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Les mer på side 15 

Foreningen Faragut forbereder seg på sommer-
sesongen. På Brukstomta har foreningen nå ryd-
det et rom, slik at båten Solsiglar kan gjøres 
klar for sommeren. 

Jon Magne Grefstad og Bernt Kjørsvik ved båten 
Solsiglar. Bak står Freddy Myren og Håvard Berge-

rud. 
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Se side 3. Neste nr er planlagt 
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Rådhusets publikumsmottak 
er betjent mellom kl 1000 og 
1400 hele året. Rådhuset er  
åpent kl 1000 til 1500 i perio-
den 15. mai til 14. september.  
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Lærling i  
helsearbeiderfaget 

Det har kommet inn 9 søknader 
til en stilling som lærling i hel-
searbeiderfaget. 
 
Det ble også lyst to lærlinge-
plasser innen barne- og ung-
domsarbeiderfaget, men her har 
det ikke kommet noen søkere. 
 
 

Turistinformasjon  

Kommunens turistin-
formasjon flyttes fra 
Bindal rådhus.  
Smestad Autoservice 

og Kjelleidet Camping vil  
heretter ha brosjyrer tilgjengelig 
og kunne svare på spørsmål. 

Telefontiden i  
publikumsmottaket 
på rådhuset fra og 
med 15. mai er kl. 
1000-1400. 
Åpningstid i  
publikumsmottak 
blir kl 1000—
1500. 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 3 

Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmes-
sig for å informere om kommunal aktivitet og annen 
lokal aktivitet i Bindal. I 2021 vil det komme seks 
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens 
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn 
kr 220,- årlig. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 
16 til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, slik 
at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte. 

Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil 
bestille abonnement. Du kan også sende en e-post til post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Politiske møter 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
      Torsdag 22. april  strømmes 
Onsdag 2. juni    Torsdag 17. juni 
Torsdag 9. september  Torsdag 22. september 
Torsdag 14. oktober   Torsdag 11. november 
Onsdag 24. november  Torsdag 9. desember 

Sommerjobb for ungdom 

Bindal kommune har for 2021 avsatt midler til sommerjobb 
for skoleungdom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ung-
dom født i 2004. 
Det er også gitt åpning for at næringsdrivende, lag og fore-
ninger som ønsker å sysselsette ungdom kan søke. Her settes 
maksimumsbeløp til kr 2000,- pr. ungdom og minimumstid er 
1 uke pr. ungdom. Bindal kommune vil videreformidle søkere 
til næringslivet, lag og foreninger. Det tas forbehold om be-
grensninger i forhold til avsatte midler.  
Søknadsfristen er 15. mai. 
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Kjære sambygdinger! 
 
 
Vel overstått påske. Jeg håper dere alle har hatt en så fin 
påske som mulig, ut fra mange råd og formaninger. Værmes-
sig er det den dårligste påsken i manns minne. Vanligvis er 
det fint den første, den siste delen eller fint hele påsken, i år 

ble det ingen av delene. Jeg tenker ett år tilbake, hvor hele landet var 
stengt ned og vi håpet på at det ville gå over i løpet av sommeren og høs-
ten, slik at vi kunne feire jul med våre nærmeste. Her sitter vi etter ett år 
og er fortsatt redd for å bli smittet av korona. I løpet av dette året har det 
endret seg til flere muterte virus som har større smitteevne. Dette var det 
ikke så mange som så, i hvert fall var det ikke noen som snakket om det i 
fjor.                                                                                                              
Oppe i alt dette ser vi gryende hekking av måker, ender og ærfugl, det 
minner oss om at nytt liv og håp finnes. La det også bringes til oss men-
nesker i denne tiden, som har vært vanskelig for mange. 
 
Vaksinen skulle bli redningen. Dessverre har vaksineringen tatt mye 
lengre tid enn hva vi ble forespeilet, det får vi ikke gjort noe med, da vi 
er prisgitt produsentene og fordelingen i landet. Jeg sender en stor takk 
til vårt helsepersonell, lærere og barnehageansatte som står på og innret-
ter seg og legger til rette etter beste evne for at alle skal ha det så bra som 
mulig under stadig nye veiledere for smittevern.  
 
Jeg vil også takke Bindals befolkning for deres tålmodighet og stå-på 
vilje for å holde oss smittefrie i kommunen. Dere alle gjør en uvurderlig 
jobb. Så får vi håpe at flest mulig av landets befolkning har fulgt de råde-
ne som regjeringen ga oss før påske, slik at vi ikke får en stor smittebøl-
ge igjen. Da vil det ta lengre tid før vi kan begynne å åpne opp for et mer 
normalt samfunn. 
 
RULLE, MNAs mobile avfallsstasjon, var heller ikke i år satt opp med 
stans i Kjella-området, selv om det var gjort innspill om å flytte 2 dager 
fra Terråk til Kjella. Det ble tatt opp på nytt og nå er det flyttet 2 dager 
fra Terråk til Kjella, 19. april og 13. september.  
Takk til MNA for samarbeidet. 
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Samferdsel er tilbakevendende punkt, fra ruteendringer til standarden på 
veiene. De fleste fylkeskommunale veier er nedslitte og av dårlig stan-
dard i hele kommunen, i regionen og fylket på grunn av manglende ved-
likehold over mange år. Vi er kjent med at veien fra Bindalseidet til 
Røytvoll skal asfalteres ferdig i år. Ut over det ønsker fylkeskommunen  
ikke å bekrefte noe før de har fått oversikt over kontraktene og om det 
kommer mer penger. De hadde fått pris på strekningen Bogen – Gutvik i 
samarbeid med Trøndelag. Vi får vente og se om det kan dryppe mer på 
Bindal, enten det blir Bogen – Gutvik eller Årsandøy – Brevika. 
 
Sammen med transportnæringene og Brønnøy næringsforening har vi 
gjort en henvendelse vedrørende Fv 17 fra Årsandøy til Foldereid, med 
fyldig beskrevet historikk, dagens og framtidens behov. 
 
Som tidligere nevnt har vi jobbet med å få redusert fart i Hornlia i for-
bindelse med oppstigninga til Heilhornet. Vi lyktes ikke med å få redu-
sere hastigheten på nevnte strekning. Det jobbes fortsatt med skilting til 
Vikestad. 
 
Det skjer mye positivt i Brukstomta Næringspark. Jeg håper Nærøysund 
Gruppen snarest får realisert sine planer om settefiskanlegg på tomta de 
har kjøpt. Videre går salget veldig bra for Bindalsbruket og dørpressa 
kommer i gang igjen i uke 15/16 etter brannen der like før jul. De har 
vært heldige og ikke hatt tapt salg eller forsinkelser pga brannen.  
 
Bindal Elektro flytter også sin virksomhet inn i Næringsparken nå i år. 
Talgø er i gang med å bygge om Servicesenteret på Terråk. Frisersalong-
en og Blomsterbua flyttes på andre siden av bygget med inngang mot 
Coop. 
Telenor er i gang med videre utbygging av bredbånd i kommunen. Det 
blir satt opp mobilmast på Holm, som de bekrefter i drift ved måneds-
skiftet august/september. Ellers er vi i dialog om utbygging i andre deler 
av kommunen. 
 
Jeg ønsker alle en fin vår og håper at snøbygene avsluttes i april! 
 

Vennlig hilsen  
Britt ordfører 
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UKM 2021 
I år blir Ung Kultur Møtes en digital  
forestilling for ungdom fra Sømna og Bindal.  

Det planlegges en digital sending søndag 9. mai. Vi vil kunn-
gjøre hvor du finner den i god tid. Der vil vi vise opptak av 
tradisjonelle UKM-innslag fra deltakere fra Sømna og Bin-
dal. Vi vil samtidig vise ungdomskultur fra de to kommune-

ne på en bredere måte. I løpet av våren er det gjort videoopp-
tak av flere hendelser. Terråk skole arrangerte Kreativ uke 

istedenfor skoleball i februar. Da fikk elevene delta på male-
verksted og dans. Vi har snakket med medlemmer av ung-

domsrådene. Konfirmantene i Bindal er utfordret til å lage 
en film om klima- og miljøutfordringer.  

Johanne Engh og 
Aron Fredriksen går 
på Olav Duun vgs i 

Namsos. I mars had-
de de arbeidsuke i 
Bindal og gjorde 

opptak til UKM. Her 
blir medlemmer av 

ungdomsrådet i  
Bindal filmet. 

Påmeldingsfristen er 

forlenget til 20. april. 

Se ukm.no 

Tre elever på Terråk skole som laget 
linoleumstrykk under Kreativ uke. 
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Foto: Helgelandsrådet 

 
NAV Nærøysund/Bindal  
er åpent kl 1000—1400 hver onsdag. 
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk. 

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

RULLE 
 
Rulle kommer til Kjella skole mandag 19. april kl. 1500 – 1700 
og mandag 13. september kl. 1500 – 1700.  
Disse dagene er Rulle ikke på Terråk. 
Vi minner også om åpningstidene på Kolvereid  
tirsdag og torsdag kl. 1400 – 1800 hver uke. 

nav.no
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Øyvind Nordstrand 
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Fra Feministhuset i Trondheim  
7. oktober, der Berit Rusten intervjuer 

Goggi Sæter om boka.  

Stortingsvalg 2021 
Mandag 13. september er 
det stortingsvalg og same-
tingsvalg. 
På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den 
kommunen du er folkeregistrert i som bosatt 30. juni 2021. 
Skal du flytte? 
Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er mann-
tallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i 
manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flyt-
ting. 
Forhåndsstemme 
Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 
10. august til og med 10. september. 
I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet 
du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å merke seg at det 
ikke er mulig å angre på stemmegivingen. Det betyr at dersom 
du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ik-
ke på valgdagen. 
Fra 1. juli vil det være mulig å tidligstemme. På dette tids-
punktet er stemmesedlene ikke ferdig, så du bruker en forelø-
pig stemmeseddel med partinavn. 
Stemme fra utlandet 
Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet i perioden fra 1. 
juli til og med 3. september. 
Ved stortings- og sametingsvalget  i år får du tilsendt valgkor-
tet ditt digitalt. På valgkortet står det i hvilken valgkrets du til-
hører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme 
på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, 
er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i 
manntallet.  
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Oda Myrvang deltok med sang på 
UKM 2020 som ble arrangert på 
Terråk skole i februar, rett før 
pandemien slo til.  

Samefolkets dag  
6. februar 

Tiltaksprisen 2020 
 
Nå skal vi endelig få dele ut tiltaksprisen fra 2020 til et par 
som har vist stort gründer-initiativ i Bindal og som har reali-
sert noe som det settes stor pris på, både av unge og gamle i 
kommunen. 
Dere har fått stor anerkjennelse hos Bindals befolkning. Jeg 
vil nesten si det slik, at veldig mange forguder dere. Dere er 
faglig flinke og har fått god kontakt med befolkningen. 
Dere kjøpte småbruket Lilleheil og plutselig var huset på går-
den dobbelt så stort og fjøsen ble renovert. Her skulle det 
etableres rideterapi, pasientbehandling og gode opplevelser. 
Prisen går til Malin Holm Gangstø og Carl Simeon  
Gangstø. 
Dere har også bygd opp SunnAktiv, to trimstudioer med be-
handlingsrom. Studioene er aktivt brukt.  
Det at brukerne har betalt sine månedlige treningsavgifter, 
selv ved nedstengingen pga koronapandemien fra mars 2020 
og utover, er et bevis på at det settes stor pris på tiltaket. Det-
te har folk gjort for ikke å miste et godt tilbud som gjør at 
mange bindalinger får bedre helse gjennom å trene. Studioe-
ne brukes av 15- til med 80-åringer.  
Vi er alle kjent med at dere har flyttet sørover. Vi er også 
kjent med at dere søker etter fysioterapeut for ansettelse i de-
res fysioterapi-praksis. 
Vi tar det som et tegn på at dere ikke tenker å komme tilbake 
med det første. Jeg håper denne utmerkelsen settes pris på og 
kan være til inspirasjon for å komme tilbake til Bindal.  Dere 
skal i hvert fall vite at dere er savnet og at vi setter stor pris 
på det dere har gjort og lagt til rette for i Bindal. Dere er hjer-
telig velkommen tilbake om det skulle bli aktuelt på et eller 
annet tidspunkt. 
   - Britt Helstad 

Tale av ordfører Britt Helstad ved  
overrekkelsen av prisen i februar. 
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Carl Simeon Gang-
stø har mottatt til-
taksprisen for 2020 

av ordfører Britt 
Helstad.  

 
Malin Holm Gang-
stø er også prisvin-
ner, men var ikke til 
stede ved tildelingen 

av prisen. 

Sommerjobb. Ung+Gammel = Glad sommer 
 

Bindal kommune, ved helse- og omsorgsavdelingen, 
har fra Nordland fylkeskommune fått tildelt sommer-
jobb-tilskudd for 2021. Dette gjelder for ungdom i  
alderen 13 - 17 år. Ungdom i denne aldersgruppen 
som kan tenke seg å gi eldre på Bindal sykehjem eks-
tra livskvalitet (gjennom tilstedeværelse under måltid, 
lese- og samtalepartner, gå eller trille turer, aktiviteter 
i fellesareal, musikk m.v.) i en uke i sommer, bes sen-
de søknad til:  
postmottak@bindal.kommune.no innen 6. mai 2021. 
 
Ved eventuelle spørsmål, kontakt avdelingsleder  
Wenke Ryan, tlf.482 32 486. 
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Foreløpig er onsdagskaffe og andre 
“inneaktiviteter” stengt. Vi åpner opp 
igjen så fort det blir mulig. Følg med på 
Facebooksidene våre.  
 

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å bli med på turgrupper. 
“Labb&jabb” er både artig, sunt og trygt. 
  
Bindalseidet: Mandager kl 10:30, oppmøte på Coopen.  
Kontaktperson: Gunn Åkvik.  
 
Terråk: Tirsdager kl 11:30, oppmøte på Frivilligsentralen. 
Kontaktperson: Ruth Brevik. 
 
Horsfjord: Onsdager kl 11:00, oppmøte varierer.  
Kontaktperson: Katrine Berg-Hansen. 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no      mobilnr: 948 11 116. 

Ledsagere 
Bindal frivilligsentral administrerer en ledsagerordning for 
folk som må ha følge til sykehus ol. Dette i samarbeid med 
Pasientreiser, de betaler ledsa-
gerne for oppdragene. 
Vi har 9 frivillige ledsagere pr 
nå, men behovet tilsier at vi 
gjerne skulle hatt flere. Kan du 
tenke deg å være ledsager, så ta 
kontakt med Paula Lindrupsen 
på mobil: 948 11 116. 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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Resultatet for Krafttak mot Kreft i Bindal ble  
kr 11.750,- på den digitale bøssa. I tillegg er det  
kommet inn 6.300,- på Vipps og 1.000,- innbetalt på 
konto. Samlet beløp: 19.050,- for Bindal.  
Det er veldig bra! Kreftforeningen takker. 

I samarbeid med Peacepainting jobbes med å starte opp ei  
internasjonal kvinnegruppe. Vi starter opp møtene igjen på  
Frivilligsentralen tirsdager kl 12:15 så fort vi får lov! Følg 
med på Facebook. 
 
Vi har fått oss bålpanne og så snart vi har 
fått tak i benker, blir det koronavennlig  
bålkaffe utenfor Doktorgården.  
 
 
Det planlegges ulike aktiviteter for ungdom 
i sommer. Også muligheter for 10 dager 
sommerjobb. Følg med! 

Datatreff 
Før påske sam-
arbeidet Frivil-
ligsentralen 
med ungdoms-
rådet og Hild-
ringen aktivi-
tetsgård om 
datatreff på 
Doktorgården 
på Terråk. 
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Bindal Utvikling AS 

Har din bedrift behov for råd og veiled-
ning knyttet til økonomi, videre strategi 
eller tiltakspakkene, ta gjerne kontakt 
med Bindal Utvikling. 

På Medvind Innovasjonsloft er det mulig å benytte møterom 
og kontorplass. 
Booking av møterom gjøres hos Bindal kommune ved miljø- 
og næringskonsulent Ole Ketil Haugvik:  
Ta kontakt på telefon 900 83 939 / 75 03 25 00 eller e-post 
ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no  

 
Alle brukere må re-
gistrere seg ved 
inngangen med 
navn og telefon-
nummer, samt følge 
til enhver tid gjel-
dende råd og tiltak 
knyttet til Covid-19.  

Marit Dille   
Styreleder 
marit@mekon-norge.no 
Tlf  911 78 046  

mailto:ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no
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Faragut AS 
Foreningen har nylig stiftet et aksjesel-
skap som skal stå for den kommersielle 
driften av båten. Bjørn Vatnan, leder i 
foreningen, håper at båten kan brukes 
på turer i Bindal.  
Seglturer på Bindalsfjorden kan kombi-
neres med 
dykking, 
ørnesafari, 
lokalmat og 
formidling 
av lokal 
historie. 

Foreningen Faragut 

I begynnelsen av  
april inviterte styret 
til åpent hus på 
Brukstomta på  
Terråk.  
 
Her står firroringen  
Solsiglar, som foreningen 
kjøpte i 2020. Åttringen 
Faragut står foreløpig på 
lager, men kan trolig re-
pareres og gjøres sjødyk-
tig igjen.  
I første omgang skal Sol-
sigar på sjøen nå i år. 
Lokale båtbyggere bidrar 
til å gjøre nødvendig ved-
likehold, slik at båten kan 
være klar til bruk fra 
midten av juni. 

Forbundet Kysten har lokallag i Bindal 
 
Leder Eva Otervik forteller at de nordiske landene 
nå søker om å få tradisjonen med klinkbygde båter 
inn som Verdensarv under UNESCO. 
Hun sier også at Terråk husflidslag nå er med i det 
lokale kystlaget, som er opptatt av å ta vare på kyst-
tradisjoner. Kystlaget og Faragut samarbeider om 
aktiviteter. 

Bjørn Vatnan 
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Bindal sykehjem:  
   Ny teknologi  
   i nytt bygg 
Et nytt bygg gir mange mulig-
heter til å tenke nytt om drift 
og teknologi og den mulighe-
ten har kommunen brukt. Det 
nye sykehjemmet vil få installert nye tekniske løsninger for å 
lette driften og forberede bygget for fremdriften.  
 
Elektronisk medikamenthåndtering  
Kommunen har anskaffet en ny løsning for å håndtere medikamenter på 
en sikrere måte. Løsningen fører regnskap med medikamentbruk, bestil-
ler nye medikamenter, administrerer utløpsdato og styrer tilgangen til 
medikamentene.   
 
Velferdsteknologi  
Utrullingen av velferdsteknologi fortsetter og det nye sykehjemmet er en 
milepæl i så måte. Alt tilkall av personell vil skje direkte til personellets 
mobile enheter og 2-veis tale kan opprettes umiddelbart. Det vil også 
installeres ulike sensorer som gjør at eksempelvis nattlig tilsyn vil være 
mindre inngripende for pasienten.  
 
Videokonferanse  
Byggets møterom vil få moderne utstyr for videokonferanse. Utstyret er 
integrert med Norsk Helsenett og det vil derfor være mulig å gjennomfø-
re konsultasjoner om pasienter med deltakere fra sykehus eller andre hel-
setjenester. Norsk Helsenett er en løsning som sikrer at slike konsulta-
sjoner kan gjennomføres med sikkerhet for personvern.  
 
TV over internett  
TV-signalet for hele bygget vil formidles over internett/bredbånd. Det 
vil gjøre det mulig å skreddersy kanaltilbudet og tilby både lineær TV og 
såkalt «streaming». Det er lite hensiktsmessig med programmer med 
høyt tempo og reklameavbrudd på et sykehjem. Med denne teknologien 
kan beboerne få egne kanaler med såkalt «sakte-TV» og en egen infoka-
nal med dagens meny og informasjon om ulike aktiviteter på bygget. 
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Det nye sykehjemmet tas i bruk  
i ulike faser 

 

Bygg A nærmer seg ferdigstillelse og det er mange funksjoner 
som skal ta i bruk ulike areal. Samtidig skal leilighetene i det 
eksisterende Bygg B få nye bad og noen av dem skal ombyg-
ges litt. Det blir derfor litt av en kabal for å få det hele på 
plass. Her er en grov oversikt over de ulike fasene:  
 
Mai:  Vaskeri og bårerom frigjøres til entreprenør i begynnelsen av mai. 
Vaskeri vil bli driftet i andre kommunale lokaler i perioden. 
 
Juni: Kontordelen i Bygg B må overlates til entreprenørene. Personalet 
starter å flytte inn i sokkel i Bygg A. 
 
Medio juni: Kommunen overtar hele Bygg A og starter innflytting i res-
ten av sokkelen (kontorer) og det nye produksjonskjøkkenet. Garderobe-
ne i Bygg A tas i bruk. Hovedinngangen til sykehjemmet vil nå være ved 
Gamle Gårdsvei (baksiden av bygget mot Stillelva). 
  
Medio juni: Resten av Bygg B overlates til entreprenørene. Dagens be-
boere i omsorgsleilighetene i Bygg B flytter midlertidig inn i pasientrom-
mene i Bygg A. 
 
Medio juni: Vaktrom, møterom, kontorer i 1 etasje i Bygg A tas i bruk. 
   
Starten av september: Entreprenørene starter arbeid i sokkel Bygg C.  
  
Starten av september: Hele Bygg A er nå tilgjengelig for sykehjems-
drift. 10 pasientrom og 2 KAD-plasser kan tas i bruk. Kantine og felles-
stuer blir møblert og kan tas i bruk. Midlertidige løsninger i Bygg C opp-
hører. 
 
Medio september: Kommunen overtar hele Bygg B og beboerne kan 
flytte tilbake.  
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Lena Bjørkås Mathisen 
og Cecilie Bakken fra 
Arbeidslivssenteret i 
Trøndelag. Her møter de 
ansatte i pleie– og om-
sorgsavdelingen. 

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag bistår virksomheter og  
bedrifter med råd og veiledning for å redusere sykefraværet, 
styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. 

Arbeidslivssenteret kan bistå virksomheten din med å nå  
målene den har satt seg for IA-arbeidet. 
IA= Inkluderende arbeid. 
Fra 2020 hører Bindal inn under NAV Trøndelag. 

Nye sykefraværsrutiner i 2021 

I mars hadde Bindal kommune besøk av NAV Arbeidslivssen-
ter som bistår kommunen med å oppdatere sine rutiner for syk-
melding. Ledere og arbeidstakere skal sammen bidra til et godt 
arbeidsmiljø som forebygger sykefravær. Når noen blir syke, 
skal man se på hvordan den ansatte fortsatt kan utføre arbeids-
oppgaver, og hvordan de raskest skal komme tilbake til   
sin arbeidsplass. 
 
Lena Bjørkås Mathisen, Cecilie Bakken og Hege Synnøve 
Jansen fra Arbeidslivssenteret var rundt på arbeidsplassene og 
hadde dialog med ledere og ansatte.  
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Foredrag med 
Adrian Lund 
 

I mars hadde 7.—10. 
trinn i skolene i Bindal 
besøk av Adrian Lund, 
som holdt foredraget 
«Med djevelen på ryg-
gen», om hvordan det var 
å leve med Tourettes syndrom.  
 
Gjennom foredraget fortalte han om å bli kjent med seg selv og 
hvordan finne mestringsfølelsen i ulike aktiviteter. Han utford-
ret elevene til å tørre å gå ut av komfortsonen og prøve noe 
nytt for å utvide horisonten. Det er viktig å oppleve mestring i 
hverdagen, om det er å stå opp om morgenen eller sykle Norge 
på langs. Ett av hans budskap var også å tørre å være åpen og 
sårbar.  
Som avslutning av dagen hadde Adrian et digitalt møte med 
ansatte i skole og helse og tema var de voksnes rolle i møte 
med ungdom. Han utfordret de ansatte til å våge å være seg 
selv og vise litt av sin sårbarhet som menneske.  
  
Besøket er en del av prosjektet «Bindalsbarn og ungdom—
med vind i seglan». Siden 2019 har Bindal kommune hatt fo-
kus på å tilrettelegge fysiske treff slik at barn og unge i barne-
hage og skole kan møtes på tvers av bosted for å bli kjent, og 
ha større kontaktnett når de begynner på videregående skole. 
Korona har dessverre satt kjepper i hjulene, og den planlagte 
felles fagdagen ble i år som i fjor digital. Elevene satt spredd i 
sine klasserom og deltok, og de fikk servert gode fiskeburgere 
både på Bindalseidet og Terråk. Prosjektet løper fram til 2024, 
så satsninga fortsetter, med de utfordringer vi har pr i dag. 

Adrian Lund er kjent fra deltakelse i  
TV-programmet 71 grader Nord. 
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  

E-post: odba@helmus.no  
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Sørfjordvn. 2A, 7980 Terråk. 

Pensjonist-
kaffe fredag 
7.mai og fre-
dag 4. juni 

Sommerjobb på museet? 
Vi søker museumsverter for sommer-
sesongen. https://www.jobbnorge.no/
ledige-stillinger/stilling/202237  

Vil du være en del av vårt museumsteam? Vi skal fortelle historier 
om hele Helgeland og om hver enkelt kommune. Våre besøken-
de skal få god, riktig og spennende informasjon. De skal oppleve 
museet hyggelig og interessant. Du vil få praktisk opplæring, men 
mesteparten av den lokale historien må du kunne sette deg inn i 
selv. Skriv en enkel søknadstekst til oss. Norsk er vårt arbeids-
språk, derfor må du kunne norsk skriftlig og muntlig.  
Du må like å treffe nye mennesker og kunne 
- være et synlig vertskap 
- arbeide selvstendig og ta i mot turister og besøkende på en 
vennlig måte 
- besørge nye arrangement 
- være guide på norsk og engelsk  
- betjene museumsbutikk/vareutsalg, servere 
- besørge renhold, smittevern og ivareta sikkerhet 
- registrere besøkende 

Søknadsfrist 2. mai 

mailto:odba@helmus.no
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/202237
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/202237
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Bindal legekontor: 
 

Nytt system for  
timebestilling 
 

Det gamle systemet Helserespons ble avviklet den 15.04.21 
Det blir da ikke mulighet å bruke appen, eller sende SMS til 
2097. Heretter skal du bestille time og resepter hos Bindal le-
gekontor gjennom Pasientsky hos Hove Total. Bruk denne len-
ken for å logge inn på pasientportalen:  https://
my.pasientsky.no/no/ 
Man kan også bestille time/resept gjennom Pasientsky-app. 
Trykk på denne lenken for å lese mer om hvordan man enkelt 
kan laste ned appen:  
https:https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-
appen//help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen 

NB - for å sende oss melding/bestille timer eller resept i appen, 

bruk valget "Annen henvendelse". Valget som heter "bestill 

time" gjelder online booking, og dette er vi ikke i gang med 

foreløpig.   

 

For å kunne sende meldinger til  
Bindal legekontor, må du logge 
inn i pasientportalen eller i ap-
pen, og du vil da kunne motta 
varsler på e-post, sms og i appen. 

I dagene 19.04. - 23.04.21 vil Bindal legekontor ha redusert kapasitet 

på grunn av fortsatt opplæring og tilpasninger i nytt system.  

https://my.pasientsky.no/no/
https://my.pasientsky.no/no/
https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen
https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen
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Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av 
koronapandemien 
 
Formål med ordningen 
Målet med det ekstraordinære tilskuddet fra Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (KMD) er å sette kommunene i stand til å avhjelpe 
situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale 
eller nasjonale smitteverntiltak.  
Bindal kommune har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan 
være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent 
med. Støtteordningen er derfor åpen for næringsdrivende i kommunen 
som har opplevd vesentlig omsetningssvikt og/eller økte kostnader på 
grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak, og da spesielt foretak som 
har falt utenfor de generelle, nasjonale støtteordningene. Bindal kommune 
er tildelt en totalramme på kr 250 000. 
 
Hvem kan søke om midler? 
Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters 
kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til 
virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, 
og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor de generelle 
kompensasjonsordningene. 
 
For Bindal kommune vil ordningen rette seg spesielt mot bedrifter som 
falt utenfor tidligere kompensasjonsordninger, eksempelvis reiselivs- og 
serveringsbedrifter, treningssentre, personlig tjenesteyting (frisør, fotpleie 
mv) og andre næringsaktører som har vært omfattet av nedstengning og 
smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. 
 

• Foretaket som søker, må være registrert med organisasjonsnummer i 
Bindal kommune 

• Foretak uten ansatte kan ikke motta tilskudd 
Det må kunne dokumenteres utgifter og/eller tap som følge av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak 
 
Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehand-
ling, opphørt eller under avvikling.  
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 Vurderingskriterier: 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på   

• i hvor stor grad tiltaket vil kunne motvirke de negative virkningene 
av pandemien 

• i hvor stor grad tiltaket sikrer foretakets aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-
forskriften) og politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 
50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 pro-
sent.  
Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller  
typiske driftsoppgaver. 
  
Hvordan søke støtte? 
Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist 
fredag 7. mai 2021 (endelig behandling av fondsstyret 2. juni 2021) 

 
Kommunen har frist for sluttrapportering senest 1. september 2021. 
 
Statsstøtteregelverket 
Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene 
for bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte krever at søker opplyser 
om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 
2020 og 2021. Alle søkere vil få tilsendt et enkelt skjema for denne inn-
rapporteringen. 
 
Utbetaling av tilskudd 
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, det vil i praksis si ved doku-
mentasjon på tap eller påløpte ekstrakostnader som følge av pandemien. 
 
Kontaktperson 
Ole K. Haugvik, Plan og utvikling – Tlf. 900 83 939 
ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_1
http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
mailto:ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no


Kulturkalender våren 2021 
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Vonheim, Sørhorsfjord 
 
Onsdag 21. april 
Kl 1745 Alva og regnbuedragen,alle 
kl 2000 Our Friend, 9 år 

Onsdag 19. mai. 
Kl 1745 Flumlene, alle 

Kommunen følger de nasjonale  
smittevernanbefalingene, men jeg 
oppfordrer til at vi pålegger oss selv 
en periode på 2 uker nå i april med 
ekstra fokus på smittevern ved å: 
 

 
• Unngå all unødvendig reising til våre nabokommuner 
• Begrense besøk fra andre kommuner selv om det er fra 

din nærmeste familie 
• Være ekstra nøye med å holde avstand 
• Bruke munnbind der du ikke klarer å holde avstand, for 

eksempel på butikken 
• Være ekstra nøye med håndhygiene 
• Prøve å begrense din sosiale kontaktflate de nærmeste to 

ukene til et minimum 
 
 

Kommuneoverlege  
Trond Iversen: 

Bygdekinoen   
Toppen, Terråk 
 
3. mai og deretter 31. mai.   
 
 
Billetter må kjøpes på nett 
på forhånd 


