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Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2017/513 - 12 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
4/18 Bindal fondsstyre 19.04.2018 

 

Økonomisk støtte til kjøp av melkekvote 2017 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det avsettes et tilskudd på kr 97 300,- til kjøp av melkekvote. 
 
2. Etter særskilt søknad kan hver enkelt søker innvilges inntil kr 1,00 pr liter kjøpt kvote. 
 
3. Tilskuddet dekkes av budsjettpost 147004 32552 ”Tilskudd andre næringsformål”. 
 
4. Tilskuddet gjelder kjøp av tilleggskvote til eksisterende kvote. 
 
5. Før tilskudd kan betales ut, må følgende vilkår være oppfylt: 
    a. Søker må framlegge dokumentasjon for påløpte utgifter ved kjøp og leie av kvote. 
 
    b. Mottaker av tilskuddet skal skrive under på ”Erklæring om plikt til tilbakebetaling 
        av tilskudd”, slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene 
        for støtten, kan kommunen avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav 
        om innløsning kan ikke settes frem senere enn 5 år etter utbetaling. 
 
6. Dersom søkeren innen 5 år selger sin kvote, plikter søkeren selv å gi fondsstyret skriftlig 
    melding om dette. Utbetalt tilskudd skal i slike tilfeller betales tilbake i sin helhet. 
 
7. Tilskuddet står ved lag til og med 01.06.2018. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i Bindal kommunes delegasjonsreglement pkt. 1.8, jfr. 
kommunestyresak 55/96 samt vedtekter for næringsfondet vedtatt i kommunestyresak 90/15 og 
godkjent av Fylkesmannen i Nordland 02.12.2015. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Åsmund Myrvang søker, som representant fra Bindal i Ytre Namdal Produsentlag, i mail av 
14.03.2017 om støtte til kjøp av melkekvote. 
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I brevet står følgende: 
«Som representant fra Bindal i Ytre Namdal produsentlag og de få melkeprodusentene 
som fortsatt finnes i kommunen, søker vi om at det settes av midler til å imøtekomme 
søknader om støtte til kjøp av melkekvoter for neste år. 
Landbruket i Bindal sliter fremdeles med en nedadgående utvikling blant annet i 
melkeproduksjonen. Derfor er det viktig at man inspirerer de gårdene som fortsatt er i 
drift til å melde seg som kjøpere når staten selger melkekvoter. Derfor bør kvotekjøp 
støttes.» 

 
Fra kvoteåret 2014 er det åpnet for at 80 % av kvoten kan selges til eiere av 
landbrukseiendommer med kvote innenfor samme fylke. 20 % av kvoten skal selges til staten for 
kr 2,50 pr. liter. 
 
Kvote på det private markedet kan kun selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote 
innenfor det fylket der gården med den aktuelle kvote er plassert. I tillegg er det innført ordning 
med at det kan leies kvote. Det er kun eier av en landbrukseiendom som kan leie ut kvote, og 
kvote kan bare leies ut til eier av en landbrukseiendom. 
Dersom melkeproduksjon skal opprettholdes i området, vil det være best om den aktuelle kvote 
blir omplassert i egen kommune, i enkelte tilfeller til og med innenfor egen grend. De signaler 
som blir gitt med hensyn til økte krav til rasjonalitet og effektivitet, vil gjøre et aktivt 
produksjonsmiljø i sin helhet viktig. Dette både av hensyn til de økonomiske forholdene omkring 
inn- og uttransport av varer og innsatsfaktorer, og av hensyn til det generelle fagmiljøet. 
 
Tidligere utbetalte tilskudd: 
Kjøp Gjelder fra Sak Kvotekjøp Ramme Komm. 
   liter komm.tilskudd tilskudd 

2001 01.01.2002 fond 13/01  kr    59 809,00   kr        150 000,00   kr     89 713,50  
2002 01.01.2003 kst. 103/02  kr    73 644,00  kr 1,50 pr liter  kr   110 466,00  
2003 01.01.2004 fond 13/03  kr    62 160,00   kr          70 000,00   kr     68 997,60  
2004 01.01.2005 fond 02/05  kr    31 067,00   kr          46 000,00   kr     46 600,50  
2005 01.01.2006 fond 04/06  kr    48 490,00   kr          48 490,00   kr     48 487,00  
2006 01.01.2007 fond 37/06  kr  192 350,00   kr        100 000,00   kr   100 022,00  
2007 01.03.2008 fond 9/08  kr    42 294,00   kr        100 000,00   kr     88 033,00  
2008 01.03.2009 fond 11/09  kr    30 944,00   kr          67 000,00   kr     66 528,00  
2009 01.03.2010 fond 8/10  kr    38 624,00   kr          40 000,00   kr     59 863,00  
2010 01.03.2011 fond 8/11  kr    14 157,00   kr          25 000,00   kr     22 024,00  
2011 01.03.2012 fond 10/12  kr    23 364,00   kr          41 000,00   kr     40 884,00  
2012 01.03.2013 fond 7/13  kr    17 995,00   kr          18 000,00   kr     17 925,00  
2013 01.01.2014 fond 5/14  kr    28 912,00   kr          29 000,00   kr     22 673,00  
2014 01.01.2015 fond 8/15  kr      6 972,00   kr            7 000,00   kr       6 972,00  
2015 01.01.2016 fond 11/16  kr    12 402,00   kr          12 500,00   kr       9 646,00  
2016 01.01.2017 fond 18/17  kr  180 114,00   kr        180 000,00   kr   175 750,00  
2017 01.01.2018   kr    97 236,00    

 
Leie av melkekvote ble inntatt i regelverket med virkning fra 1.3.2009. Avtalen skal godkjennes 
av Statens Landbruksforvaltning og panthaver. Kvoteåret regnes fra 01.01. 
 

Vurdering 
Ordningen med statlig oppkjøp av melkekvoter ble innført for å redusere antall melkekyr for å 
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redusere overproduksjon av melk. Fra 1992 har det vært stor nedgang i antall melke-
produksjonsbruk. Vedvarende nedgang i antall melkeproduksjonsbruk vil etter hvert svekke 
fagmiljøet og bidra til ytterligere avskalling av bruk. 
Antall kvoter pr. 01.01.2018 er 24. Av disse leier 8 eiendommer bort hele kvoten og 3 
eiendommer leier bort deler av kvoten sin med tilsammen 726 363 liter. Total kvote i Bindal er 
for 2018 på vel 2,4 tonn. 
 
Muligheten enkeltbrukere har for kjøp, er både statlig og privat kvote. Privat kvotekjøp er blant 
annet avgrenset av hvilken pris det er mulig for selger å presse ut av markedet. 
Landbruket utgjør en meget viktig del av næringslivet i kommunen, både med den direkte 
sysselsettingen og de som har sitt arbeid rundt denne. 
Det er av stor betydning for kommunen at virksomheten innen landbruket i kommunen 
opprettholdes. For et melkeproduksjonsbruk vil økt kvote kunne bidra til økt inntjening, som 
igjen vil styrke brukets muligheter for framtidig drift. Det er et ønske at kvoter som selges blir 
omsatt i egen kommune, men pris har hittil vært tellende. 
I jordbruksoppgjøret 2008 ble det enighet mellom partene om å innføre muligheten for leie av 
kvote. 
 
Det er ingen statlige kvote som kunne kjøpes i 2017. Det er imidlertid kjøpt 97 236 liter privat, 
fordelt på 3 foretak som er det totale antall liter melkekvote kjøpt i 2017 med virkning fra 
01.01.2018.  
 
Søknad om støtte behandles i egen søknad hvert år, og ut fra tall fra Statens 
Landbruksforvaltning vil det bli vurdert om støtte skal gis. 
Kommunen kan stimulere til at flest mulig brukere benytter muligheten til å øke 
ressursgrunnlaget på bruket ved å kjøpe melkekvote. For mange produsenter vil slikt kjøp være 
en investering som det tar lang tid å tjene inn. Kvoteleie ses på som positivt, da en kan berge 
kvoten i kommunen. Det kan være at kvoten produseres av andre, at man venter på et eventuelt 
generasjonsskifte eller får en lengre betenkningstid før en bestemmer seg for å se hva framtida 
bringer. 
 
Med i vurderingen er det viktig at et kommunalt tilskudd ikke kan benyttes i et arbeid for å samle 
opp kvote med tanke på vinning ved et eventuelt seinere salg. Et eventuelt tilskudd må utformes 
slik at dette ikke blir mulig, da det vil være med på å presse prisene unødig høyt, og også svekke 
produksjonsgrunnlaget for de som vil kjøpe med tanke på å sikre muligheten for framtidig 
produksjon. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 23.03.2018 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
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Turistkart 2018 og materiell for økt synliggjøring av turistkartene 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Bindal kommune bevilger inntil kr. 49.000,- fra næringsfondet til trykking av turistkart for 
Bindal kommune og innkjøp av brosjyrestativ o.l. for økt synliggjøring av turistkartene. 
 
Beløpet dekkes av budsjettpost 147004 3552 «Tilskudd til andre næringsformål». Tilsagnet står 
ved lag til og med 30.9.2018. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2017 ble det utviklet en første versjon av turistkart for Bindal. Bindal Utvikling bekostet 
utviklingskostnadene, mens Bindal kommune bekostet trykkekostnadene. I tillegg ble det utført 
en betydelig egeninnsats fra både Bindal kommune og Bindal Utvikling. Turistkartet har fått god 
respons fra både innbyggere og turister. Samtidig har det også kommet tilbakemeldinger på  
forbedringspunkter. 
 
Det er ønske om å utvikle og trykke en versjon 2.0 av turistkartet våren 2018. I tillegg til å rette 
opp enkelte mindre feil og mangler, vil kartet øke noe i størrelse slik at det blir plass til fiskevann 
hvor det er fritt fiske, økt profilering av Heilhornetmassivet og sommeraktiviteter som tilbys av 
reiselivsaktørene i Bindal i juli måned. Målet er at kartet skal innby enda flere turister til å 
besøke kommunen eller forlenge oppholdet i kommunen, og ikke minst få flere til å komme 
tilbake på nye besøk. 
 
For å oppnå ønsket effekt av kartet er det viktig at kartet er tilgjengelig der folk ferdes. Det er 
derfor satt opp en rekke gjennomsiktige plastbokser blant annet ved turisttavlene til Bindal 
kommune (Årsandøy og Vennesund) og utenfor Bindal rådhus. I tillegg er kartene lagt ut ved 
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butikkene i kommunen og på turistinformasjonen. Ansatte i kommunen og aktører i 
reiselivsnæringa bidrar med etterfylling av boksene ved behov. 
For at kartet skal kunne nås ut til flest mulig er det viktig at turistkartet er 
tilgjengelig hos reiselivsaktører i og utenfor kommunen, på butikker og 
bensinstasjoner og på rådhuset der publikumsmottaket er 
turistinformasjon. Kartet må være lett synlig og bli presentert på en positiv 
måte. En brosjyreholder med banner vil være et blikkfang som fanger 
turister og besøkendes oppmerksomhet og som øker potensialet for at flere 
tar med seg turistkartet. Det vil også gi et mer positivt inntrykk av Bindal 
som reiselivsdestinasjon enn dersom turistkartene ligger mellom annet 
reklamemateriell på butikkene. 
 
Publikumsmottaket på rådhuset er kommunens turistinformasjon. Her er 
det ønskelig å henge opp turistkartet på fast plate. Dette vil kunne gjøre 
besøkende turister mer selvhjulpne, ved at de kan studere kartet for å finne 
fram til ønsket informasjon. 
 
I 2017 kjøpte Bindal Utvikling en rekke gjennomsiktige plastbokser der 
turistene kunne hente turistkartet. Dette er en type investering om vanligvis 
ligger utenfor Bindal Utvikling sitt område. Erfaringer viser at det er behov for 
flere plastbokser på Vennesund, der det har vært vanskelig å finne noen til å 
etterfylle boksene ofte nok. Det er også ønskelig med en eller flere slike bokser 
ved den ubemannede bensinstasjonen i Kveinsjøen. 
 
Bindal Utvikling er i ferd med å få utviklet et slikt turistkart, men omstillingsselskapet har ikke 
muligheter for å bekoste trykkingen. Gjennom at kommunen tar trykkerikostnadene vil 
kommunen også sikre eierskapet til kartet, og at dette blir tilgjengelig for alle aktører i 
turistnæringa. Bindal Utvikling vil også kunne påta seg kostnadene med utvikling av banner til 
brosjyreholderne. Totale utviklingskostnader er kostnadsberegnet til inntil kr. 40.000,-.  
 
Kostnadsoverslag: 
Type  Kroner 
Utvikling av kart og banner 40.000,- 
Innkjøp av inntil 5 brosjyreholdere m/banner 24.000,- 
Innkjøp av inntil 10 plastbokser 4.500,- 
Trykking av 10.000 turistkart 20.500,- 
SUM 89.000,- 
 
 
Finansieringsplan: 
Bindal kommune 49.000,- 
Bindal Utvikling AS 40.000,- 
SUM 89.000,- 
 
 
 

Vurdering 
Rådmannen mener det vil være positivt både for turistnæringa i Bindal og for lokalsamfunnet 
generelt å få utarbeidet et turistkart som skissert ovenfor. At turister og tilreisende blir bedre 
kjent med hvilke bo- og aktivitetstilbud som finnes i kommunen vil kunne generere flere 
overnattingsdøgn, samt at flere besøker de attraksjoner som finnes i kommunen. Dette kan føre 
til en ny og positiv giv for turistnæringa slik at nye attraksjoner og aktivitetstilbud blir utviklet. 
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Tiltaket vil også kunne bidra til økt verdiskaping for andre næringer, herunder handels- og 
serveringsnæringene. Gjennom å øke publikums tilgang til turistkartet vil det også bli mindre 
behov for de tradisjonelle turistinformasjonene rundt om i kommunen. 
 
 
Turistkartene som er lagt ut på butikkene, har i flere tilfeller «druknet» litt mellom annet 
informasjonsmateriell som er lagt ut. Rådmannen mener derfor at det er behov for investering i 
4-5 brosjyreholdere som er et blikkfang for turister og besøkende og som gir et godt 
førsteinntrykk. Videre er det behov for inntil 10 nye plastbokser som kan henges opp rundt 
omkring i kommunen der turistene ferdes. 
 
I turistkartet vil turister og besøkende få tilgang til informasjon om alle overnattingssteder, 
sommeraktiviteter og øvrig servicetilbud som fins i Bindal på en enkel måte. 
 
Bindal kommune søker Bindal Utvikling AS om dekking av utviklingskostnadene, jf. 
kostnadsoverslag og finansieringsplanen ovenfor. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 4.4.2018 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
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Søknad om tilskudd fra næringsfondet til etablering av nettsider for bedrifter 
- Kystriksveien Reiseliv AS 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om støtte til utvikling av nettsider 
 

Rådmannens innstilling 
1.Kystriksveien Reiseliv AS gis tilsagn om tilskudd på inntil kr. 56.000.-, der formålet er å hjelpe  
   bedrifter i Bindal som ønsker å få utarbeidet egen nettside.  
 
2.Beløpet dekkes av post 147004 32552 «tilskudd andre næringsformål». 
 
3.Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt: 
 
a.Mottaker av tilskuddet skal skrive under på «erklæring av tilbakebetaling av tilskudd», slik at   
   dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen  
   avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan ikke settes fram   
   senere enn 5 år etter utbetaling. 
 
b.Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, plikter søkeren selv å gi fondsstyret skriftlig   
   melding om dette. 
 
c.Mottaker legger fram dokumentasjon på påløpne utgifter. 
 
d.Tilsagnet står ved lag til og med 31.12.2018. 
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Saksopplysninger 
Kystriksveien Reiseliv AS, søker på skjema datert 13.03.18 om tilskudd på kr. 56.000.- til 
utvikling og produksjon av nettsider til bedrifter i Bindal kommune. Søknad følger vedlagt saken.  
 
Kostnadsoverslag: 
 
Nettsideprodusent – Doghouse    kr. 56.000.- 
Egeninnsats bedrifter      kr. 24.500.- 
Egeninnsats Bindal Utvikling    kr. 30.000.- 
«Opplevelser i Heilhornets rike» . administrasjon  kr.   7.000.- 
        --------------- 
SUM        kr. 117.500.- 
        --------------- 
 
Finansiering: 
 
Kommunalt næringsfond, Bindal    kr. 56.000.- 
Egenandel bedrifter      kr.   7.000.- 
Egne midler/egen innsats     kr. 24.500.- 
Annen finansiering/investorer etc. Bindal Utvikling  kr. 30.000.- 
        --------------- 
SUM        kr. 117.500.- 
        ---------------- 
Vurdering 
 
 
Vedtekter for næringsfondet: 
 
§ 2. Formål. 
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunal 
tilrettelegging for næring. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og 
ungdom skal prioriteres. Investeringsstøtte skal bidra til en viss sysselsettingseffekt. Det gis ikke 
støtte til erstatning av eksisterende driftsmidler. Det gis heller ikke støtte til eierskifte (det vil si 
kjøp av bedrift/næringseiendom). 
 
§ 4. Støttevilkår 
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % 
av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og 
ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. 
 
Merknader til vedtektene § 2 Formål: 
Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme etablering av ny 
næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. 
 
Søknadsbeløpet ligger på 47,7 % av kostnadsoverslaget. Dette er innenfor 
statuttene for næringsfondet hvor det som hovedregel ikke skal overstige 50 % av det totale 
kapitalbehov for et prosjekt. Det er imidlertid sjelden at søknader om støtte fra næringsfondet 
innfris fullt ut. 
 
Ett av hovedmålene i samfunnsdelen er at «Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og 
legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for 
eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene 
for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes». 
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Videre står det i delmål 1c) at «Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av Næringsfondet 
legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv». 
 
I delmål 1 j) går det fram at «Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering 
av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige 
rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur». 
 
Sysselsettingen i Bindal er preget av et ensidig næringsliv hvor den viktigste arbeidsgiveren er 
kommunen. Det er derfor viktig at Bindal kommune i tillegg til å legge til rette for nye 
arbeidsplasser, også bidrar til sikring av eksisterende arbeidsplasser. 
 
Det er i kommunens utviklings- og næringsplan påpekt at turisme bør være ett av 
satsingsområdene i kommunen. 
 
Søknaden sier at det pr. søknadsdato var 7 påmeldte. Dette viser at det fremdeles er et udekket 
behov, og at nettsidetilstanden for bedriftene har vært og for noen fremdeles er dårlig. 
Fondsstyret ga i sak 13/17, den 08.06.17, kr. 100.000.- i tilskudd til Kystriksveien AS på vegne 
av reiselivsbedrifter i Bindal som ønsket å få utarbeidet egen nettside for bedriften sin. I tillegg er 
det bevilget penger til Bindalsbruket AS med formål nettside. For kommunen er det en grense for 
hvor mye av næringsfondet som bør kunne benyttes til å hjelpe bedrifter med nettsider. Jeg ser 
for meg at det er siste gang fondsstyret behandler sak av denne karakter. Det er positivt at 
bedriftene kan få hjelp til å bli synlige overfor mulige kunder. Som søknaden sier så forventer 
kunder i dag å finne relevant informasjon på internett. Rådmannen mener også denne gang at 
prosjektet vil bidra til viktig kompetansebygging i de små bedriftene, og at bedrifter i Bindal blir 
mer synlig. Ut fra en helhetsvurdering ser rådmannen verdien av å hjelpe disse bedriftene, og jeg 
innstiller positivt på at søknad om tilskudd på kr. 56.000.- innvilges.  
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 09.04.2018 
 

Knut Toresen   
rådmann   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



 
 

 

SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND, BINDAL 
Søknad om midler sendes: 
Bindal kommune 
Rådhuset 
7980 Terråk 
postmottak@bindal.kommune.no 

 
 

 
GRUNNOPPLYSNINGER 

Søkers navn/ Firma Kystriksveien Reiseliv as 

Søkers f.dato/ Org.nr. 980426475 

Adresse Postboks  7701 Steinkjer  

Telefonnr. 74 40 17 17 – 916 64 207 

E-postadresse post@kystriksveien.no 

 

Kontaktpersoner 

Prosjektet, person Frode Lindberg, Kystriksveien Reiseliv  

Veileder/konsulenter/ 

Informasjonskanaler 

Doghouse 
Bindal Utvikling 
Reiselivsnettverket 

mailto:postmottak@bindal.kommune.no


 
 

Bindal Utvikling har i det siste året jobbet med mange mindre bedrifter, som er avhengig av å 
synes for å selge sine tjenester og produkter. Kunder i dag, forventer å finne informasjon på 
nett ved f.eks å google, eller bruke apper som TripAdvisor eller andre for å finne det de leter 
etter. Få av virksomhetene som selger tjenester og ønsker flere kunder med har egne nettsider 
eller synes digitalt, noen har for øvrig brukt Facebook på en veldig god måte. Veldig få har også 
epostadresser som har sammenheng med bedriftens navn, mange bruker privat adresse. 
De fleste av virksomhetene har verken ressurser er kunnskap til å gjøre et slikt løft på egen 
hånd innen digitalisering 
  
Behov: Digitalisering 
Kystriksveien Reiseliv sammen med Bindal Utvikling ønsker å hjelpe de virksomhetene som 
ønsker det, å bli synlige på et minimumsnivå mht deres kunders behov. Hver enkelt bedrift gjør 
en individuell bestilling via søker, men vi gjør dette som en gruppe, for å være ressurseffektiv. 
Dette er en gruppe som må ha hjelp fra A til Å. 
  
Løsning: 
Hjelp til å kjøpe domenenavn og sette opp webhotell. 
Sette opp e-post inkl. på mobil. 
Sette opp nettsidene med domene. 
Fylle inn ”forhåndsdesignet mal” med tekst og bilder. 
”Innholdsworkshop over to dager” 
Linke opp apper som: FB, Trip Advisor etc. 
Sette side i produksjon. 
 
Vi skal produsere enkle men effektive nettsider: 
Fokuser på brukeren og hva hun leter etter 
2) Ha en relevant og god overskrift, bruke gode bilder 
3) Relevant og konkret innhold er viktig, både for bruker og søkemotor 
4) Bygg tillit gjennom firmainformasjon, tilgjengelighet og bransjetilhørighet/utmerkelser 
5) Tilrettelegg for ønsket handling, hva er målet med nettsiden? 
 
Deltagere: 
Hvilke bedrifter som blir med er ikke helt klart, men vi vil prioritere de med mest utadrettet 
virksomhet og som kan ha mest ”effekt” av nettsider. 
Ved å gjøre en ”fellesbestilling”, vil vi halvere kostnaden med å få opp den enkelte nettside.  
Da alle blir satt opp i Wordpress, så er det en løsning som Kystriksveien kan både utvikle og 
hjelpe med samt at Bindal utvikling vil være ”bruker”. 
Vi vil sammen med Bindal utvikling følge opp den enkelte, ut over høsten og ved behov for 
oppdateringer. 
 
Prosess: 
Målet er å ha nettsider oppe og i funksjon senest 1. juni. På den måten blir nettsidene oppe 
samtidig med ”turistkartdistribusjon”, for de som er med der. 
 
Egeninnsats: 
Hver enkelt bedrift må påregne rundt ti timer egeninnsats, da opprette domene, finne tekster, ta 
bilder, delta på ”skape innhold workshop”. Pr i dag har vi 7 påmeldte.  
 
Bindal Utvikling vil bidra med rundt 50 timer innsats tilknyttet prosjektet, bla design av 
nettsidene, støttespillere på innholdsworkshop, og oppfølging. 
 
Kostnader: 
Internettleverandør skal ha 8.000,- pr. bedrift, og minimum 7 bedrifter. Design av mal med 
landingsside, nettside med to ”nivå”.  Kystriksveien Reiseliv administrerer prosjektet.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FRAMTIDIG EFFEKT AV PROSJEKTET: 

Virksomhetene vil bli mer synlig på nett og vil da forvente: 

- Mer kunder kontakter dem direkte, slipper kostnader til markedsføring. 

- Økt omsetting. 

- Økt synliggjøring av Bindal. 

- Nettsider er like viktig som grunnmuren for et hus. Noe alle trenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADSOVERSLAG, BRUK EGET ARK OM NØDVENDIG 

Nettsideprosdusent – Doghouse 56.000,- 

 - 

Egeninnsats bedrifter (350,- timen) x 7 stk x  10 timer 24.500,- 

Egeninnsats Bindal Utvikling  30.000,- 

”Opplevelser i Heilhornets rike” – administrasjon 7.000,- 

Sum kostnadsoverslag 117.500,- 
 

FINANSIERING 

Kommunalt næringsfond, Bindal                                   56.000,- 

Egenandel bedrifter                                      7.000,- 

Egne midler/egen innsats 24.500,- 

Annen finansiering/investorer etc. Bindal Utvikling 30.000,- 

Totalt 117.500,- 
 

FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT 

Antall vedlegg  

Sted og dato Brønnøysund, 13.mars – 2018 

Underskrift Audhild Bang Rande(sign) 
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