18 

Total 2 7 18 27 
 
 
 
Tabell 16. Fremtidig håp om å søke skoleplass eller arbeid 
   

  
SER DU FOR DEG AT DU KOMMER TIL Å SØKE SKOLEPLASS ELLER 
ARBEID EN GANG I FREMTIDEN?  

 
Nei, ikke i det 
hele tatt 

Nei, det er ikke 
noe mål for meg 

Kanskje 
 

Jeg håper det 
 

Ja, det er 
målet  

BRUKER Veteran 10 0 0 1 2 13 
 Nyere 10 3 5 1 3 22 

Total 20 3 5 2 5 35 
 
 
 
Tabell 17. Forbedring av fysisk styrke som følge av arbeidet på gården 
 

BEDRE FYSISK STYRKE 
 ikke Litt mye Total 

Veteran 1 5 7 13 BRUKER 
Nyere 5 12 4 21 

Total 6 17 11 34 
 
 
 
Tabell 18. Humørendring som følge av å arbeide på gården 
(Ingen av brukerne krysset av for alternativene ”mye verre” og ”verre” ) 
 

HUMØRENDRING 
  Som før Litt bedre Mye bedre Total 

Veteran 1 6 6 13 BRUKER 
Nyere  5 8 9 22 

Total 6 14 15 35 
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Tabell 19. Verdien av arbeidet 
 

ARBEIDET GIR FASTE RAMMER OG 
RUTINER I HVERDAGEN 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 11 2 0 13 BRUKER 
Nyere  20 1 1 22 

Total 31 3 1 35 
HVERDAGSLIVET BLIR MER AKTIVT 
NÅR JEG JOBBER 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 13 0 0 13 BRUKER 
Nyere  16 5 1 22 

Total 29 5 1 35 
DET ER FINT Å VÆRE SAMMEN MED 
ANDRE MENNESKER 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 11 2 0 13 BRUKER 
Nyere 18 3 0 21 

 29 5 0 34 
JEG SOVER BEDRE NÅR JEG 
BRUKER KROPPEN I ARBEIDET 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 10 2 1 13 BRUKER 
Nyere  16 3 3 22 

Total 26 5 4 35 
JEG BLIR LETT PASSIV HVIS JEG 
IKKE HAR NOE Å GÅ TIL 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 7 3 3 13 BRUKER 
Nyere 13 5 4 22 

Total 20 8 7 35 
DET ER VIKTIG Å HA ET STED Å GÅ 
TIL 

 Riktig Stemmer litt Feil Total 
Veteran 13 0 0 13 BRUKER 
Nyere  19 2 1 22 

Total 32 2 1 35 
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