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Foreningen Faragut - Søknad om tilskudd til opplevelser for besøkende - 
formidling av kulturhistorie 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Foreningen Faragut gis tilsagn om tilskudd på inntil kr. 17.400.-, der formålet er å bidra 
til opplevelser for besøkende og formidle kulturhistorie. 
 

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 påløpte utgifter.  

 
d. Tilsagnet står ved lag til og med 31.12.2018.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Foreningen Faragut søker i brev av 14.05.2018 om tilskudd på kr 17.400,- fra næringsfondet i 
forbindelse med opplevelser for besøkende og formidling av kulturhistorie. 
 
Søkanden lyder som følger: 
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Søknad om tilskudd til: Opplevelser for besøkende – formidling av kulturhistorie. 
 
Mål: 
Nordlandsbåten Faragut har som formål å formidle opplevelser og kulturhistorie til besøkende 
til Bindal og Heilhornets rike, både individuelt reisende i gruppe og definerte grupper. Dette er 
en ny aktivitet for Foreningen Faragut, og krever da både ny kompetanse, ny måte å tenke drift 
og forvaltning samt investeringer. 
 
Det foregår et betydelig arbeid tilknyttet rehabilitering og reparasjon av motor på Faragut. Samt 
et arbeid for å bygge naust for oppbevaring av Faragut. Denne søknaden vil dog kun omfatte, 
den «nye» aktiviteten mht formidling til besøkende. 
 
Målet for Faragut er å kunne være på sjøen fra mai til september hvert år. Tidligere 
foreningsaktiviteter vil fortsette som før.  I tillegg jobbes det nå med nye konsepter for utvikling 
av aktiviteter for besøkende til Bindal og for utleie til grupper. Dette mener vi vil øke 
attraktiviteten av Bindal, og få økt fokus på Bindalsfæringen samt flere besøkende til museet. Det 
vil også være mulig for overnattingssteder, som Terråk gjestegård, å kunne sy sammen pakker 
med Faragut-turen som en av flere aktiviteter.  Det er også mulig at Horstad gård ønsker å 
bruke Faragut i en større sammenheng. 
 
Det første aktiviteten som det jobbes med, er tilknyttet satsningen på Opplevelsesnæringen i 
omstillingsprogrammet til Bindal kommune. Faragut ønsker å være en bidragsyter til «Sanserike 
opplevelser», og har i den anledning jobbet tett med Kystriksveien, Bindal museum, Tutta 
Laukholm og Bindal Utvikling for utvikling av en «opplevelse». Denne ønsker vi å gjennomføre 
hver torsdag i juli måned i 2018, som en test. Det samme konseptet kan gjennomføres for 
grupper som f.eks et familieselskap, pensjonist-tur, bedriftstur med mer.  På sikt ønsker vi å 
utvikle forskjellig slike turer, som er skreddersydd for de enkelte målgruppene. Inntektene fra 
disse turene vil gå inn i foreningen Faragut, for drift og vedlikehold av båten. 
 
Her er en kort beskrivelse av test-turen for sommeren 2018: 
Historisk reise i Nordlandsbåt til båtbygger bygda Reppa 
Tidsreisen 100 år tilbake i tid starter ved Helgeland museum avd. Bindal på Terråk, hver torsdag 
kl 11.00 i juli. Reisen går videre om bord i Nordlandsbåten Faragut og vi kjører langs den vakre 
fjorden, rundt Øksningsøy,  til båtbyggerbygda Reppa. Tutta tar deg der med på en historisk 
reise gjennom bygdas bygninger, båtbyggertradisjoner og landskap. Lunsj er inkludert i prisen. 
Forhåndspåmelding. 

 For denne test-turen vil det søkes om underskuddsgaranti samt midler til 
markedsføring/synlighet fra Bindal Utvikling, for sommeren 2018. 

 Båtførerne på turen vil donere all inntekt til Faragut. 
 Tutta Laukholm (omviser på Reppa) vil donere sitt honorar til Faragut. 
 Kostnader til turen vil være: Inngang Bindal museum, mat & drikke, diesel. 

Forutsetning for gjennomføring – kvalitet og opplevelse for besøkende – gode opplevelser 
UANSETT vær: 
*For å gjennomføre slik turer (denne eller andre) må vi ha kvalifisert personale, og nå i mai 
gjennomfører vi båtførerprøve. Her stiller personer opp på kurs i 15-timer x 5 personer, og 
kursholdere stiller på dugnad. Dette vil normalt ha kostet kr 10.000,-. 
*Det er også jobbet betydelig med utvikling av konseptet for denne turen, med detaljert manus 
for guiding, utvikling av en egen Faragut fiskeburger og så ønsker vi å formidle historien om 
sjøvotter og ull sine unike egenskaper.  Det er til nå lagt inn rundt 20 timer for utvikling av 
konseptet, samt at det vil gjennomføres kvalitetssikring 16. juni med tilsvarende 
dugnadsinnsats. 40 timer x 200,-= 8000,- i egeninnsats 
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* Faragut vil samarbeide med Terråk Husflidslag om strikking av sjøvotter, det skal strikkes 16 
par og hvert par er ca 4 timer arbeidstid med toving. Dette utgjør 64 timer x 200,- = 12.800,-. I 
egeninnsats. Kjøp av garn 1600,- 
* Ved gjennomføring av turer med besøkende krever det at Faragut har det sikkerhetsmessige 
på plass. Alle deltagere vil signere en egenerklæring med fraskriving av ansvar, og at de leier en 
plass i Faragut. Likevel er det påkrevd med flytevester for voksne og redningsvester for barn. 
* Faragut ønsker å kunne tilby turer i perioden mai til september, uansett vær. Vi ønsker derfor 
å kjøpe inn regntøy, og har funnet en god løsning med poncho. I tillegg med tilbud om sjøvotter, 
vil man kunne holde seg relativt tørr og varm på hendene. 
* Da Faragut ikke har seter/stoler ønsker man å produsere tovede sitteunderlag, samt investere 
i noen tepper. Sitteunderlag: 2 timers jobb x 200,- x 16 stk = 6400,- i egeninnsats. Garn 2000,-.  
Tepper: 2000,- 
* For å kunne ha en enkel servering om bord med kaffe og saft, er det behov for kanner som 
«tåler» litt. 1000,- 
 
Oppstilling av budsjett for formidling: 
 
Hva må kjøpes inn Antall Priser  Sum 
      
Flytevester for voksne 12 300  3600 
Redningsvester for barn 6 400  2400 
Regnklær   12 400  4800 
Pledd  10 200  2000 
Puter  10 200  2000 
Votter  16 100  1600 
Kanner  2 500  1000 
SUM  innkjøpskostnader    17400 

      
Egeninnsats (dugnadstimer på 200,- er lagt til grunn)   
Strikking og annet håndarbeid 94 200  18800 
Utvikling av "sanserik 
opplevelse" 40 200  8000 
Opplæring mannskap 75 200  15000 
SUM egeninnsats    41800 
 
 
Foreningen Faragut søker om kr. 17.400,- til investeringer for å kunne tilby publikumsrettede 
aktiviteter, som igjen skal gi inntekter til foreningen for bærekraftig drift av Faragut i årene som 
kommer. 
 
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 %  
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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 29,4 % 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».  
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» 

Vurdering 
I vedtektene til næringsfondet står det at fondet fortrinnsvis skal nyttes til næringsvirksomhet, 
men at fondet også kan nyttes til kommunal tilrettelegging for næring. 
Foreningen Faragut er stiftelse  som i utgangspunktet ikke driver næringsvirksomhet, men med 
bakgrunn i den aktivitet som de legger opp til vil det indirekte bidra til å skaffe opplevelsestilbud 
som reiselivsbedrifter kan utnytte som salgsfremmende tiltak. Bindal fondsstyre ga i sak 13/17 kr 
100.000,- i tilskudd til Kystriksveien AS på vegne av reiselivbedrifter i Bindal, som ønsket å få 
utarbeidet egen nettside for bedriften sin. For at en nettside skal oppnå sin hensikt er det viktig at 
reiselivsbedriftene kan tilby ulike aktiviteter.  
Rådmannen er derfor av den oppfatning at en opprusting av Faragut for å kunne tilby formidling 
av kulturhistorie og opplevelser på sjøen, vil bidra til at de reiselivsbedriftene som ønsker det kan 
utnytte denne muligheten til egen fordel. 
På bakgrunn av en helhetsvurdering innstiller rådmannen på at det innstilles positivt på søknaden 
og at tilskuddet settes til omsøkt beløp på kr 17.400,- 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 23.05.2018 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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