
Nr. 2 – April 2006 Årgang 7

Ved Bogaodden sørvest for Terråk vokser det nå fram en flott båthavn, som ferdig utbygd vil romme om lag 25 båtplasser. Det er 
bygd ut en bred molo som skjermer godt for vær og vind. Det er Terråk rorbuferie ANS som står bak utbyggingen.
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Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

Utgiver: Bindal Kommune
 Bindal Rådhus
 7980 Terråk
 Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
 bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
  Knut Toresen
Redaksjon:
 Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
 Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og 
kan leses på kommunens inter-
nettside. Neste nr er planlagt 
utsendt i juni  2006.

 Bindal Rådhus 75 03 25 00
 Bindal Sykehjem 75 03 26 00
 Legekontoret  75 03 25 60
 Legevakt 75 03 43 33
 Lensmann  75 03 19 20

 Mandag kl 0900 – 1545
 Tirsdag STENGT
 Onsdag kl 1800 – 2100
 Torsdag kl 1700 – 2000
 Fredag  kl 0900 – 1545
 På Bindalseidet filial er 
 åpningstidene endret slik:
 Mandag kl 1600 – 1800
 Torsdag kl 1100 – 1300 
 og       1600 – 1800

Eva Myhre Måøy,
36 år,  fra Kolvereid, er ansatt i halv 
stilling som helsesøster på helse-
stasjonen. Hun begynner i jobben 
3. april.

Pål Christensen,
33 år,  bindaling men nå bosatt i 
Kristiansand, er ansatt som psykia-

trisk sykepleier. Han til trer etter 
sommerferien, den 7. august.

Ronni Plovsing 
er ansatt som legevikar. Han vil 
være på legekontoret i tre måneder 

Vi ønsker dem velkommen til Bindal 
og håper de vil trives

Gudrun Fossem, Helse– og sosialsjef

Bindal kommune har nå omsider konkrete 
planer for en informasjonstavle. Tavla skal 
stå på rasteplassen på Årsandøya. I den for-
bindelse er vi ute etter bilder fra Bindal. Har 
du bilder som er typiske for Bindal, er vi vel-
dig interessert i å se dem. Det er en fordel 
om det er digitale bilder/tatt med digitalka-

mera, slik at de kan sendes på epost, eller 
lagres på ei minnepenn.
 Har du noe av interesse, kan vi kontak-
tes på: 
 Epost: postmottak@bindal.kommune.no
 Telefon: 75 03 25 00

Plan- og ressursavdelingen

Fugleinfluensaen sprer seg, og er nå 
kommet til Sverige. Det er hittil ikke 
påvist fugleinfluensa-virus i Norge. 
Sannsynligheten er imidlertid stor 
for at også villfugl i Norge blir smit-
tet. 

Verdt å vite: 
Sykdommen smitter ikke fra men-
neske til menneske. For at mennes-
ker skal smittes kreves nærkontakt 
med syke fugler. 

Forholdsregler:
• Ikke ta på fugler som er døde eller 

virker syke.
• Etter kontakt med fugler må hen-

dene vaskes nøye.
• Funn av døde trekkfugler  meldes 

til Mattilsynets distriktskontor, 
tlf. 06040 eller Bindal kommune. 

Det samme gjelder dersom det 
finnes flere andre døde fugler 
innenfor et avgrenset område.

Ytterligere informasjon finnes på: 
www.mattilsynet.no 
www.vetinst.no 
www.fhi.no

Kort informasjon om
FUGLEINFLUENSA

Bilder
fra
Bindal

Ansettelser
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Bind I av Bindal Bygdebok ble 
utgitt i 1999 og omhandlet 
gårdene fra nr. 1 Kjærstad, 
til og med nr. 16 Hall. I 2001 
kom bind II som omhandlet 
gårdene fra nr. 17 Skauvik, til 
og med gård nr. 38 Dypvik. 
Kommunestyret har tidligere 
vedtatt at samtlige 102 går-
der skal fordeles i 4 bind.
 Et utkast til manus er nå 
ferdig for de fleste av de går-
dene som i dag ligger i Bindal, 
mens gårdene i tidligere Bin-
dal gjenstår. Dersom alt lyk-
kes, vil forhåpentligvis bind III 
kunne utgis i år. Om gårdene 
som i dag ligger i Brønnøy 
kommune blir medtatt i bind 
IV, er pr. i dag noe usikkert, 

men dette skal vurderes med 
det første.
 For at bind III skal bli så 
bra som mulig, er det beslut-
tet at alle som ønsker det, 
skal få komme med innspill 
til det som er skrevet. En re-
daksjonskomité med hjelp fra 
lokalkjente personer fra de 
enkelte gårdene vil vurdere 
de innkomne innspill.
 Ta kontakt med kultur-
kontoret, så vil du få tilsendt 
manus for den gården du øn-
sker å se nærmere på. Vi ber 
om at skriftlige tilbakemel-
dinger er oss i hende innen 
utgangen av juni 2006. 

Bindal Bygdebok

Påskesalg
Torsdag 30. og fredag 31. mars fra kl 1000
på Coop Marked Bindalseidet
Fredag 31. mars fra kl 1000 på Joker Bindalseidet
Torsdag 6. april fra kl 1200 på Coop Marked Terråk.

Åsen Dagsenter på Bindal-
seidet arbeider også i vår 
med ulik poduksjon. Noen 
av oss vever matter, vi tøver 
litt, trekker opp kontorsto-
ler, lager dukkevogger og 
dukkesenger, strikker hatter, 
vesker, lager grytekluter og 
puter, påsketing og mange 
andre ting. Vi har også kafe 
på kantina fra kl 1900 til kl 
2000, med salg av pizza og 
brus.
 Vi har vært på Danse-

galla på Stjørdal tidligere 
i år. Da bodde vi på Rica 
Hell Hotell. I år reiser vi på 
sommeridrettslekene for ut-
viklingshemmede på Gol. Vi 
har allerede begynt å trene!
 Åsen Dagsenter har 
fortsatt åpent mandag, ons-
dag, torsdag og fredag, fra 
kl 0900 – til kl 1500, og alle 
er velkommen på besøk. Vår 
siste dag før påske er fredag 
7. april, og vi åpner igjen 
onsdag 19. april.

Åsen DagsenterSeriøst 
arbeidsliv 
Bindal kommunestyre har vedtatt 3 punkter for 
å unngå utnytting av billig arbeidskraft. 
 Bindal kommune selv eller de kommunen 
engasjerer skal ikke benytte ulovlig arbeidskraft, 
og dette skal sikres i alle ledd av kontraktskje-
den.  Dette betyr krav om ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår, om skatteattester og at krav til 
helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er 
ivaretatt. 
 Alle som utfører oppdrag for Bindal kom-
mune skal ha innført systemer med prekvalifi-
sering av underleverandører.  Dette betyr krav 
om ordnede lønns- og arbeidsvilkår, om skatte-
attester og at krav til helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplassen er ivaretatt også for underle-
verandører.  Dette skal dokumenteres ved kon-
traktsinngåelse.
 Ved alle utbyggingsprosjekter i Bindal kom-
mune skal det foreligge mannskapslister over 
alle som til enhver tid arbeider på anleggsområ-
det/byggeplassen.
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Kulturskolen har våren 2006 flere 
elever enn noen gang, til sammen 65 
barn og voksne får nå undervisning 
på sitt instrument, i dans og i sang. 
I tillegg gir kulturskolen dirigenttje-
nester til de tre musikkorpsene og 
kor.
  Det er 6 lærere tilknyttet kultur-
skolen dette året.
• Svein Kolsvik underviser i gitar, 

trommer og piano.
• Camilla Brevik underviser i piano, 

keyboard og gitar

• Jørund Lislien underviser i sang.
• Eivind Sommerseth underviser i 

blåsere, trommer og korps.
• Anders Sønnesyn underviser i 

gitar, keyboard og sang
• Kjell Stokland underviser i blåsere 

og korps.
• Sylva K. Thomassen underviser i 

dans.
 Rektor Olaug Mikalsen er godt 
fornøyd med tilbudet som gis i år, 
men ønsker å kunne tilby enda fle-

re aktiviteter. Drama og teater har 
stått på søknadsskjemaet i flere år, 
men det har vært for få søkere til å 
få til gode tilbud. Nå sist høst kom vi 
i gang med dans. Sylva K. Thomassen 
har tatt opplæring i dans, og leder nå 
en gruppe som danser hver uke på 
Kjella skole.
 Tidligere har vi hatt besøk på 
skolene av Trine Saltermark fra 
Brønnøysund, og andre dansere 
under Trines ledelse, som har gitt 
smakebiter på forskjellige dansety-

Bindal kulturskole

Her er de fleste av lærerne i kulturskolen samlet. Fra venstre: Jørun Lislien, Camilla Pettersen, Sylva Kveinen Thomassen, Anders Sønnesyn, Eivind 
Christensen og Olaug Mikalsen. På gulvet: Svein Kolsvik.Kjell Stokland var ikke tilstede.
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Eivind Sommerseth er lærer i kulturskolen, og dirigerer Fønix skole og ungdomskorps og Bindalseidet skolemusikk. 
Han gir også enkelttimer i blåsere og trommer. Her er han på en øving en torsdagskveld i mars på Kjella skole.

Sylva K.  Thomassen 
leder dansegruppa. 
Her er 5 jenter under 
oppvarming i gymsalen 
på Kjella skole.

per. Det har nok 
hjulpet til med å få 
opp interessen for 
dans. Også i 2006 
vil skolene få tilbud 
om besøk av dan-
sere, som en del av 
det regionale kul-
tursamarbeidet, et 
tiltak under Sør-
Helgeland Region-
råd.



Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal6

Les for og sammen med barnet ditt
En viktig utfordring for deg som forelder 
er å gi barnet lyst til å lese. Da er det å 
lese for og sammen med barnet et godt 
virkemiddel. I vår kultur har vi en sterk 
tradisjon for å la barn møte skriftspråket 
gjennom høytlesning.  Mange innfører 
denne rutinen når barna er ganske små, 
og denne bør vi holde på til lenge etter 
at barna har lært seg å lese på egen hånd. 
Bibliotekaren kan i samarbeid med forel-
dre og barn finne bøker som engasjerer 
og interesserer barnet.

Scrabble og andre bokstavspill
Forskjellige spill der målet er å lage flest 
ord- Scrabble, for eksempel- egner seg 
godt til å stimulere barnets interesse for 
ord og til å skrive. Når barnet sitter med 
brikker og terninger og utfordringen om 

å lage ord, utvikles en viktig bevissthet 
om ordenes betydning og om ordets skri-
vemåte.

Å beskrive noe for noen som ikke ser
Besteforeldre og andre voksenpersoner 
er verdifulle hjelpere når det gjelder å sti-
mulere barnas språklige ferdigheter. Det 
er mye språktrening i å snakke sammen 
på telefonen. Å beskrive noe en har fått, 
noe en har gjort, eller har lyst til å gjøre, 
når en ikke ser den en snakker med, er 
en stor språklig utfordring

Internett
Hvis du har tilgang til Internett kan du jo 
prøve denne linken http://www.gylden-
dal.no/abc/  Her er fine oppgaver på le-
sing for de minste.

Språk-sprell
Terråk skole har 
et samarbeids-
prosjekt mellom 
hjem, skole og 
bibliotek om 
elevens skrift-
språkutvikling. 
RKK Sør-Helge-
land, Høgskolen i 
Nesna og Lærings-
senteret er også 
inne i prosjektet. I 
Båtsaumen kom-
mer derfor noen 
gode råd, i form 
av språksprell.

Vi vil med dette få takke alle våre 
venner og støttespillere for året 
som er gått! Uten deres hjelp og 
støtte har det blitt umulig å drive 
Terråk Skolemusikk.  Vi vil samtidig 
gi alle venner av Terråk skolemu-
sikk en orientering: Vi vil i år melde 
Terråk Skolemusikk inn i Norges 
Musikkorps Forbund. Grunnen til 
dette er flere, for det første vil vi da 
få gi en generell livs- og skadeforsik-
ring til alle våre medlemmer og sam-

tidig forsikre alle våre instrumenter, 
noe vi mener er svært viktig. 
 For det andre vil vi da få tilgang 
på kursopplegg, støtteordninger, 
samlinger osv. som korpset vil ha 
stor glede av. Forsikringspremien 
er en del av medlemskontingenten 
på 200,- kr. for aktive medlemmer. 
Vi ønsker videre at familie av korps-
medlemmer og venner av Terråk 
skolemusikk tegner et prøvemed-
lemskap i år. 

Terråk Skolemusikk

Borgerlige  
konfirmanter 2006
Jonas Nilsen
Catrine Steffenakk Lund
Agnieszka Donal

 Medlemsavgiften som vi i år set-
ter til 50.- kr, gjør at de innmeldte 
støttemedlemmene er forsikret 
under arrangementer og turer der 
Terråk skolemusikk deltar, og som 
støttemedlemmet aktivt er en del 
av.  Vi håper vi med dette bidrar til å 
skape en tryggere ramme for korp-
sets virksomhet. Blås liv i bygda! 
– Bli med i Terråk skolemusikk! 
 Giro kommer i posten!

Hilsen Terråk Skolemusikk
v/ Svein Kolsvik
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Forslag på kandidater til kul-
turprisen i Bindal kan sendes til 
Bindal kommune innen 1. juni
 Retningslinjene for prisen 
er slik:
1.  Bindal kommune v/ for-

mannskapet deler ut en 
“Kulturpris”. Prisen deles 
ut hvert år, dersom ikke an-
net blir bestemt.

2.  Formålet med kulturprisen 
er å gi anerkjennelse til en 
person eller forening/lag 
som har utmerket seg ved 
sin innsats i kulturlivet i 
Bindal.

3.  Prisen gis til vanlig til en 
person, men kan i spesielle 
tilfeller deles. Prisen kan 
også gis til en forening eller 
et lag.

4.  Kulturprisen overrekkes av 
ordføreren, sammen med 
et diplom.

5.  Formannskapet tildeler 
prisen etter innstilling fra 
oppvekst- og kultursjefen.

6.  Prisen lyses ut i avisene og 
i kulturkalenderen med en 
frist for innsending av for-
slag til kandidater.

 Tidligere vinnere er:
1994: Helge Spilling
1995: Ingulf Aune
1996: Sissel Sørhøy
1997: Olav Håkon Dybvik
1998: Eivind Christensen
1999: Anders Karl Botn
2000: Jann og Erling Alsli
2001: Halvor Kveinå
2002:  Åbygda Ungdomslag
2003:  Terråk idrettslag
2004 Bindalseidet  
 skolemusikk
2005 Anne-Beate Solvang

Kultur-
prisen
2006

Bindal Ungdomsråd fordelte i 2005 
kr 90.000, som kommunen fikk fra 
Barne, Ungdoms- og familiedirek-
toratet. Her er rapporten om hva 
midlene ble brukt til:
 Indre Bindal Skytterlag arranger-
te skytterskole for barn og ungdom, 
og det var 11 deltakere.  Skytter-
skolen gikk over 5 kvelder, der del-
takerne ble skolert innen sikkerhet 
ved bruk av våpen, hvordan de skulle 
ligge under skyting, samtidig som de 
fikk skytetrening med oppfølging 
av instruktører.  Instruktørjobben 
var det ungdom på 17 og 19 år som 
utøvde sammen med lederen i skyt-
terlaget.  Blant deltakerne var det 6 
gutter og 5 jenter.  I etterkant har 
skytterlaget fulgt opp med miniatyr-
skyting hver tirsdag som er blitt vel-
dig populært mottatt blant barn og 
ungdom. 
 Kjella Husflidslag arrangerte hus-
flidsdag for barn og unge i bygda.  De 
har utstilling, samt at deltakerne har 
mulighet til å lage ting selv av for-
skjellige materialer.  Dette er blitt 
en tradisjon i bygda hvor voksne og 
barn møtes og har en trivelig dag 
sammen. 
 Elevrådet ved Terråk skole ble 
tildelt midler til innkjøp av nytt mu-
sikkutstyr.   Musikkutstyret brukes i 
forbindelse ved arrangement av sko-
leball, i musikkundervisning,  elever 
som er med i band, diverse tilstel-
ninger på kveldstid, samt på elevstua 
i friminuttene.  Skoleballet på Terråk 
skole arrangeres hvert år hvor elev-
ene i 8, 9 og 10 klasse deltar.  Arran-
gementet avholdes hvert år i februar 
og ble i år arrangert for 32. gang.  
Forestillingen har både sang, musikk 
og dans.   

 Elevrådet ved Kjella Friskole fikk 
også tildelt midler til musikkinstru-
menter.  Instrumentene brukes i for-
bindelse med arrangement, musikk-
timene, friminuttene og på fritida.  
Elevene har et band som også kan 
disponere utstyret. 
 Det ble også delt ut midler til 
hinderløye til elevrådet ved Kjella 
Friskole.  Denne er ikke ferdig, men 
materiell og utstyr er innkjøp, og ar-
beidet vil bli gjennomført på dugnad 
av elever og foreldre ved skolen. 
 Bindal Kulturskole fikk innvilget 
tilskudd til lys- og lydutstyr som bru-
kes i forbindelse med arrangement 
av ungdommens kulturmønstring 
og andre arrangement kultursko-
len arrangerer hvor ungdom deltar.   
Både jenter og gutter deltok under 
kulturmønstringen.  3 jenter og 1 
gutt ble sendt videre til fylkesmøn-
stringen.   Ungdomsrådet deltok i 
forberedelsen av kulturmønstringen 
og var representert i juryen med 1 
gutt og 1 jente. 
 Bindal Ungdomsråd arrangerte 
julebord for elevene i ungdoms-
skolen.  Ungdomsrådet består av 
6 medlemmer derav 3 jenter og 3 
gutter. De stod selv for planlegging, 
innkjøp, og matlaging.  Elevene ved 
en av skolene stilte med band som 
spilte.    Det var 57 ungdomsskolee-
lever som deltok på arrangementet. 
 Ungdomsrådet i Bindal som be-
står av 1 elev fra hver av ungdoms-
skolene i Bindal samt 3 medlemmer 
i alderen 16 – 26 år er meget tilfreds 
med at de får muligheten til å være 
med å bestemme hvordan disse mid-
lene skal brukes. 

Ungdoms-
satsing 
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MNA inviterer til årets ryddeak-
sjon i opprydding langs grøfte-
kanter, turområder og boligfelt. 
Målet er å få det ryddig og fint 
før 17. mai. En egen MNA-avis 
kommer i uke 17, som forteller 
mer om våraksjonen.
 MNA tilbyr hjelp til å samle 
inn hageavfall, og at husstandene 
får levere 3 sekker ekstra med 
restavfall.

Natteravntjenesten i Bindal
Det er opprettet natteravntjeneste i Bindal. Det er et 

frivillig tiltak i regi av Frivillighets-sentralen og enkeltin-
divider, og med formål å skape trygghet 

for alle i lokalsamfunnet, spesielt for 
ungdom som er ute på kvelden 

og natten.
 Ved behov vil nat-

teravnene være synlig 
tilstede på steder der 

ungdom samles i 
forbindelse med 

ulike arrangemen-
ter. Natteravnene 

vil ikke være 
inne i et evt. 

festlokale, men 
oppholde seg i 
uteområdene.

 Natterav-
nene er ikke 

ordensvakter, de 
representerer ikke 

politiet, og de har 
taushetsplikt når det 

gjelder det de måtte se 
og høre når de er ute på 

oppdrag.
 Erfaring fra så vel bymiljø 

som mindre tettsteder viser at det 

oppstår langt færre aggressive situasjoner der natterav-
ner er synlige. Erfaringsmessig  reagerer ungdommene 

positivt på at voksne, edru mennesker er 
tilstede, som uten å moralisere vi-

ser interesse for de unge og er 
åpne for kontakt og dialog.

Skulle det være interesse 
for natteravntjeneste i 

forbindelse med ditt/
deres arrangement, 
ber vi deg/dere 
kontakte daglig 
leder for Frivil-
lighetssentralen, 
Gerd Dybvik, på 
tlf. 750 31 744 
eller mobiltlf. 
482 99 650. Hun 
vil bistå med 
ytterligere infor-

masjon og evt. 
tilrettelegging av en 

natteravntjeneste.
Tjenesten er gratis.

Vennlig hilsen, Arbeids- 
gruppen for natteravn- 

tjenesten i Bindal 2006

Tilskudd til 

miljøtiltak  
i jordbruket 2006
Forskrift om tilskudd til miljøtiltak 
for Nordland er under revidering.  
Kommunens høringsfrist var 17. 
mars.  I samtale med Fylkesman-
nen får vi opplyst at forskriften vil 
være ferdig i løpet av mars måned, 
og at den så fort den er ferdig vil 
bli sendt ut til kommunene.

 Vi vil derfor komme med infor-
masjon direkte til gårdbrukerne så 
fort vi vet mer, og forhåpentligvis 
før vekstsesongen er over oss.

Plan- og ressurssjefen

Vår-
rydding
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Styret i Bindal Initiativ AS ( heretter 
kalt BIAS) vil her gi en kort informa-
sjon om status i styrets arbeid.
 Siden ekstraordinær general-
forsamling 6. oktober 2005 har det 
nye styret holdt en møtefrekvens 
på gjennomsnittlig ett møte pr. må-
ned. I tillegg har styret gjennomført 
møte med Bindal formannskap i den 
hensikt å avklare kommunens rolle i 
forhold til BIAS.
 De viktigste oppgavene styret 
har arbeidet med har vært å danne et 

fundament for den framtidige driften 
av BIAS. Dette har styret gjort ved å 
utforme visjon og mål, samt vedta å 
ansette en daglig leder/prosjektleder 
som skal følge opp og gjennomføre 
målene.
 Stilling som daglig leder/pro-
sjektleder har vært lyst ut med søk-
nadsfrist 17.03.06. På det tidspunkt 
dette skrives er søknadsfristen 
ikke gått ut, men etter at fristen er 
gått ut vil styret sette i gang anset-
telsesprosessen. Når ansettelse er 

foretatt tas det sikte på å avholde 
informasjonsmøter i de forskjellige 
grendene i kommunen for å presen-
tere den ansatte og videre strategi 
for driften.
 Lokalisering av kontor for virk-
somheten er bestemt til Terråk. 
BIAS vil informere mer på et senere 
tidspunkt.

Helgeland Museum
6.05 Kl.12.00 – ca. 15.00  

”Markedsdag”  
Bygdetunet  
Markedsdag med lokale håndverk-
sprodukter.  Salg av kake, saft og 
kaffe. Velkommen!

23.06  Kl.17.00 – ca. 21.00  
”St. Hans feiring” 
Åpning av fotoutstilling med fokus 
på Bindalsbruket 
Sommersesongen-06 åpnes. Bygde-
tunet Tradisjonell St.Hans-feiring. 
Muligheter for grilling. Fotoutstilling: 
Fotoene er fra ulike produksjons-
stadier ved Bindalsbruket AS og 
reflekterer dets historie fra fortid 
via nåtid inn i fremtid. Salg av røm-
megrøt, kake, kaffe, saft og brus. 
Velkommen!

Endringer i programmet kan forekomme. Følg med på lokale annonseringer eller ta 
kontakt med Bindal Bygdetun 75034378 for nærmere opplysninger.

Formannskapet har gitt et til-
skudd på kr 4.500 til Bindalsei-
det Friskole, som skal brukes til  
«Økologisk matproduksjon». 
 Det går i korte trekk ut på at 
skolen etablerer en kjøkkenhage 
som skal drives etter økologiske 
prinsipper, produktene tas vare 
på gjennom ulike konserverings-

metoder, og produktene selges 
ved lokale arrangement.  
 Videre ønsker skolen å knytte 
et samarbeid med Bindalseidet 
Bondelag til prosjektet, der hen-
sikten er å gi elevene oversikt 
over ulike produksjonsformer i 
området. 

Støtte til  
«økologisk mat-
produksjon»
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De kommunale skolene og barne-
hagene hadde i februar/mars ute en 
brukerundersøkelse blant foreldre 
som har barn i skolen/barnehage.

Foreldreundersøkelsen  
i barnehagen 
Undersøkelsen er utarbeidet av 
Kommuneforlaget. Hensikten med 
undersøkelsen var bl.a. å få en kva-
litetsmåling på det tilbud barneha-
gen gir. Foreldreundersøkelsen ble 
gjennomført på frivillig basis, det vil 
si at de foresatte ikke var pålagt å 
besvare denne
 For barnehagene var undersø-
kelsen var delt inn i 8 hovedområder 
(med underpunkt). Disse var:
Resultat for brukerne, Trivsel, Bru-
kermedvirkning, Respektfull behand-
ling, Tilgjengelighet, Informasjon, Fy-
sisk miljø
 Svarprosenten er på 76%.For-
eldrene skulle 
gradere svarene 
fra 1 til 6, hvor 
6 var beste ka-
rakter. Barneha-
gen sammenlagt 
har blitt gitt en 
snittkarakter på 
5,2 når foreldre-
ne vurderer hel-
hetlig tilfredshet 
med barneha-
gen barnet går 
i. Dette ligger 
noe i overkant 
av landsgjen-
nomsnittet for 
undersøkelser 
tatt i 2005.

Foreldreundersøkelsen i skolen
Utdanningsdirektoratet har i sam-
arbeid med Kommunenes Sentral-
forbund (KS), Utdanningsforbundet, 
Foreldreutvalget for grunnskolen 
(FUG) og Elevorganisasjonen ut-
viklet en brukerundersøkelse for 
foresatte til barn i grunnskolen som 
de offentlige skolene i Bindal deltok 
i. Undersøkelsen er rettet mot elev-
enes foresatte, og oppfordrer dem 
til å gi en vurdering av elevenes læ-
ringsmiljø og samarbeidet mellom 
hjem og skole.
 For skolen var undersøkelsen 
delt inn i 6 hovedområder (med un-
derpunkt). Disse var: Informasjon 
fra skolen, Utviklingssamtale/kon-
feransetime, Møte med skolen og 
lærerne, Fysisk miljø og materiell på 
skolen, Trivsel, læring og utvikling, 
og Opplæringen i skole.

 Svarprosent er på ca 60%. Forel-
drene skulle gradere svarene fra 1 til 
4, hvor 4 var beste karakter. 
 Skolene har sammenlagt en 
snittkarakter på 2,9 når foreldrene 
vurderer helhetlig tilfredshet med 
skolen barnet går i. På landsbasis er 
snittkarakteren. 3,0. 

Generelt
I tiden fremover vil undersøkelsen 
bli behandlet ved skolens organer, 
personalmøter, samt på foreldremø-
ter i alle klassene/barnehageavdelin-
gene. Her vil enn sette fokus på de 
enkeltpunkt hvor vi scorer dårligst 
på, og forhåpentligvis vil vi i felles-
skap finne elementer til ytterligere 
forbedringer. 
 Jeg ønsker å rette en takk til de 
som svarte.

Fung. Oppvekst- og kultursjef

Resultat fra brukerundersøkelse  
i barnehage og skole 2006 



Det er gjennomført brukerun-
dersøkelser innafor området 
byggesaksbehandling.  Dette 
innebærer at alle som har hatt 
byggesak til behandling, altså 
byggesøknad eller byggemel-
ding, i løpet av 2005, har fått 
tilsendt en brukerundersø-
kelse.
I løpet av 2005 hadde vi 37 slike sa-
ker til behandling.  Av de 37 utsendte 
spørreskjemaene fikk vi inn 20 svar.  
Dette gir en svarprosent på bare vel 
54 %, noe som er godt under det vi 
ønsket oss.  Det er også slik at bare 
37 mulige svar er noe for lite til å 
kunne trekke sikre konklusjoner.  Vi 
forholder oss likevel til resultatene 
som retningsgivende for hva vi bør 
gjøre mer av, mindre av eller gjøre 
helt annerledes enn i dag.
 I tabellen nedenfor er resultatet 
av undersøkelsen sammenfattet, og 
vi er sammenlignet med landsgjen-
nomsnittet og landets beste kom-

mune.  Som en ser scorer 
vi relativt høyt på alle kri-
teriene som er framstilt i 
tabellen.
 Bak disse tallene ligger 
det imidlertid spørsmål 
som gir svar vi ikke i like 
stor grad har grunn til å 
være fornøyd med på alle 
områder.  Dette dreier 
seg om forutsigbarhet i 
saksbehandlingen, kvalite-
ten i saksbehandlingen og 
hvorvidt søkeren tror at 
hennes/hans rettigheter 
blir ivaretatt.  Av disse er 
det særlig forutsigbarhet 
og kvaliteten i saksbe-
handling som peker seg 
ut som områder vi ikke er 
gode nok på.  (Det pre-
siseres at vi ikke er dårli-
gere enn 4 på en skala fra 1 til 6 der 
6 er best.)
 Forklaringen på manglende for-
utsigbarhet kan ligge i vår evne til å gi 
saklig informasjon omkring årsaken 
til at en sak ikke kan innvilges som 

omsøkt.  Dette vil også gjenspeile 
seg i søkerens oppfatning av kvalitet 
på saksbehandlingen.  Gjennomfø-
ringen av undersøkelsen har sjølsagt 
som mål at vi skal bli bedre, og den 
umiddelbare konklusjonen ligger 
derfor i at innsatsen bør rettes mot 
at vi må bedre vår  evne til å gi saklig 
informasjon til søkeren, både gjen-
nom den muntlige informasjonen vi 
gir, og i vår skriftlige avgjørelse av 
saker.
 Gjennomføringen av undersø-
kelsen var forhåpentligvis en enkel 
oppgave for de som valgte å svare.   
Likevel setter vi svært stor pris på 
at noen tok seg tid til å svare, noe 
som er viktig for at vi skal bli bedre 
i møtet med brukerne av tjenestene 
våre.  Derfor; en stor takk til de 
som svarte !!

Plan- og ressurssjefen
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Brukerundersøkelsen 
byggesaksbehandling

 Bindal  Høyest 
 kommune Landssnitt kommune

Resultat for brukerne 5,0 4,7 5,0
Respektfull behandling 5,3 5,2 6,0
Pålitelighet 4,8 4,8 4,5
Tilgjengelighet 5,2 4,8 5,3
Informasjon 4,7 4,6 5,0
Generelt 4,9 4,8 5,0
Snitt totalt: 5,0 4,8 5,2

Resultatene fra brukerundersøkelsen i Pleie- og omsorgsavdelingen 
vil bli gjort kjent i neste utgave av Båtsaumen.
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KULTURKALENDER VÅREN 2006
Bygdekinoen

TERRÅK SAMFUNNSHUS

Søndag 9. april
 Kl 1800 Det levende slottet 7 år 
 Kl 2015 Gymnaslærer Pedersen 11 år

HORSFJORD UNGDOMSHUS

Onsdag 19. april
 Kl 1800 Det levende slottet 7 år 
 Kl 2015 Gymnaslærer Pedersen 11 år
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Påske-Fester

PÅSKEFEST I ÅBYGDA
Onsdag 12. april 
er det påskefest i Åbygda
Musikk av  
Geir Allan Reitan m/fl. (

PÅSKEFEST PÅ 
”Granheim”  
Skjelsviksjøen.
Rekeaften på skjærtors-
dag 13 april 2006.
Påmeldingsfest. 
Musikk av KVEINÅS

Bryggedansen på Helstad 
er lørdag 10 juni. 

Nordlandsbåtregattaen  
er helga 30. juni til 2. juli. 

Bindalseid-dagan  
er fra 7.—9. juli. 

Påskeaften spiller “Highlights” på 
Toppen, Terråk. 
Arrangør er Toppen forsamlingshus. 

Bindal Bygdetun - åpningstider
 Onsdag:  12.00-15.00
 Torsdag: 12.00-15.00
Grunnet lite besøkende er Bindal Bygde- 
tun stengt utover de planlagte arrange-
mentene f.o.m. mandag 24. oktober. 
 Ta kontakt med Bindal Bygdetun 
tlf. 41 80 86 80 om ønske om åpning/
guiding utover arrangementer.

Sommerfester i Åbygda
14 juli er det skuespill

15 juli er det skuespill med fest etterpå. 
Musikk ikke avklart ennå

Fiskefestival i Åbygda den 29. juli.
Musikk ikke avklart ennå

Frivillighetssentralen i Bindal 
skal være et bindeledd mel-
lom de som ønsker å yte en 
ubetalt innsats i nærmiljøet 
eller lokalsamfunnet og de 
som ønsker å motta en slik 
innsats. Frivillighetssentralen 
skal fungere  som en møte-
plass og brobygger mellom 
mennesker, frivillige organi-
sasjoner og sammenslutnin-
ger og det offentlige.

Arrangement seinere i år


