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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 
 

 
 Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 

Frist 1. mai 
 

Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Finn-Helge Stokke 

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård 

Adresse: Ullandhaugveien 150 

E-post: fh.stokke@ullandhaug-gard.no 

Nettsted: www.ullandhaug-gard.no 

Postnummer: 4021 Poststed: Stavanger 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 91636170 Telefon:  

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Prosjekt arbeidstrening på Ullandhaug økologiske gård, videreføring 

For tidsbegrensede 
tiltak: 

 Oppstart  

Avslutningsdato 
 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård er en almennyttig stiftelse, og demogård 
for økologisk landbruk med en sosial profil. Prosjekt arbeidstrening ble inngått 
i 2006 som et samarbeidsprosjekt mellom Nav Rogaland Tiltak, Stavanger 
kommune (levekår) og gården. Gården er  godkjent av Nav som tiltaksarrangør 
i skjermet virksomhet. 
Tiltaket er et nyttig og godt arbeidstilbud til mennesker med psykisk uhelse. 
Finansieres av Stavanger kommune og Nav med en stilling hver. 
Vi søker om videreføring av avtale og tilskudd, og ber samtidig om at Stavanger 
kommune utvider sin andel med en halv stilling da vi i tillegg til 
arbeidstreningen også har 10 VTA-O plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser).   
Behovet for tilrettelegging og oppfølging både i arbeidstreningen og de ekstra 
plassene er større enn det vi klarer med den nåværende bemanningen. 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger Prosjektets mål er å bidra til at personer med psykisk uhelse av alvorlig til moderat 

karakter får et tilpasset arbeidstilbud (AFT, arbeidsforberedende trening). Ved at Nav, 
Stavanger kommune og gården sammen har etablert tilbudet søker man å gi tilbud 
innen et bredt spekter av funksjons og ferdighetskrav. Tilbudet er rettet til personer 
som ønsker sysselsetting, arbeidstrening eller bistand ut i det ordinære arbeidsliv eller 
utdanning. Hovedfokuset rettes mot formidling til andre ordinære arbeidsforhold eller 
utdanning for aktuelle deltakere. Arbeidets omfang, krav, forventninger og nødvendig 
oppfølging skal tilpasses den enkeltes behov. Arbeidet skal være mål i seg selv, eller 
delmål knyttet til annen kompetanseheving. Det skal være rom for parallellitet 
mellom behandling og arbeid. 
Det er opprettet to stillinger, tilretteleggere, hvorav den ene har det faglige ansvaret. 

Søknadsbeløp: 1.284.465,- 
Totalt budsjett dette tiltaket: 

2.740.192,- 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner: 
Antall medlemmer i Stavanger 

 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 
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Plan for 
søknadsåret: 

Opprettholde tilbudet om antall plasser (opp til 10) i prosjektet/tiltaket, samt utvikle 
det faglige innholdet i tilbudet for deltakerne ved å tilby fagdager om jobbsøking, cv 
skriving og  praktiske kurs ved behov (eksterne kursholdere hvis nødvendig) osv. 
Kursing og kompetanseheving for personalet er et område som også ønskes prioritert. 
Jobbe for å få til en bedre og  mer forutsigbar økonomi og personalsituasjon for 
prosjektet. Finansiering av en stilling fra Stavanger Kommune opp  på samme nivå 
som tilskudd for en stilling fra Nav (ca. 856310,- kr., 2021, forventet KPI på 2%), 
samt dekning av en halv stilling ekstra. Vi bruker 2,7 stillinger i dette tiltaket, men får 
dekket to stillinger. En 0,7 stilling dekker vi selv pr. idag. Egen finansiering 
inneholder lønn til 0,7 stilling, samt husleie,strøm, arb.klær til deltakerne og 
lunsjkostnader. Vi ser at det nå er flest unge i tiltaket med mer sammensatte 
helseutfordringer (angst, rus, depresjon), og det kreves i den sammenheng større 
innsats fra oss for å kunne gi god nok oppfølging. 
Med midlene fra kommunen og Nav klarer vi å gi oss en beskjeden lønn, langt under 
det som er tariff, samt dekke en del av kostnadene ved å drive tiltaket.   

Målgruppe: Tiltaket retter seg mot personer som har alvorlig til moderat psykisk uhelse og 
funksjonsnedsettelse, og som henvises via Stavanger kommunes Helse- og 
sosialkontorer eller via Nav lokalt i Stavanger, eller andre godkjente 
samarbeidspartnere. Dersom det er aktuelle søkere fra andre kommuner skal dette 
avklares med kontaktperson i Stavanger kommune i forkant av innsøk til tiltaket. 
Om personen har behov for mentor/miljøarbeider for å kunne fungere i tiltaket skal 
dette tas opp med innsøkende innstans, eller opplyses om ved innsøking. 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Ullandhaug økologiske gård er tiltaksarrangør i skjermet virksomhet. Nav og 
Stavanger kommune deler på kostnadene av stillingene i prosjektet. 
Tilretteleggerne er ansatt i stiftelsen. Prosjektet er organisert som en egen avdeling i 
stiftelsen med eget budsjett/regnskap. 
Tilretteleggerne skal få faglig veiledning fra oppdragsgiverne og ledelse. Praktisk 
veiledning i forhold til AFT (arbeidsforberedende trening) skal kunne gis fra Nav. 
Tilretteleggerne skal være faglig og personlig egnet for stillingene. Det er en 
forutsetning at de som er ansatt har et genuint ønske om jobbe med målgruppen i 
skjæringspunktet mellom aktivitet/arbeidstrening og det ordinære arbeidsliv. 
Tilretteleggerne skal bruke hele sin arbeidstid på å kartlegge arbeidsmuligheter, 
veilede, motivere, tilrettelegge (hos arbeidsgivere og hos personene), følge opp og 
bistå deltakerne. 
Samarbeidspartene Nav, Stavanger kommune og Stiftelsen Ullandhaug økologiske 
gård kan ha møter for å drøfte felles problemstillinger i forbindelse med oppfølging 
av prosjektet. Annen oppfølging kan avtales dersom alle partene anser dette som 
hensiktsmessig. 
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Utfyllende beskrivelse av tiltakets innhold og gjennomføring 
(ved behov) 

Tiltaket retter seg mot personer med alvorlig til moderat psykisk lidelse og funksjonsnedsettelse, samt 
rusproblematikk. Samarbeidsprosjektet inngår som et ledd i det differensierte arbeidstilbudet for 
målgruppen. 
 
Tilretteleggerne skal i forhold til bistand ut til eksterne jobber ta utgangspunkt i prinsippene knyttet til 
Supported Employment metodikken (SE). 
 
Tilretteleggerne skal føre skriftlig journal/rapport over de arbeidsoppgaver som prøves, tilrettelegginger og 
tilpasningsbehov som imøtekommes og hvilke utfordringer som ligger fremover. 
 
Den enkelte deltaker får ved oppstart utlevert det som trengs av arbeidstøy og annet nødvendig utstyr. Dette 
betales av tilskuddene. 
Vi har også valgt å servere et gratis varmt lunsjmåltid hver dag. Tilbyr også frokost for de som vi opplever at 
trenger det. Fokus på mat og fysisk helse ser vi på som uhyre viktig for at de skal kunne gjennomføre en 
arbeidsdag. Dårlige matvaner og fysikk går igjen blant våre deltakere. 
 
Det er ikke noe tilskudd til dette fra hverken kommune eller Nav. Vi må ta det fra vårt eget budsjett. Det vil 
si at vi har en del kostnader til drift utover lønn til tilretteleggerene. 
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Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

Vedlegg kan føres opp her, og legges ved i samme e-post som søknaden. 
Årsmelding, regnskap og noter  for 2019 ettersendes. 

 
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 
  
eller med post til: 
Stavanger kommune 
Postboks 8001 
4068 Stavanger 
 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 

 

 

Totalkostnad 2.740192,- 

Søknadssum 1.284465,- 

Egen finansiering 599417,- 

Andre finansieringsmidler: tilskudd NAV (forventet i 2021, 2% KPI) 856310,- 

  

Sum inntekter  2.140775,- 

 

mailto:postmottak@stavanger.kommune.no
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Årsberetning 2019 

for  

Stiftelsen 

Ullandhaug 

Økologiske Gård 

 

 
 

 

 

Organisasjonsnr: 980 049 515 

Ullandhaugveien 150, 4021 Stavanger 

www.ullandhaug.gard.no 

www.facebook.com/Ullandhaug-økologiske-gård-120488641326300 

http://www.ullandhaug.gard.no/
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Om virksomheten 

Stiftelsen ble opprettet i 1997. Stiftelsens 

formål er å fremme økologisk tenkning, 

kunnskap og livsførsel ved å etablere og 

utvikle møtesteder og aktiviteter i for-

bindelse med dyrking, produksjon og salg 

av sunne økologiske matvarer i et bære-

kraftig miljø. På gården drives et økologisk 

demonstrasjons- og produksjonslandbruk, 

grønn omsorg / arbeidstrening samt 

formidlingsaktiviteter. 

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård er en 

sosial entreprenør. Som enhver entreprenør 

må vi være nytenkende, drive målrettet og 

lønnsomt. Vi vil bidra til økt omsorg for 

natur, mennesker, dyr og andre levende 

organismer, og samspillet mellom disse.  

Konkret bidrar vi med hjelp til selvhjelp hos 

de som er hos oss i arbeidstrening slik at de 

finner veien til mestring og livsglede, enten 

det er som arbeidstakere, i utdanning eller 

som uføre. Gjennom sosialt entreprenør-

skap ønsker vi å påvirke utviklingen lokalt 

og regionalt i retning av en bedre verden. 

Per i dag forvalter vi cirka 40 daa som er 

omlagt til økologisk drift, fordelt på hage-

bruk, jordbruk og beite. Det er høns, sauer, 

kalkuner, ender og ullgriser på gården. Her 

dyrkes urter, salat, forskjellige grønnsaker, 

løk, potet og andre rotgrønnsaker. Avlingen 

ble i 2019 i hovedsak solgt via Økologiske 

Dagligvarer AS, som har ett av sine butikk-

utsalg på gården. Vi er stolte av at vi også 

leverer til lokale gourmetrestauranter som 

legger stor vekt på å tilby en meny basert 

på lokale og økologiske råvarer. Noe selges 

for videreforedling til lokale produsenter. 

Mye av det vi produserer brukes dessuten i 

egen husholdning i tilknytning til arbeids-

treningen. 

 

 

Prosjekter 

Stiftelsen har over flere år arbeidet for å 

finansiere egnede og oppgraderte lokaler og 

fasiliteter til gårdens, arbeidstreningens og 

stiftelsens aktiviteter. I bunnen ligger en 

engangsbevilgning fra Stavanger kommune 

på 4 millioner kroner som aldri er utbetalt 

grunnet utfordringer med å finne påkrevd 

ekstern tilleggsfinansiering. Dermed er vi 

kommet til at det mest hensiktsmessige er 

å rehabilitere og oppgradere eksisterende 

bygningsmasse samt å bygge ut denne slik 

at den tilfredsstiller dagens krav og behov.  

Rehabiliteringen av våningshuset, som 

antakelig er Rogalands eldste trehus, vil bli 

gjort i samråd med Byantikvaren, som har 

gitt en tildeling som må brukes i løpet av 

2020. Dette blir et krevende og kostbart 

prosjekt, men behovet for rehabilitering og 

oppgradering er prekært, både for å bevare 

bygningen og for å gjøre den bedre egnet 

for dagens aktiviteter. 

Også driftsbygningen må rehabiliteres. I 

tillegg er det nødvendig å bygge denne ut 

slik at arbeidstreningen får arbeids- og 

sanitærforhold som tilfredsstiller dagens 

krav samt at butikk og gårdsdrift trenger 

tilgang til nødvendig kjølerom og lager. 

Fra Vindmøllebakken bærekraftig bofelles-

skap har vi fått overta «prototypen» som 

ble tegnet av Helen & Hard og satt opp av 

Kruse Smith Eiendom i 2015. Det lille huset 

er nå plassert bak en steingard, slik at det 

er med på å ramme inn tunet foran det 

gamle våningshuset, med låven på motsatt 

side. Taket skal modifiseres noe for å passe 

inn bedre, og utearealet skal tilrettelegges, 

men når dette er gjort har vi et etterlengtet 

nytt møte- og kurslokale. 
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Utadrettet virksomhet 

Formidling 

Formidling av viten om økologisk drift i 

jord- og hagebruk er en viktig aktivitet for 

stiftelsen. Vi arrangerer forskjellige 

aktiviteter tilpasset vekstsesongen, og 

mange ulike grupper barn og unge besøkte 

gården i 2019. Dette er alt fra de minste 

ungene i barnehagen til studenter ved UiS. 

Barnehage- og skolebesøkene har skjedd i 

samarbeid med Stavanger kommune, og er 

finansiert av Folkehelsemidler. 

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård er 

godkjent av Matmerk som en Inn på Tunet-

gård og tilbyr dermed kvalitetssikrede 

velferdstjenester på gårdsbruk. 

Vi deltar hvert år i Økouka, et arrangement 

i regi av blant andre Økologisk Norge. 

Høstmarkedet i slutten av september 2019 

inngikk i arrangementet Matløypa / 

Forskningsdagene på UIS. 

Publikumshuset som opprinnelig kun var et 

drivhus, er på senere år blitt påbygget og 

forbedret. Vi har fått installert ildsted med 

tilhørende pizzaovn og har dermed med 

enkle midler fått koselige lokaler som har 

vist seg velegnet til våre egne aktiviteter, til 

utleie til private og til bruk av samarbeids-

partnere i deres kurstilbud.  

Vi har tatt imot besøk av turistgrupper som 

har fått gårdsvandring og servering. Noen 

av disse arrangementene har vært gjort i 

samarbeid med restaurant Tango / kokk 

Kjartan Skjelde, som har hatt med seg 

kokkelegenden Marco Pierre White. Ved 

disse besøkene har det blitt servert mat 

laget i samarbeid med lokale toppkokker. 

Komposteringskurs 

Vi har i løpet av 2019 avholdt kompost-

eringskurs 13 kvelder; dette er åpne kurs 

som er gratis for innbyggerne i Sandnes, 

Stavanger og omkringliggende kommuner. 

Disse kursene er finansiert av fagenhetene 

for renovasjon i Stavanger og Sandnes. 

Julemarked 

Første søndagen i advent arrangerte vi et 

julemarked med bl a kafé, juleverksted, 

fortellerstund og ansiktsmaling for barna 

samt salg av selvlagde kranser og gravlegg. 

Gårdskokk Ola Klepp hadde laget varmende 

supper av gårdens produkter. Grunnet 

dårlig vær søkte folk seg inn så det ble 

veldig fullt i kaféen / publikumshuset. 

Vedsalg 

Det er hogget ned en god del trær, fremst 

sitkagran, på et felt som skal tilrettelegges 

som beite. Blandingsveden er pakket og 

selges fra gården. 
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Arbeidstrening / VTA-O 

Gården har siden oppstarten i 1998 drevet 

med arbeidstrening og praksisplasser via 

NAV, Stavanger kommune, Johannes 

Læringssenter og andre offentlige etater. Vi 

er tiltaksarrangør i skjermet virksomhet 

med minimum fire deltakere, og driver med 

arbeidsforberedende trening (AFT). Vi har 

to tilretteleggerstillinger, én finansiert via 

NAV og én finansiert via Stavanger 

kommune. I snitt syv personer har vært i 

vårt arbeidstreningsprogram i løpet av 

2019. 

Vi tilbyr også varig tilrettelagte arbeids-

plasser i ordinær bedrift for personer med 

uføretrygd (VTA-O), samt at vi har et noe 

begrenset tilbud til de med psykisk eller 

fysisk utviklingshemming. Dette medfører 

at utfordringene med individuelt tilpasset 

oppfølging av den enkelte er krevende og 

veldig forskjellig; noen brukere utvikler 

raskt en stor grad av mestring, trygghet og 

selvstendighet i jobbutførelsen, mens andre 

har behov for tett oppfølging og veiledning. 

Vi er glade for fortsatt å kunne gi de som 

trenger en plass hos oss et tilbud; mange 

av brukerne har vært innom andre tiltak 

som ikke har fungert, før de kommer til 

oss. Vår filosofi er å gi brukerne økt selv-

tillit, mestringsfølelse og strategier for å 

kunne takle utfordringer i dagliglivet og i 

jobb, samt å være en sosial treningsarena. 

Mange av brukerne har et begrenset sosialt 

nettverk og trenger hjelp med utfordringer 

utenfor gårdsarenaen - med økonomi eller 

med søknader på jobb eller bolig. 

Vi er alle medarbeidere på gården, og 

opplever at våre brukere føler seg inkludert 

i arbeidsfellesskapet. Det er et godt og 

inkluderende sosialt miljø på gården. Vi 

forsøker å gi den enkelte et ansvarsområde 

for å kunne mestre og ta i bruk sine 

kunnskaper og ferdigheter, og dele med seg 

av sine erfaringer i arbeidet på gården. 

Stikkordene er mestringsfølelse, økt 

selvstendighet, økt sosial trygghet samt 

bedre fysisk og psykisk helse. Ansvar for 

oppgaver som for eksempel den daglige 

lunsjen, kompostering, plenklipping, 

hagebruk fordeles blant deltagerne med de 

fast ansatte som veiledere og overordnede.  

Deltakerne er ingen ensartet gruppe; noen 

lider av moderat til alvorlig psykisk uhelse 

som angst og depresjon, mens andre kan 

slite med schizofreni eller en bipolar lidelse. 

Den mest krevende gruppen vi har lider av 

kombinert rus- og psykiatriproblematikk.  

Vi tilrettelegger arbeidet ut ifra LØFT-

tenkning (løsningsfokusert tilnærming). 

Brukerne på gården følges opp med 

arbeidsplaner og mål, og evalueres hver 

tredje måned. De er hos oss alt fra noen 

måneder opp til tre år. Arbeidstider, opplegg 

og omfang tilpasses den enkelte bruker. Vi 

ønsker at alle skal møte opp til morgen-

møte kl. 9 når arbeidsoppgavene fordeles. 

Arbeidsdagen avsluttes kl. 15. Lunsjen er 

gratis for deltakerne og er sammen med 

morgenmøtet de viktigste møtepunktene i 

arbeidshverdagen. 

Tett kontakt med saksbehandler i NAV og 

kommune, samt deltakelse i ansvars-

gruppemøter er viktig i prosessen med å 

hjelpe deltakerne ut i en meningsfull jobb 

eller annet tilbud etter tiden på gården. Vi 

opplever at det til tider kan være vanskelig 

å få tak i saksbehandlere hos NAV eller 

andre deler av hjelpeapparatet. Dette 

gjelder spesielt for brukerne, noe som 

skaper unødig stress i arbeidshverdagen. 
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Gårdsdrift 

Også i 2019 har vi fått slaktet og solgt lam 

fra egen besetning. Kjøttet ble stykket og 

pakket av Nortura, og salget ble formidlet 

via sosiale medier, direkte fra gården.  

Land- og hagebruket på gården var i året 

som gikk preget av driften i 2018 hvor det 

ble innkjøpt for mange dyr. Dette medførte 

problemer med fôring og areal. 

Året startet med en kald vår så vi tok i bruk 

den nye dyrkingstunnelen på 500m2 hvor vi 

har dyrket squash, vårløk, sukkererter, 

mangold, urter og forskjellige salatsorter. 

Potetene ble satt i midten av mai. Forgroing 

er viktig, men det er dessverre vanskelig å 

få levert settepotet tidlig nok. Det ble et 

godt potetår og vi har kunnet levere potet 

ut hele sesongen. 

Det ble satt 16 rekker á 60 meter med løk 

som har gitt en god avling på cirka to tonn, 

som har solgt godt. Låven gir gode tørke-

muligheter så vi har kunnet levere løk ut 

hele året. Ellers var det skiftende kvalitet 

på grønnsakene. Vi kunne hatt mer av den 

populære grønnkålen, men det ble kun én 

høsting. Jordskokk, gresskar og squash har 

solgt godt. Hodekålen ga grei nok avling, 

men solgte ikke godt nok. Den fine purren 

varte ut året. 

Bønnene og sukkerertene i tunnelen ga en 

god avling. Men bondebønnene og sukker-

ertene på friland fikk det for tøft. 

Frukt- og bæravlingen har vært bra, mye er 

solgt via butikken. Hylleblomstsesongen har 

vært grei nok og hylleblomstene har som 

vanlig gått til Safteriet.  

Drueplantene i veksthuset ga mye druer 

som ble solgt i butikken. Druene på friland 

ga ingenting i år heller og vi har derfor 

bestemt å avvikle dette drueprosjektet. 

 

Grasavlingene har vært god, og vi fikk nok 

rundballer av god kvalitet til sauene våre. 

Nabobonde Kalle Mæland Nilsen bisto som i 

tidligere år med å spre blaut kugjødsel på 

slåtteengen. Blautgjødsel fra konvensjonelt 

landbruk kan brukes på økologisk drevne 

areal med opptil 17 kg nitrogen per dekar. 

Ullgrisene 

Høsten 2019 skulle de aller fleste ullgrisene 

våre til slakt da det ikke var plass til dem 

alle på gården. To unge kvinner bestemte 

seg da for å redde kosegrisene fra slakt og 

heller omplassere dem til en gård der de 

kunne fortsette å leve svinaktig godt. En 

spleis-aksjon ble startet og i løpet av få 

dager var det samlet inn drøyt kr 40 000, 

nok til å betale* gården full slaktepris for 

grisene, kastrere rånen Erling og bekoste 

transport til grisenes nye hjem. Men der 

ville de ikke tråkke rundt i utmarken for å 

holde vegetasjonen nede, de vil heller være 

med og rundt folk. Så de skal flytte igjen, 

nå til en gård der de skal bo sammen med 

andre dyr og bare kose seg.  

Faksimile fra RA, november -19 

 

* en betingelse for kjøpet av grisene var at 

gården ikke skal skaffe nye ullgriser som sendes 
til slakt. 
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Samarbeidspartnere 

Stiftelsen har ett heleid datterselskap, og i 

tillegg er noen bedrifter etablert på gården. 

Dessuten har stiftelsen en venneforening 

der medlemmene er folk som deler gårdens 

visjoner og aktivt bidrar i gårdens 

aktiviteter. 

Levende Jord AS 

Nye NAV-regler tilsier at 

stiftelsen fra årsskiftet 

ikke lenger kan 

godkjennes som 

arbeidstreningsbedrift, 

da minimum 90% av virksomheten nå må 

være arbeidstrening. Vi har derfor vedtatt å 

benytte vårt datterselskap Levende Jord AS 

– opprinnelig etablert i 2017 for å forvalte 

stiftelsens eiendom – som hjemmel- og 

tiltakshaver for AFT-virksomheten. 

Økologiske Dagligvarer AS 

Økologiske Dagligvarer 

er spesialbutikker for 

økologisk mat, miljø-

vennlige husholdnings-

artikler og natur-

kosmetikk. De har to 

butikkutsalg, det eldste på gården og et 

nyere som er sentralt plassert ved hurtig-

båtterminalen i Stavanger. 

Solvind AS 

Solvind er et lite 

energiselskap 

som har levert 

energiløsninger siden 2002. De ønsker å 

bidra til fornybarsamfunnets framvekst 

gjennom å realisere gode vindkraft-

prosjekter. Solvind ønsker først og fremst 

prosjekter som kan knyttes opp til 

eksisterende infrastruktur i allerede 

menneskepåvirkete landskap. Dette er både 

kostnadseffektivt da det reduserer behovet 

for investeringer i byggefasen, og det 

minimerer inngrep og varig påvirkning i 

uberørt natur så langt det er mulig. 

 

 

Safteriet AS 

Safteriet ble i sin tid 

etablert på gården, 

men har nå flyttet til 

andre lokaler i 

Hillevåg. De er faste 

kjøpere av gårdens 

rabarbra og hyllebær. 

«Ekte bær, ekte smak!  Aller helst 

økologisk, i det minste helt rene råvarer – 

uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer.» 

Firbent Terapi AS 

Firbent Terapi AS er et ideelt selskap som 

leier stallplass til sine miniatyrhester på 

gården. De består av et tverrfaglig team 

som benytter terapihunder og -hester for å 

bedre menneskers helse og trivsel, og for å 

motivere til mestring. 

 

Faksimile fra Hillevåg og Tjensvoll Avis 1/20 
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Utvikling og resultat 

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd 

på kr 460 000. I 2018 hadde vi omtrent et 

tilsvarende underskudd. Målet har vært å 

gå i balanse og investere mest mulig i 

varige verdier på gården. 

Vi mener vi har god budsjettstyring, og har 

vært strenge med ressursbruken i 2019. 

Styret har hatt seks styremøter i 2019 og 

behandlet til sammen 65 saker. 

Tilskudd fra folkehelsemidlene blir overført 

fra 2019 til 2020, da vi ikke fikk brukt dem 

opp grunnet personalmangel. 

Bemanningssituasjon  

Daglig leder sluttet våren 2019. I mars ble 

en grønnsaksgartner ansatt i redusert 

stilling, men stillingsprosenten ble etter 

hvert utvidet til 100%. 

Stiftelsen har i 2019 i snitt hatt tre ansatte 

som utførte til sammen cirka tre årsverk.   

Det er den økonomiske situasjonen som til 

enhver tid bestemmer stillingsstørrelsene.  

Arbeidsmiljø 

Vi har gjennom året fått etablert et stabilt 

og godt arbeidsmiljø. 

 

Ytre miljø 

Gårdens økologiske drift tar utgangspunkt i 

bærekraftige metoder som belaster miljøet 

minst mulig, nå og i framtiden. Alle gårdens 

virksomheter driver kildesortering, og alt 

økologisk matavfall blir enten kompostert 

eller brukt til dyrefôr. 

Bruk av bil og traktor og andre maskiner i 

arbeidet påvirker det ytre miljø, men vi er 

bevisste på å begrense bruken og driver 

aktivt vedlikehold for å sikre lang levetid for 

nødvendig utstyr. Gårdens varebil er en 

elbil. 

Likestilling 

Én kvinne og to menn har vært ansatt i 

stiftelsen i 2019. Styret har bestått av fire 

menn og tre kvinner, samt to kvinnelige 

varamedlemmer. 

Framtidsutsikter / fortsatt drift 

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård vil 

fortsette å utvikle gården som et ressurs-

senter innen økologisk landbruk og formidle 

kunnskap om økologi og økologisk mat-

produksjon. Vi vil også at den sosiale 

profilen vi har opparbeidet oss gjennom 

mange år skal fortsette i form av et godt 

tilbud innen grønt arbeid og grønn omsorg. 

Dette skal være bærebjelker i stiftelsens 

virksomhet sammen med formidlings-

aktivitetene, som først og fremst er rettet 

mot barn og unge. 

Etter styrets oppfatning er det framlagte 

resultatregnskap og balanse for regnskaps-

året med tilhørende noter et riktig uttrykk 

for stiftelsens resultat av virksomheten. 

Styret foreslår at det fremlagte resultat og 

balanse fastsettes som stiftelsens regnskap. 

Styret og daglig leder bekrefter at 

forutsetningen for fortsatt drift er lagt til 

grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 
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Stavanger, 25. mai 2020 

 

_______________________________ 

Thomas Smedsvig 

styreleder 

_______________________________ 

Finn Helge Stokke 

fungerende daglig leder 

Styremedlemmer:  

_______________________________ 

Harald Wiig Bjørn-Nielsen 

_______________________________ 

Gabriele Brennhaugen 

_______________________________ 

Magne Christensen 

_______________________________ 

Trude Furunes 

_______________________________ 

Ola S. Klepp 

_______________________________ 

Tore Sirnes 

 



BUDSJETT

arbeidstrening UØG

Periode 2021

Tilskudd:

Egeninnsats 270 000

Tilskudd NAV 856 310

Tilskudd Stavanger kommune 1 284 465

Sum Driftsinntekter 2 410 775

Lønn, inkl sosiale kostn. (feriepenger +arb.g.avgift)

Lønn 3 stillinger 2 055 822

pensjon 60 000

Sum lønn 2 115 822

DEKNINGSBIDRAG 294 953

Indirekte kostnader:

Leie lokaler, kantinekostnader (gratis varm lunsj) 120 000

Vikar (sommer/sykdom) 50 000

Strøm 10 000

Leie firmabil 10 000

Renhold 5 000

Arbeidsklær/verneutstyr 10 000

Regnskap 40 000

Revisjon 10 000

Kurs, møter 10 000

Kontorutstyr/kontorrekvisita/data 6 000



Telefon/elektronisk kommunikasjon 9 500

Andre driftskostnader 4 000

Reisekostnader 5 000

Markedsføring 1 000

Forsikringer 10 000

Sum indirekte kostnader 300 500

DRIFTSRESULTAT -5 547

RESULTAT -5 547
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