
Ordfører Britt Helstad ønsker Erik 
Stovner velkommen som ny lens-
mann for Bindal, Nærøy og Vikna.  
Tidligere var han lensmann for Nærøy og  
Vikna, men fra nyttår fikk han  
også ansvaret for Bindal. 

Skoleballet 
Ungdomstrinnet ved 
Terråk skole satte 
opp ”Mysteriet på 
Tåkedalen pensjonat” 
i begynnelsen av fe-
bruar. 
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11. februar var 
det UKM for 
Bindal og Sømna 
i Berg allbruks-
hus. 40 ungdom-
mer fra de to 
kommunene del-
tok 

Ung Kultur Møtes = UKM 
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Kontortiden er kl 0800 til 1545 
ved kontorene på Bindal råd-
hus. 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden 
kl 0800 – kl 1545. 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Telefontid på legekontoret 
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 
12.00 
Legevakt 750 34333. 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Avdelingsingeniør Stig Nygård er 
pensjonist. Han hadde siste arbeids-
dag 10. januar. Her står Stig sam-
men med plan- og utviklingssjef 
Kjell Andersen. Etter å ha arbeidet i 
ett år som avdelingsingeniør i Vega 
kommune, begynte Stig i samme 
stilling i Bindal den 11. mai 1981. 
Den 1. januar 1997 fikk Stig ett års 
permisjon for å prøve seg i jobbe 
hos Bindalsbruket AS. Der likte 
han seg så godt, at han sa opp stil-
lingen i Bindal kommune. I 2005 
kom han tilbake som avdelings-
ingeniør i kommunen, og har fram 
til nå hatt oppmåling og vann/avløp 
som sitt hovedarbeidsområde.  
 
Astrid Nilssen tar over etter Stig. 
Hun begynner etter påske. Nilssen 
kommer fra Helgeland museum, 
der hun har vært lokalt ansvarlig for 
Bindal museum siden sommeren 
2016. Hun har tidligere arbeidet i 
forskjellige engasjementer i Bindal 
kommune. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmes-
sig for å informere om kommunal aktivitet og an-
nen lokal aktivitet i Bindal. I 2017 vil det komme 
seks utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kom-
munens nettside. Tidligere ble bladet sendt ut gratis 
til alle husstander, men fra og med 2016 er det 
krevd egenbetaling. Vi tilbyr et abonnement der 
man betaler inn kr 200,- årlig for 5 eller flere utga-
ver.  Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 til 24 
sider. Vi fortsetter samarbeidet med Kirken i Bindal, 
slik at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i sam-
me hefte. 

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

Om skrantesjuke og elgjakt  
 
Også i 2017 skal det tas prøver av hjortevilt for å følge med på syk-
dommen skrantesjuke. Les om dette på kom-
munens nettside. Der finner du også flere tall 
for elgjakta i 2016. 
 
Det ble felt totalt 264 dyr i Bindal og på 
Austra. Det ble tildelt en kvote på 310 dyr. Det 
ble felt 35 rådyr. På Austra var det en kvote på 
16 hjort, men bare to dyr ble felt. 
 
I 2017 vil det bli mulig å jakte fram på hjorte-
dyr fram til 23. desember.  
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Hei! 
Godt nyttår, selv om vi har brukt over en måned av 
det nye året. Januar var våt og mild, med lite snø som 
gjorde den ekstra mørk. Derimot har februar så langt 
begynt godt med lengre, lysere dager og sola har 
vært med og gjort det enda lysere. Snøen lar vente på 
seg i ytre strøk, på Høylandet og inn mot svenske 
grensen er det skiføre og mange besøker både Bjør-
gan, Limingen og Lierne. 
Vi går en spennende vår i møte med beslutning i Stor-
tinget og regjering om kommunereform og nærpoliti-
reformen. Den sistnevnte er ute på høring nå, og vi 
gir vår siste uttalelse i kommende kommunestyremø-

te, som for øvrig er flyttet til 2. mars pga manglende nett i 4 arbeidsdager. 
 
Siste utspill om tvangssammenslåing av kommuner kommer opp til Stortinget 
i april. Vi har ikke fått noen klarhet i hva som kommer til å skje med Bindal. Vi 
er i dialog med deler av Nordlandsbenken.  Etter siste ukes hendelse er jeg 
overbevist om at Bindal har gjort et riktig valg ved å bestå som egen kommu-
ne. Bindalingene ville fått en annen opplevelse for ivaretakelse av liv og helse 
om vi hadde hørt til Ytre Namdal og hatt legevakt i Namsos. Takket være at vi 
er små og har egen legeordning, klarte vi å ta vare på liv og helse på en god 
måte, med stor innsats fra legene og øvrige personell. 
Jeg takker ellers alle som har vært fleksible og gjort en stor innsats og var 
med og bidro til at alt endte så bra. 
Jeg sender en stor takk til SinkaBerg-Hansen på Svaberget som åpnet sine 
lokaler, og gjorde det mulig å etablere kommunens sentralbord hos dem. Det 
var med å betrygget situasjon for innbyggerne og utenforstående som forsøk-
te å nå oss. 
Jeg takker også Bindal Kraftlag for et godt samarbeid og varsling om uhellet. 
Nå når alt er over og det gikk så bra, får vi ta det som en god øvelse. Men det 
er skremmende at sikkerheten ikke er bedre i varetatt, det er allerede meldt 
til fylkesmannen. De avholdt møte med Telenor sist torsdag på bakgrunn av 
identiske hendelser lengre nord de siste månedene. 
 
Nå er utbyggingen av barnehagen på Terråk snart ferdig, med åpning i mars. 
Det gir ny tilværelse for barn og ansatte. Håper det bidrar til plass for alle som 
venter på barnehageplass. 
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Politiske møter 2017 
 

Formannskap/fondsstyre Kommunestyre 

  Torsdag 2.mars 

Torsdag 23. mars  Torsdag 4. mai  

Torsdag 8. juni Torsdag 22. juni 

Torsdag 14. september Torsdag 28. september 

Torsdag 19. oktober Torsdag 9. november 

Torsdag 23. november Torsdag 14. desember 

Det jobbes også med planlegging og siste finish av uteområdet i Terråk sen-
trum. Området planlegges ferdig til Norlandsbåtregattaen.  
 
I forbindelse med åpning av Medvind Innovasjonsloft får vi besøk av fylkesrå-
den for næring på besøk. Vi har mange saker å drøfte med henne, som eksem-
pel støtte til mudring av Kjærstadvalen og Valveita m.m. 
 
Til slutt må jeg benytte anledningen til å ønske Arnold Alsli og Gaute Myrvang 
lykke til som fiskere. Jeg setter stor pris på den store oppslutningen på Von-
heim under Kick Off til rekrutteringsprosjektet for flere fiskere i Bindal og om-
egn. Jeg håper det er mange som ser viktigheten av å redde de to fiskemotta-
kene på Austra. Unge fiskere fra Vikna var til stor inspirasjon for skoleelevene 
fra Bindalseidet og Terråk, kanskje var de til stor glede for dagens fiskere ved 
sin entusiasme for fiskeryrket. 
 
Holm ferjeleie med oppstillingsplasser er under utredning, det signaliserer at 
det må gjøres noen endringer i eksisterende reguleringsplan. Det planlegges 
møte med kommunen i løpet av februar/første halvdel av mars. 
 
Vennlig hilsen 
Britt ordfører 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 6 

Gudrun Marie Fossem er pensjonist.  
Hun har siste arbeidsdag nå i slutten av 
februar. Hun startet i Bindal kommune 
som i 1979. Etter fem år som sykepleier 
på Rikshospitalet i Oslo kom hun til Bin-
dal, og gikk rett inn som sykepleiesjef. 
Da var kontoret på helsehuset på Bin-
dalseidet, og det var ferge mellom 
Årsandøy og Møllebogen.   
I 1990 ble hun pleie– og omsorgssjef, og 
har siden 2000 vært helse– og sosialsjef/
helse– og velferdssjef.  Gudrun mener 

selv hun har hatt en god jobb, som gode kollegaer har bidratt til. 
Bindal kommune har hatt gode tjenester, med få klager.  Hun sier 
at hun alltid har gledet seg til å gå på jobb. Også mange av hennes 
kollegaer har stått lenge i sine jobber, noe som kan tyde på at de 
har trivdes. 
 

Arne Aagaard Bangstad begynte som ny 
helse– og velferdssjef den 16. januar. Han 
sier om seg selv:   
Jeg heter Arne Aagaard Bangstad, er 44 år 
og er gift dansk. Jeg har to barn på 5 og 3 
år. Jeg har alltid hatt en tilknytning til Bin-
dal, fordi min mor er fra Bangstad og bor 
på Helstad nå. Jeg har også to onkler på 
Bangstad og mye slekt for øvrig. Jeg har, i 
korte perioder, bodd i Bindal tidligere og 
har stort sett vært her hver sommer hele 
mitt liv. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på 
jobben som helse- og velferdssjef! 
Jeg bor fremdeles litt utenfor København 
sammen med Sisse og barna, og må pendle 
hjem annenhver helg frem til vi får orden på skolestart, flyttelass og 
et sted å bo for oss alle. Planen er at hele familien kommer til som-
meren og at vi blir bindalinger alle sammen! 
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Tiltaksprisen 
2016 

Årets pris går til en bedrift/eiendom som har betydd mye for Bindal gjen-
nom generasjoner. Nå driftes den av 5. generasjon, og har sin opprinnelse 
tilbake til 1875. Det har vært drevet industriell virksomhet fram til 2013, 
mange år var prisvinneren eneeier, og har siden 70-tallet i større og mind-
re grad drevet i fellesskap med andre eiere.  Etter at dagens eier overtok 
eiendommen, har det vært større fokus på andre type virksomheter, innen 
vann- og vindkraftproduksjon, i tillegg til dagens drift innen jakt- og fis-
keturisme. Det har ikke vært enkelt å få gjennomslag for kraftproduksjon. 
Da det ene prosjektet gikk gjennom hos myndighetene, ble det senere 
henlagt av utbygger. Det andre prosjektet er jeg ganske sikker på at ut-
bygger ville gjennomført, hvis OED hadde tatt den beslutningen som dere 
og vi trengte. Dette har vært to store nedturer for dere, og for alle oss 
andre i Bindal. Tiltaksprisen for 2016 går til Plahtes Eiendommer, ved 
Frithjof M. Plahte. Det settes stor pris på den jobben som er gjort gjen-
nom 10 -15 år for utbygging av Terråk vassdraget og Kalvvatnan vind-
møllepark, som kunnet bidradd til store inntekter og mange arbeidsplas-
ser i kommunen. Du, sammen med mange andre, har lagt ned enormt med 
tid, energi og kostnader i forbindelse med disse prosjektene. Det som er 
så godt med deg, Frithjof, er at når nederlaget har lagt seg og du har fått 
tenkt deg om, så snur du deg rundt og forsøker å finne andre mulige løs-
ninger. Det passer godt å sitere en annen bedriftseier som fikk motgang 
og gikk i kjeller`n som han sa. Der ble jeg snar.  Det var da ingenting som 
skjedde der. Jeg tror det samme passer godt for din del også. Når ei dør 
lukkes, forsøker du å åpne en ny. Med dette føles det godt å gi deg prisen, 
og samtidig vise at vi setter pris på det som har vært gjort, og den jobben 
du gjør. Jeg ønsker deg og dere lykke til med det videre arbeid, og håper 
at dere lykkes på et senere tidspunkt.  Gratulerer med prisen! Prisen be-
står av en gavesjekk på kr 5.000,- og et diplom. (Ordførerens tale ved 
overrekkelsen.) 

Frithjof M. Plahte fikk tildelt 
Tiltaksprisen for Bindal kom-
mune etter kommunestyrets 
møte den ordfører Britt Hel-
stad 16. desember 2016. 



Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no / annvikan@online.no       Tlf 95215259 / 94811116 
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Kontor på Bindalseidet  
I 2017 blir Frivilligsentralen også til stede på Bindalseidet, i Lillestua på Bo-
fellesskapet.  20. februar blir det småbarnstreff. 

Vi ønsker frivillige til å være nattravner utover 
våren og  sommeren. 
 

Onsdager har vi fast onsdagskaffe på Doktorgården på Terråk. Der er alle vel-
kommen.  
 
Torsdager er det bingo på Bindal sykehjem. 
 
Vi minner om at vi er en velfungerende ledsagerordning Info om dette fås hos 
oss.  
 
Seniornett finner du både på Terråk på tirsdager og Bindalseidet på torsdager. 
Da hjelper vi deg til å komme i gang med å bruke mobiler, nettbrett, pc osv. 
 
Er det noen som trenger litt ekstra hjelp til småarbeid, så kan dere ta kontakt 
med oss. Vi har en oppegående gjeng som tar på seg litt småarbeid.  

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige  
innsamlingsaksjon 
I år går pengene til å hjelpe de som har en kreftsykdom de 
ikke kan bli friske av. Aksjonen foregår de to første ukene i 
mars hvert år. Da besøker over 20 000 bøssebærere norske 
husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning. En stor andel av våre 
bøssebærere er russ, som med sin tid og innsats er med på å redde liv. Du er 
viktig i dette arbeidet og vi trenger din støtte. Gi for livet – støtt Krafttak mot 
kreft., eller send SMS "gave" til 2277 for å gi 200 kroner.  I Bindal er det Fri-
villigsentralen som organiserer innsamlingen. 

Vi minner om barnevakttjenesten vi 
har. Vi ønsker flere som har lyst å 
være barnevakt rundt i kommunen.  
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Nyttårsbrev fra flyktningetjenesten 
Hei alle bindalinger. 
11.mai 2016 la hurtigruta til kai i Brønnøysund. Ned fra landgangen kom en 
mamma og en liten gutt. Med seg hadde de tre kofferter og en ryggsekk av de-
res levde liv. Jeg ønsket dem velkommen til deres nye landsdel og sa at nå skal 
vi kjøre hjem. I Slottsparken uttalte kongen i sin tale:» hjem er der hjertet er! 
«Jeg tenkte på om de noen gang vil føle at Bindalen ble deres hjem i hjerte?  
Jeg har alltid tenkt at alle skulle ha vært med på en bosettingsprosess. Det er 
ikke alltid at ord strekker til, men at opplevelsen og det usagte har en større 
kraft. Jeg forlot den lille familien om kvelden, la nøkkelen i handa til mor – ditt 
hjem, sa jeg.  
I Bindal har vi bosatt raskt. Før 1. juli hadde vi bosatt 15 mennesker, og i sep-
tember var det 18 på plass i sine nye hjem, alle på Terråk. Noen bor alene i eg-
ne leiligheter, mens andre bor i kollektiv. I løpet av de neste to ukene skal vi 
bosette fem personer til. De små har kommet fort og godt inn i skole og barne-
hage. De voksne har startet sitt introduksjonsprogram. De har norsk og sam-
funnsfagopplæring tre dager i uka, og språkpraksis to dager. Jeg vil benytte an-
ledningen til å takke for den positive holdninga som har vært når vi spurt om å 
ta imot personer i språkpraksis. Her har barnehagen, skolen, frisørene, museet, 
frivilligsentralen og sykehjemmet vært helt enestående! Denne arenaen for læ-
ring er enormt verdifullt for de nybosatte, ikke minst får de følelsen av at de 
kan bidra til samfunnet og bli en av fellesskapet. Det å lære seg norsk arbeids-
liv er vanskelig på skolebenken. 
De fleste av de bosatte har også fått en fadder. Det er en ressursperson/familie, 
som skal være en ekstra støtte i den første tiden etter bosetting. Dere som har 
stilt opp, har vært viktige mennesker for dem som ikke har noe nettverk her i 
Bindalen. Om det er noen som leser dette og tenker at jeg ønsker å være en fad-
der, så ta kontakt med meg!  
Jeg vil rette en spesiell takk til Bindal Fotball i forbindelse med integreringsar-
beidet. Fra dag en, var de nye gutta en del av laget. Terråk idrettslag tilbyr gra-
tis svømmeopplæring for alle nyankomne flyktninger. Dette er helt enestående! 
Forrige uke fikk håndballaget fire nye spillere på laget. Om språket ikke er det 
samme, ser jeg igjen at idretten kommuniserer uansett.  
Det er stille i Bindalen! Ja, det er vi enig om. Alle de bosatte sier at folket i 
Bindalen er så snille. Et smil, en liten prat betyr veldig mye.  Det er slik at alle 
flyktninger får tilbud om en kommune og et introduksjonsprogram. Velger de å 
avslutte dette, må de klare seg selv økonomisk. Mange av de som er bosatte her 
er unge og skal ut å studere. Jeg håper at de lykkes med sine drømmer og mål i 
livet. Kanskje en dag vil de komme tilbake hit? I en samtale om framtida, sa en 
til meg; Åshild, du vet at Bindal er i hjertet mitt.  
Et godt 2017 ønsker jeg alle, som er bosatt i vår kommune. 
 
Åshild Dybvik Gillund, flyktningkonsulent  
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Frist for å søke ambulerende skjenkebevilling 
Det skjer ofte at de som søker Bindal kommune om ambuleren-
de skjenkebevilling søker bare få dager i forkant av arrange-
mentet, noe som medfører at det blir vanskelig å få gjennom-
ført en forsvarlig saksbehandling og meddelt vedtaket før ar-
rangementet holdes. Det er rådmannen som innvilger slike be-
villinger, men i forkant må det innhentes uttalelse fra helse- og 
velferdssektoren og politiet, og dette tar nødvendigvis noe tid. 
De som søker må benytte søknadsskjemaet Ambulerende skjen-
kebevilling som er tilgjengelig på Bindal kommunes hjemme-
side, og søke minst 3 uker i forkant av arrangementet. 
 

Rådmannen 

INFORMASJON FRA POLITIET 
 
Fra 01.01.2017 har politimesteren i Trøn-
delag konstituert lensmann Erik Stovner 
som lensmann i Bindal. 
Erik Stovner er lensmann i Vikna og Nærøy og har fra 1. januar an-
svaret for kommunene Vikna, Nærøy og Bindal. 
Bindal lensmannskontor er åpent mandag til fredag, men vil være be-
mannet med politipersonell tirsdag og torsdag fra kl. 1000 – 1400. 
 
Ved telefonhenvendelse til lensmannskontoret ber en om at  
telefonnummer 02800 benyttes. 
 
Ved øyeblikkelig hjelp ring 112. 
 
Erik Stovner 
lensmann 
 
Trøndelag politidistrikt 
Vikna lensmannskontor 
Nærøy lensmannskontor 
Bindal lensmannskontor 
Telefon: 74113320 / 90977337 
E-post: erik.stovner@politiet.no 
www.politi.no Erik Stovner er ny lensmann i Bindal, 

Nærøy og Vikna fra 1. januar 2017. 

mailto:Erik.stovner@politiet.no
http://www.politi.no


Førjulstreff for ungdom 
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Rett før jul inviterte Bindal ungdomsråd bindalsungdommen til før-
julstreff på Medvind Innovasjonsloft på Brukstomta næringspark. 
Anja Tjelflaat fra Bindal utvikling og varaordfører Tor-Arne Aune 
fortalte om det arbeidet som gjøres for å skaffe flere arbeidsplasser i 
Bindal. Quiz og pizza sørget for god stemning. 

I desember hadde 
Bindal ungdomsråd  
møte på Medvind 
Innovasjonsloft. Da 
var ordfører Britt 
Helstad, Anja Tjel-
flaat og Tom van 
Tuijl fra Hildringen 
aktivitetsgård invi-
tert. 



 
 
 
 
 
 

 
Utstillingen «Livet, 
kjærligheten og døden» 
vises på Bindal museum 
i februar og mars.  
Den handler om overgangsri-
tualene dåp, bryllup og begra-
velse. Utstillingen er produsert 
av Helgeland museum, avd. 
Nesna, Leirfjord og Dønna. 
Det blir vist bilder fra Nesna, 
Leirfjord, Dønna og Vefsn. 
Alle gjenstander i utstillingen 
er fra Bindal.  
 

Fredag 3. mars kl. 18.30 holder Alvar Hansen foredrag og viser bilder 
om jakt i inn- og utland. Hovedvekten av foredraget omhandler jakt i 
Velfjord. Inngang kr 100. 
Fredag 31. mars Kl. 18.00 – 20.00 holder 
Bjørg Johansen foredrag med utgangspunkt i sin 
bok «Jeg hadde en gang – en datter».  Om sorg 
og sorgarbeid. Inngang kr 100. 
 
Årsmøte Venneforeningen, Bindal museums venner, har årsmøte tirs-
dag 28. mars kl. 18.00 på Bindal museum.  
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ÅPNINGSTIDER  
Bindal museum: 
Mandag                           stengt 
Tirsdag                            kl. 9.00 -  14.00 
Onsdag-fredag                kl. 10.00 - 15.00 
Lørdag-søndag                stengt  

Søknadsfrister  
Søknadsfristen er 1. april for plass i barnehage, SFO, kultur-
skole og for kommunale kulturmidler. Det er samme søknads-
frist for alle tilbudene. Du finner søknadsskjema på kommu-
nens nettside. Du kan også ringe oss og be om å få det tilsendt.  



Side 13 
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Gave til barnehagen 
 
Barnehagen på Bindalseidet har 
vært med på en konkurranse og 
vunnet ski fra Grong 
sport. Grong sport hadde 50 par 
ski, og trakk ut 5 barnehager 
som har vunnet 10 par hver. Vi 
har også fått donert noen par ski-
sko, slik at vi kan være behjelpe-
lig med ski for de som ikke har. 
En kjempefin premie som vi hå-
per at vi får mye bruk for :-) 

Noen av barna i barnehagen 
som stolt viser fram skiene.  

Runa og Vida viser fram  
nyskiene 

Vi er ute og går på ski i de 
preparerte løypene på  

fotballbanen. Kjempegøy! 

Den 22. og 23. februar kommer Krist-
offer Clausen til Terråk Gjestegård 
med sitt populære jaktfilmforedrag.  
70 plasser hver kveld. 
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Lærlinger i Bindal 

  

Bindal kommune har to  
lærlingeplasser. En i helse-
arbeiderfaget og en i barne– 
og ungdomsarbeiderfaget. 
Marie Kveinå er lærling i 
helsearbeiderfaget. 

Andre bedrifter i Bindal som tar i mot lærlinger: 

Bindal Elektro — elektriker,    Bindalsbygg — tømrer.  

Marie Kveinå er bosatt på Bin-
dalseidet, og har tidligere jobbet 
i butikk i 10 år. Da fikk hun ik-
ke mer en halv stilling, og med 
fire barn hjemme, ønsket hun å finne en jobb der hun kunne gå 
i full stilling. Etter litt rådgivning fra NAV, valgte hun å fullfø-
re den utdanningen hun hadde begynt på tidligere, nemlig hel-
searbeiderfaget. Fra september 2016 og fram til januar 2018 er 
hun lærling på Bindal sykehjem, med Karin Nilsen som veile-
der.  I løpet av lærlingtiden tar hun også fire eksamener.  
Hun skyter av arbeidsmiljøet på sykehjemmet, og trives godt 
med arbeidet. Det er trivelig å arbeide med folk. Det er mye 
mer enn bare å skifte bleier.  Hun håper at hun etter hvert vil 
kunne gå inn i full jobb på sykehjemmet, og ser ikke mørkt på 
reiseavstanden mellom Bindalseidet og Terråk. Marie anbefa-
ler ungdom som er i tvil om yrkesvalget å prøve noen vakter 
på sykehjemmet.  Da vil de raskt finne ut om dette er noe som 
passer for dem. Selv er hun glad for å ha funnet et yrke hun tri-
ves i. 

Marie Kveinå er 31 år, har fire 
barn, og er snart ferdig  

helsefagarbeider. 

Embla Hagen er lærling i barne– og ungdomsarbeiderfaget.  
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Hva er en lærling? 

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en be-
drift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen 
av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert 
deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme 
rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på 
opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være god-
kjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurde-
ring gjennom hele læreperioden.  Som lærling avslutter du utdanningen 
med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Sven-
nebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.  Som 
lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra be-
gynnerlønnen hos en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i.  

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøar-
beid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeider-
faget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere 
som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og 
bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt 
både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med 
andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar 
brukermedvirkning og pasientrettigheter.  

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjen-
nomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Bar-
ne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et mil-
jø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- 
og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de ut-
fordringer barn og unge møter. Opplæringen skal legge til rette for å kun-
ne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsni-
våer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige 
arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og 
miljø. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon 
og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra 
til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd. 
Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike peda-
gogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som 
barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes. 
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Vel 40 ungdommer fra Sømna og 
Bindal møttes til UKM = Ung 
Kultur Møtes på Berg i februar. 
Fra Bindal ble følgende kunst- og scene-
innslag plukket ut til å vises på fylkes-
mønstringen for Nordland i Bodø i april: 
 
Helene Grande: ”Fade”, fotografi 
Håkon Berg Dybvik: ”Innover”, akvarell 
Silvana Brevik; SFX-sminke 
Andrine Lande: ”She will be loved”,sang 
Oda M. Myrvang: ”The big big bang”, sang 
Slengbuksemafian (band); ”Reality”, sang. 

Foto: Fade av Helene Grande 

Akvarell: Innover av Håkon 
Berg Dybvik 
Til venstre: Slengbuksemafian 

Silvana Brevik viser SFX-
sminke. 

Oda Martine Myrvang Andrine Lande 
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Lasse Kolsvik fra Bindal er 
ny leder i det regionale 
ungdomsrådet. Han avløser 
Una Rautila fra Vega.  
Helgeland ungdomsråd 
hadde årsmøte i Mosjøen 
søndag 29. januar, og det 
ble valgt nytt styre. Helge-
land ungdomsråd består av 
ungdommer fra alle de 18 
kommunene på Helgeland. 
Ungdomsrådets viktigste 
oppgave er å være ung-
dommens stemme i regio-
nale utfordringer, og å støt-
te de lokale ungdoms-
rådene.  
 

Fra Bindal ungdomsråd var Lasse Kols-
vik delegat, og Astrid Myrvang observa-
tør på årsmøtet i Helgeland ungdoms-
råd. Lasse sitter for tiden også i 
Brønnøy ungdomsråd, og Astrid er sek-
retær i ungdomsrådet i Rana.   

Helgeland ungdomsråd 

Fellestiltak for barn og ungdom 
Ønsker du/dere å arrangere 
noe for alle barn og unge i 
Bindal, og har behov for støt-
te for å få det til?  
Da kan dere søke om midler 
til dette hos Bindal kommune.  
Legg ved en plan og budsjett i 
søknaden, samt send inn en 
rapport i etterkant av tiltaket.  

Dette er midler som er til-
gjengelig i 2017 gjennom sam-
arbeidsavtalen om folkehelse 
med Nordland fylkeskommu-
ne.  
 
Søknadsfrist: 1. april 
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Bindal Utvikling AS 

 
 

www.bindalutvikling.no 

Åpning av Medvind innovasjonsloft torsdag  
16. februar kl 1200—1300 

Program kl 12.00: 
 
Utendørs i bakgården - Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskom-
mune, Mona Fagerås foretar den offisielle åpningen. 
Vi trekker opp i 3. etasje  
- Kulturinnslag ved Adrian Jørgensen. 
- Gode ønsker fra samarbeidspartnere. 
Servering av mat og drikke - lunsj. 
Mulighet til å se seg om i Medvind innovasjonsloft. For de som øns-
ker det, vil det bli omvisning på Brukstomta Næringspark ca kl 
13.00. 
Slutt 13:00 + evt. omvisning for de som ønsker det. 
Gratis deltagelse.  
Påmelding enten via FB eller på mail til monja@bindalutvikling.no 

 
Innovasjonsstøtte er tildelt: 
215.000,- til forstudie- og prosjektmidler rensefiskanlegg ved Leiv Eriksson Nyskaping. 
50.000,- til forstudie «rekruttering til fiskerifag» ved Kjella Samvirkelag/fiskemottak. 
10.000,- til kartlegging av studier Ytre Namdal og Bindal ved Val vg. Skole. 
90.000,- til forprosjekt opprusting av Kjærstadvalen og Valveita ved Bogen feriehus. 

http://www.bindalutvikling.no
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Adrian 

Fiskeri i Bindal 
Bindal Utvikling har i høst 
jobbet med flere aktører for å 
få økt fokus på fiske og fiske-
rifag. Utgangspunktet var en 
henvendelse fra Kjella Sam-
virkelag/fiskemottak med 
ønske om hjelp. Marit Dille, 
tidligere leder for NYN, med 
mye lokalkunnskap, ble inn-
leid av Bindal Utvikling for å 
avdekke mulighetsrommet.  
Det er nå kommet i gang et 
større prosjekt som ledes av 
Val vgs, for økt rekruttering 
til fiskerifag, som bl.a. har 
fått økonomisk støtte fra Bin-
dal Utvikling. Torsdag 9. fe-
bruar var det kick-off på Von-
heim med 60 deltakere. 

Første side i Namdalsavisa  
6. februar; «Optimister med sjark». 

Oppstartsmøte for 
styringsgruppen for 
prosjektet 
'Rekruttering til fis-
kerinæringen' den 
27.01.17. 
Tilstede fra venstre: 
Steinar Tørriseng, 
Anja Tjelflaat, Ma-
rit Dille, Britt Hel-
stad, Gjert Eirik 
Grande. Fotograf 
og prosjektleder 
Halvor Mortensen. 
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Kamilla, som er tysk, tar en avsjekk 
med Pierrino, som kjenner tyske fis-
keturister sine behov i Bindal godt - 
mot ideene som har kommet frem. 

Oda, Ivana og Kamilla presen-
terte innsikt i reiselivstrender 
og de to målgruppene 'tyske 
fisketurister' og 'norske fami-
lier' - begge gruppene sine vik-
tigste behov ble fremhevet. Det 
var behovene som var grunnla-
get for ideverksted. Ideene skal 
forhåpentligvis i neste fase bli 
til bærekraftige løsninger. Alt 
er en prosess.  
 

Ideverksted for 'Sommeropplevelser i Heilhornets rike - fra 
havets dronning til skogens konge' ble gjennomført i januar 
både på dag- og kveldstid (slik at det skulle passe for alle). 
Godt oppmøte med flinke folk gjorde at Bindal Utvikling sam-
men med studentene fra HiP, fikk god avdekking av muligheter 
kontra de behov besøkene har. Forstudiet har konkludert med 
at man MÅ ha et kart, som skal forstås om du snakker norsk, 
tysk og engelsk. I tillegg anbefales det å jobbe videre med de 
ukesaktivitetene som kom fram, for å finne 'eiere' og skape bæ-
rekraft over tid. Forstudien har avdekket at det er et helt klart 
behov. 

HiP = Humanister i praksis. Dette er et 
emne på 7,5 studiepoeng på NTNU. 
Oppdraget i Bindal var å lære å bruke 
Design Thinking - kundedrevet inno-
vasjon – i praksis.  
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Ny medarbeider fra 2017 

Oda fra HiP viser fram første prototypen for 
et kart. De oransje feltene kan brukes til å 
profilere ukes-aktivitetene. Det brukes mye 
symboler, slik at det enkelt kan forstås uansett 
språk. 

Ideverkstedet 
på kveldstid, og 
Ivana går igjen-
nom noen av 
ideene for ukes-
aktiviteter 

 

Utfyllende informasjon om aktivitetene kan du finne på 
www.bindalutvikling.no, eller ved å kontakte programleder  
Anja Tjelflaat tlf 932 03 600. 

http://www.bindalutvikling.no
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 21. februar- Oppstartsverksted- Ny bedrift eller ny idè: Tirsdag 21. 
februar fra klokken 10.00 - 14.00 på dagtid eller klokken 18.00 - 21.00 
på kveldstid.  
Påmelding sendes post@bindalutvikling.no. 
Samlingen foregår på Medvind innovasjonsloft. Her er det også mulighet 
for å få gratis kontorplass. 
På arbeidsverkstedet for oppstart av ny virksomhet eller nye idéer jobber 
vi helt konkret med HVILKE BEHOV skal  DINE tjenester og produkter 
dekke og -  HVEM er MENNESKENE som har disse behovene - hva er 
viktigst å få løst for DEM? 
 
 
Innovasjonsprogram 1. mars  - med infomøte den 6. mars kl 19.00 - 
21.00  for interesserte/påmeldte. 
Oppstart: 20-21 april. 
Målgruppe: Programmet passer for deg som vil utvikle nye felt og sat-
singer i virksomheten. Typiske deltakere i programmet kan være/er: 
gründere, markedsførere, selgere, ledere, HR-sjefer, kommunale ledere, 
mellomledere, tillitsvalgte, prosjekt- og teamledere. 
Få jobben gjort gjennom et lærerikt og inspirerende program. Gjennom 
seks dagssamlinger får du inspirasjon og blir bevisst på hva som skal til 
for å lykkes med innovasjonsarbeidet. 
Du lærer ledende metoder og verktøy som du bruker til å utvikle områder 
i egen virksomhet. Gruppen begrenses til 14-20 deltakere, så du vil opp-
leve å bli sett, utfordret og ivaretatt hele veien. 
Kort sagt passer programmet for alle som har en ambisjon om å gjøre en 
forskjell og å ruste virksomheten for fremtiden. 
 
 
21. mars- Fra idè til marked: Veien fra ide til marked starter med å la 
kundene avgjøre om ideen din er god. På samlingen vil du lære hvordan 
du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Bindal 
Utvikling, Bindal kommune, Kystriksveien og Innovasjon Norge kan 
hjelpe deg på veien. (rådgivning, tilskudd) 
Lars Erik Jørgenvåg fra Innovasjon Norge vil være hovedinnleder. 
Anja Tjelflaat fra Bindal Utvikling og Audhild Bang Rande fra Kystriks-
veien vil være prosessledere og rådgivere for de enkelte deltagerne. 
Denne samlingen går på dagtid fra 10 - 14 eller du kan velge å delta på 
kvelden fra 18 - 21. Påmelding sendes til post@bindalutvikling.no. 
 

mailto:monja@bindalutvikling.no
mailto:monja@bindalutvikling.no
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NAV-leder Lise Skarstad hadde sin siste arbeidsdag tirsdag 31. 
januar. Den 1. februar begynte hun som kirkeverge, med kon-
torplass noen få meter unna sin gamle arbeidsplass i Bindal 
rådhus. Skarstad har arbeidet i NAV siden 2012.  Før det var 
hun seks år ved Brønnøysundregistrene. 

Lise Skarstad 
fikk avskjeds-
gaver fra sin 
stab på Nav-
kontoret i Bin-
dal, og fra 
Bindal kom-
mune. Her er 
Lise sammen 
med Hanna G. 
Moe, Randi 
Sjølstad, Lena 
Fuglstad og 
Astrid Brevik 
Iversen.  

Fredag 24. februar kl 1130—1230.  Fredagstreff med vafler for 
nettverk og hyggelig samvær. Medvind-lotteri.  Alle velkommen! 
Fint om du varsler her om du kommer, så vet vi hvor mye vaffelrøre 
vi skal lage......kom kom!  

 
 
Bindal Utvikling når du: 

Monja Kolberg 
Administrasjon og  
prosjektkoordinator 
Bindal Utvikling AS 
Mobil +47 90661152 
www.bindalutvikling.no 

 
Anja Tjelflaat 
Program-/prosjektleder  
omstillingsprogrammet 
Bindal Utvikling AS 
Mobil+47  93203600 
Epost  anja@bindalutvikling.no 

http://www.bindalutvikling.no
mailto:anja@bindalutvikling.no


Thomas Brøndbo synger 
på ungdomshuset på Hel-
stad fredag 17. mars.  
Reker fra kl 1900, pub 
etterpå. Inngang kr 350,-.  
 
Sangkoret Njård fra Nærøy kommer 
til Bindalseidet lørdag 18. mars. 
Sammen med Bindalseidet songlag  
og pianist Ole Evjen viser de forestil-
lingen ”Inni mitt hode” kl 2000 i hal-
len. Pub etterpå. Aldersgrense 20 år. 
Inngang kr 250,-. 
 
Kviin planlegger konsert ”Swinging 
sisters” sammen med venner på Ter-
råk, med kjente melodier fra 40– og 
50-tallet lørdag 8. april på Terråk 
samfunnshus. 
 
Vårkonserten foregår på Vonheim 
søndag 23. april. Arrangør er Fønix 
skole– og ungdomskorps. 
 
 
Bindalseidet songlag inviterer til 
konsert på Bindalseidet lørdag 13. 
mai. 
 
 

Bygdekino: 

Terråk: 
Mandag 27. feb 
Kl 1800 Vaiana, 6 år 
Kl 2000 Return of Xander Cage, 12 år 
 
Mandag 27. mars 
Kl 1800 Karsten og Petra ut på tur, Alle 
Kl 2000 Skjønnheten og udyret  

Sørhorsfjord: 
Onsdag 15. mars 
Kl 1800 Karsten og Petra ut på tur, Alle 
Kl 2000 Kong: Skull Island, 12 år  

Bindalsdagen   
Åbygda Ungdomslag og Åbygda idrett-
slag skal arrangere Bindalsdagen lør-
dag 2. september.  
 
 
Karneval i gymsalen på Bindalseidet fre-
dag 17. februar. Fra siste året i barnehagen 
til 10. klasse. 
 
Ungdomsklubbkveld på Bindalseidet  
fredag 10. mars, onsdag 29. mars, onsdag 
19. april og tirsdag 16. mai.  Kom og spille 
brettspill, kort og ha det sosialt i lag.  
 
 
Terråk helselag har årsmøte mandag  
6. mars kl 1830 på Smestad Autoservice. 
 
Bindal Arbeiderparti har årsmøte tirsdag 
21. februar kl 1900 på Terråk gjestegård. 
Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen 
deltar. 

Kulturkalender vinter/vår 2017 
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Nordlandsbåtregatten på Terråk foregår fra fredag 30. juni til søndag 2. 
juli. Arrangør er Terråk idrettslag. 


