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FORORD

Bindalssarnfunnet er tuftet på primærnæringene og treindustrivirksomheten. Begge disse

næringstradisjonene har bidratt til mindre fokus på entreprenørskap, griinderskap og

innovasjon hos enkeltpersoner og etablere små- og mellomstore bedrifter. Av den grunn har

BMViS gjennomført kartlegginger av utviklingspotensialet i eksisterende næringsliv, og aktivt

kommunisert med nærings- og utviklingsaktører gjennom møter, konferanser, intervjuer og i

BMViS-initierte utviklingsprosesser.

SMB-kartleggingen og dialogen viser at det ikke mangler forretningspotensialer i Bindal. De

største hindrene for næringsutvikling er kunnskap om utviklingsprosesser og mangel på

nettverk og samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og virkemidlene både: De

strategiske samhandlingsmønstrene er ikke godt nok etablert verken internt i Bindal eller med

viktige aktører utenfor egen kommune.

Rekruttering vil være en framtidig viktig innsatsfaktor for utvikling i Bindal. BMViS har bidratt

til å etablere viktig kunnskap om Bindals omdømme utad og hvordan bindalsungdommene ser

på framtidsmulighetene i egen kommune. I prosjektperioden 'er det gjennomført fiere tiltak som

kan bidra til å styrke identitetsfølelsen blant unge og voksne, og synliggjøre karrieremuligheter

for bindalsungdommen.

BMViS har vært en aktiv premissleverandør i forbindelse med utformingen av Strategisk

næringsplan for Bindal. Også erfaringene vi har gjort oss fra gjennomføringen av dette

prosjektet er viktig kunnskap for det videre utviklingsarbeidet i Bindal. I kapittel 5 synlimjør vi

de viktigste erfaringene våre, mens vi i kapittel 6 gir våre konklusjoner og anbefalinger om

hvordan BMViS-kunnskapen kan tas i bruk videre.

Bindal er en rik kommune på mange måter, både når det gjelder naturressurser, kultur,

tradisjoner og ikke minst - mennesker. Det er et godt utgangspunkt for positiv utvikling.

Terråk/Kolvereid 21.12.2011
 \ \ ,

11PA.

	

Kjell Andersen arit Dille
Leder av styringsgruppen Prosjektleder
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1 GJENNOMFØRING I HENHOLD TIL PROSJEKTPLANEN

1.1 PLANLEGGINGOG LEDELSE

Prosjektet Bindal - med vind i seglan! (BMViS) bygger på en handlingsplan av samme navn, som
ble godkjent av Bindal kommunestyre i 2007. Av ulike årsaker, ble ikke denne gjennomført som

planlagt. Vinteren 2009/2010 ble Prosesskompetanse AS forespurt om å ta ansvar for
prosjektgjennomføring og prosessledelse for handlingsplanen.

Finansielle samarbeidspartnere ga sin tilslutning til å utsette finansieringsperioden for
prosjektet til 31. desember 2011. I samråd med handlingsplanens eier, Bindal kommune, valgte

Prosesskompetanse AS å operasjonalisere handlingsplanen gjennom en prosjektorganisasjon
etter PPL-mal. Prosjektplanen ble godkjent av kommunestyret våren 2010, og
gjennomføringsprosjektet kunne da ta til tidlig høsten 2010.

Prosesskompetanse AS v/Marit Dille har vært leid inn som prosjektleder i hele perioden, mens
plansjef Kjell Andersen i Bindal kommune har vært prosjektansvarlig og leder av
styringsgruppen.

Styringsgruppen har i prosjektperioden gjennomført fem møter, samt deltatt i arbeids- og
dialogmøter med Bindal Initiativ AS, Nordland fylkeskommune ved fylkesråd Arve Knutsen,
Innovasjon Norge, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.

1.2 NÆRINGSUTVIKLINGOGARBEIDSPLASSER

Arbeidet med hovedaktiviteten er koordinert og gjennomført i Arbeidsgruppe 1, ledet av Marit
Dille. Med utgangspunkt i at det er lettest å skape næringsutvikling basert på de ressurser og
den virksomhet som allerede finnes i kommunen, besluttet BMViSå gjennomføre en kartlegging
av utviklingspotensialet i eksisterende næringsliv/egen befolkning, før evt. tiltak ble iverksatt.

Etter søknad fra BMViSdelfinansierte (50 %) Nordland fylkeskommune gjennomføring av SMB
forstudie høsten/vinteren 2010/2011. Forstudiet ble gjennomført med 19 bedrifter og nærmere
30 forretningsider og utviklingsprosjekter ble avdekket hos disse. Prosesskompetanse

AS/Bindal Initiativ AS ved prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen sluttrapporterte for
kartleggingen 25. januar 2011 (se vedlegg). Rapporten synliggjør enkeltbedriftenes egne
utviklingsplaner, samtidig som den peker på en knippe fellestiltak som kan bidra til

verdiskaping gjennom å styrke eksisterende virksomheter og/eller legge til rette for nye
bedrifter.

Med utgangspunkt i svar og anbefalinger i SMB-forstudiet, har BMViSfulgt opp både
enkeltbedrifter og forslag til fellesprosjekter. Alle aktører som deltok i kartleggingen, har fått
tilbud om videre oppfølging og i 2011 har BMViSgjennomført møter og ytt bistand i flere
utviklingsprosjekter i Bindal. Eksempler på slike er:

Heilhornet Gjestegård: Flere aktører

BinFriDys: Bindalseidet friskole BA

Terapeutisk ridning: Enkeltpersoner

Sluttrapport —ProsessKompetanse AS 5



Bindalshytta: Flere aktører

Bolyst 2011: Flere aktører

Småkraft: Regionalt partnerskap inkl. Bindal Kraftlag SA
Næringspark Treindustri: Flere aktører

På bakgrunn av utviklingspotensialer avdekket gjennom dette arbeidet, har BMViSgjennomført
møter med både Bindal Initiativ AS, Bindal kommune, Innovasjon Norge Nordland og Nordland
fylkeskommune v/fylkesråd for næring, Arve Knutsen. Flere av fellesprosjektene som er
fremmet i disse møtene, har blitt godt mottatt. Nordland fylkeskommune har gitt positive

signaler med tanke på økonomisk støtte til fellessatsinger basert på etablerte partnerskap.

Flere fellesprosjekter anbefalt i SMB-rapporten, ble presentert på Bindalskonferansen 2011 som

ble gjennomført med god deltakelse på Horstad gård våren 2011. Med bakgrunn i disse

anbefalte prosjektene, utarbeidet BMViSprosjektskissen og søknaden Bindalsfæringen -
stedegen tradisjonsbærer som motor for helhetlig samfunnsutvikling. Bindal kommune søkte om
finansiering av det treårige utviklingsprosjektet til Kommunal- og regionaldepartementets
satsing BOLYST2011, men nådde ikke opp i kampen om de begrensede midlene.

1.3 UNGDOM OGREKRUTTERING/OMDØMME OG STEDSUTVIKLING

Opprinnelig ble det opprettet to arbeidsgrupper knyttet til satsingsområdene Ungdomog
rekruttering og Omdømme og stedsutvikling. Allerede tidlig i prosessen ble det klart at de to
arbeidsgruppene hadde mange sammenfallende strategiske utfordringer, og gruppene ønsket

derfor å samarbeide om kunnskapsproduksjon knyttet til omdømme og ungdom.
Arbeidsgruppene opplevde i tillegg ustabilitet i bemanning, og det ble besluttet å slå de to
gruppene sammen.

Vinteren 2010/2011 ble det gjennomført to parallelle spørreundersøkelser i regi av BMViS:

Omdømmekartlegging Bindal 2011

Ungdomskartlegging Bindal 2011

Til sammen har i underkant av 200 personer svart på undersøkelsen, 50 av disse har svart i

ungdomskartleggingen. Selv om man kunne ha ønsket at omdømmemålingen hadde klart å
rekruttere en større andel «utenbygds» svar, gir begge kartleggingene gode svar på hvordan

Bindal kommune oppfattes innenfor ulike aldersgrupper. Gjennomgangstonen er at kommunen
scorer høyt på bolystfaktorer som trygghet, offentlige tjenester og friluftstilbud, og at
jobbmulighetene i Bindal oppfattes som den største utfordringen og framtidsbegrensningen.
Ungdomskartleggingen gir også viktige tilbakemeldinger fra ungdom på hva de ønsker seg fra
Bindal. Mange av disse reiser fra kommunen med gode barndomsminner, men mange har likevel
vanskelig for å se for seg en framtidig yrkeskarriere i heimkommunen. Rapportene fra de to
undersøkelsene er vedlagt denne sluttrapporten.

Med bakgrunn i resultatene fra de to kartleggingene har BMViSiverksatt og støttet en rekke
tiltak og aktiviteter:

Ungdom/omdømme kartlegging kr 60 000
Bindal fotballskole kr 35 000
Bindal Fotball kr 60 000
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V Bindal ungdomsråd kr 30 000




Camp Bindal kr 50 000
V Entreprenørskap i skolen kr 25 000

V Juletreff kr 15 000




Yrkesorientering kr 15 000

V «Gøy på landet» kr 12 500




Bindalsdagen kr 10 200

1.4 SYNLIGGJØRINGAV RESULTATER—VARIGESTRUKTURERFOR UTVIKLINGI BINDAL

Styringsgruppen har sammen med prosjektledelsen hatt ansvaret for å synliggjøre resultater og

legge til rette for varige strukturer. BMViShar gjennom hele prosjektperioden jobbet tett opp

mot både prosjekteier Bindal kommune og det lokale innovasjonsselskapet Bindal Initiativ AS

(BIAS). BMViSkunnskapsproduksjon knyttet til næringsutvikling, rekrutterings- og

omdømmearbeid er blant annet stilt til rådighet for BIAS' arbeid med ny Strategisk næringsplan

for Bindal (SNP). Styringsgruppen for BMViSer også stilt til rådighet som referansegruppe for

SNP-arbeidet. En rekke av de foreslåtte strategiene i SNP Bindal anses å være en direkte følge av

kunnskapsproduksjonen i BMViS.

I regi av BMViSer det gjennomført ungdomskartlegging i Bindal. Formålet med kartleggingen
har vært å framskaffe et faktagrunnlag for utviklingsprosjektets satsingsområde ungdom og

rekruttering.

Kartleggingen viser at egne interesser er den viktigste faktoren for utdanningsvalg. Generelle

jobbmuligheter og lønnsvilkår ser også ut til å være drivende for utdanningsvalget. I

aldersgruppen <19 år svarer kun knappe 10 % at de tar hensyn til jobbmulighetene i

heimkommunen når de velger utdanning. Kartleggingen viser også at nær 30 % av

respondentene har en oppfatning av at deres kompetanse eller fag ikke etterspørres i Bindal.

Blant respondenter bosatt utenfor kommunen er andelen nei- og vet ikke-svar høyere enn blant

ungdom bosatt i Bindal.

8 av 10 respondenter mener at Bindal og nærliggende regioner er svært attraktiv med tanke på

barne- og grunnskoletilbud. For utdanningstilbud høyere enn grunnskole er oppfatningen

vesentlig mindre positiv blant respondentene.

94 % mener levevilkårene for barn er gode eller svært gode, mens 78 % gir levevilkårene for

voksne samme karakteristikk. 44 % av respondentene svarer positivt på levevilkårene for

ungdom. Undersøkelsen kan tyde på at tilflyttere og tilbakeflyttere er mindre aktive i frivillige

organisasjoner. Også aldersgruppen 19-25 år svarer i mindre grad at de deltar i slik aktivitet.

Bindal scorer høyt på fritidstilbud og sosiale tilbud for barn, men undersøkelsen viser at
respondentene har mindre positivt syn på fritidstilbud og sosialt tilbud til voksne og ungdom.

Ungdommene i Bindal oppfatter at jobbtilbudet i kommunen er best innenfor

havbruk/oppdrett/primærnæring og omsorgstjenesten.

Når det gjelder støtte og muligheter for entreprenørskap har gutter større tro på å etablere egen
virksomhet enn jenter. Gutter tror også det er større muligheter for å få tilgang til hjelp,
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finansiering og lokaler til bedriftsetableringer enn jenter. De yngre er gjennomgående mer

positive enn eldre.

Omdømmemålingen i Bindal 2011 er utført av BMViSfor å framskaffe et faktagrunnlag for

utviklingsprosjektets satsingsområde omdømme og rekruttering. I alt svarte 141 personer på

undersøkelsen.

Målingen viser at Bindals innbyggere bor i Bindal fordi de aktivt ønsker det. Jobb, trivsel og

familie er de viktigste årsakene til å bo i Bindal. Videre har bare 6 % av respondentene konkrete

planer om å flytte, mens ca 42 % er usikre. Den store andelen "vet ikke" kan dels skyldes at det
har vært usikkerhet knyttet til store underskudd og framtidig drift ved hjørnesteinsbedriften. En

del respondenter gir uttrykk for at mangel på heltidsstillinger i kommunen er et problem.

To av tre respondenter har en oppfatning av Bindal som en kommune på det jevne. Menn og

single synes i større grad at Bindal er en spennende kommune enn kvinner og gifte/samboende.

De viktigste påvirkningsfaktorene for inntrykket av Bindal er næringslivets suksess, hvordan

Bindals befolkning har det, offentlig og privat servicenivå, hvordan bindalingene opptrer seg i
mellom og egne opplevelser.

Målingen viser at svært få har et negativt inntrykk av tjenestetilbudet i Bindal, men unge har et

noe mer negativt inntrykk enn aldersgruppen >35 år. Pensjonister og personer på trygd er også
vesentlig mindre positive enn det personer i arbeid og studenter er.

Gjennom BMViSer det også tydeliggjort behovet for møteplasser for næringsutøvere og arenaer

for diskusjoner knyttet til næringsutvikling. Gjennom BMViSer innføringen av møteplassen

Bindalskonferansen applaudert av næringslivet og kommunen. BMViShar også bidratt i

forbindelse med BIAS' grende- og bransjemøter som er gjennomført som innspillsarenaer i

arbeidet med SNP. Prosjektet har aktivt bidratt til at lokalt næringsliv trekkes tettere inn i

yrkesvalgprosesser ved Bindalsskolene for lettere å synliggjøre karriere- og jobbmuligheter i

heimkommunen.

Styringsgruppen og prosjektledelsen har i prosjektperioden hatt stort fokus på og lagt ned en

betydelig innsats på arbeidet med å avklare roller og funksjoner i lokal næringsutvikling.

Resultatet og BMViS' forslag til varig struktur for framtidig arbeid næringsutvikling i Bindal er

synliggjort i forslag til SNP for Bindal.

2. MÅLSETTINGER
Prosjektets overordnede målsetting har vært at Bindal kommune skal være et livskraftig
samfunn som hele tida utvikler seg, og der det skjer nye ting. I tillegg ble det vedtatt at Bindal

- med vind i seglan! skulle måles opp følgende indikatorer:

Å ha bidratt til netto 5-6 nye arbeidsplasser innen prosjektperioden. Dette tilsvarer om

lag 1 % av samlet sysselsetting.

Å ha bidratt til å redusere negativ befolkningsutvikling

At Bindal skal bedre sin sammenlagtscore på NHOs/Telemarkforsknings Nærings-NM,

som benytter måleindikatorer som lønnsomhet, vekst, nyetableringer og størrelse i

tillegg til en attraktivitetsindeks.
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• At Bindal etter prosjektavslutning skal ha et godt grunnlag og en struktur å bygge sitt
videre nærings- og utviklingsarbeid på.

Prosjekteier v/rådmann Knut Toresen påpekte tidlig at de planlagte prosessene i prosjektet,

med involvering av både næringsliv, politikere og administrasjon ble sett på som viktig i forhold
til å bevisstgjøre prosjekt-formen som utviklingsmetode i Bindal.

2.1 MÅLOPPNÅELSE

En prosjektperiode på 1,5 år er kort tid i forhold til å dokumentere både sysselsettingseffekt og
bidrag til å bremse fraflytting.

Prosjektet har imidlertid nådd viktige mål mtp. tydeliggjøring av det lokale partnerskapet for

næringsutvikling, først og fremst knyttet til rolle- og ansvarsavklaring mellom kommune og det
lokale utviklingsselskapet Bindal Initiativ AS.

BMViShar også bidratt aktivt med kunnskap og strategiske innspill i BIAS' arbeid med ny
Strategis næringsplan (SNP) for Bindal kommune. Gjennom prosjektet er det også presentert og
gjennomført flere aktiviteter, prosesser, metoder og verktøy knyttet til både næringsutvikling,
rekruttering og omdømmebygging som vil være aktuelle i senere utviklingsprosesser.

3 PROSJEKTORGANISERINGOGRESSURSDISPONERING
Beskrivelse av hvordan prosjektet har vært organisert, samt anvendelse av ressurser.

3.1 PROSJEKTEIER

Bindal kommune v/kommunestyret har vært prosjekteier.

3.2 STYRINGSGRUPPEN

Bindal - med vind i seglan! er gjennomført med følgende styringsgruppe oppnevnt av
kommunestyret.

Navn Funks'on Harr re entert
Kjell Andersen Leder Bindal kommune
Frithjof M. Plahte Næringslivsrepresentant
Jenny Slåttøy Ungdomsrepresentant
Anita S. Lund Frivillig sektor
Elin V. Lian Kommunestyret
Frode Næsvold Kommunestyret
Marit Røstad Kommuneadministrasjonen

Rådmannen har hatt observatørstatus med talerett i styringsgruppen.

3.3 PROSJEKTLEDELSE,ARBEIDSGRUPPEROGPROSJEKTGRUPPE

Prosesskompetanse AS v/Marit Dille har vært prosjektleder for Bindal - med vind i seglan!
Torkil Marsdal Hanssen fra Prosesskompetanse AS har vært prosjektmedarbeider.

Bindal - med vind i seglan! ble etablert med tre arbeidsgrupper med ansvar for operasjonell
gjennomføring av prosjektoppgaver og en koordinerende prosjektgruppe.
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Arbeids ru e 1: Arbeids lasser o nærin sutviklin
Marit Dille (leder), Magnar Bøkestad, Oddvar Fossum, Torny Myrvang.

Arbeids ru e 2: Un dom o rekrutterin
Per-André Johansen (leder), Elin V. Lian, Heidi Vollan

Arbeids ru e 3: Omd mme o stedsutviklin
Marit Røstad (leder), Geir Holten (fratrådte), Arnfinn Hamnes

Arbeidsgruppene 2 og 3 ble i løpet av prosjektperioden slått sammen til én gruppe, på grunn av
overlappende strategier og oppgaver. I siste halvdel av prosjektet har Marit Røstad fungert som
leder for den sammenslåtte arbeidsgruppen Ungdom og rekruttering/Omdømme og
stedsutvikling. Ved prosjektets slutt hadde arbeidsgruppen følgende bemanning:
Marit Røstad (leder), Elin V. Lian, Heidi Vollan og Arnfinn Hamnes.

Prosjektgruppe 

Marit Dille (leder), Marit Røstad, Magnar Bøkestad.
Prosjektgruppen har koordinert arbeidet i arbeidsgruppene og samtidig deltatt i
saksforberedelse til styringsgruppen.

4 KOSTNADEROGFINANSIERING
Prosjektet har lagt til grunn i sine aktiviteter et budsjett på kr 1 800 000. Prosjektet har hatt slik
finansiering:

Bindal kommune

Næringsliv i Bindal

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Totalt 1

850

200

650
100

800

000

000

000

000

000

Prosjektet var opprinnelig delt inn i tre satsningsområder med egne budsjetter:
AG1 Arbeidsplasser og næringsutvikling 725 000
AG2 Ungdom og rekruttering 455 000
AG3 Omdømme og stedsutvikling 200 000
Drift av prosjektet 420 000

Inklusiv i budsjettene er det lagt til grunn egeninnsats med 30 %.

Totalregnskap for prosjektet eks. egeninnsats:
AG1Arbeidsplasser og næringsutvikling
AG2 Ungdom og rekruttering
Drift av prosjektet
To 1

451 900

475 000

325 000
kr 1 251 900
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4.1 ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSUTVIKLING

Et SMB Forstudie ble gjennomført og lagt til grunn for arbeidet i AG1. Dette for å kartlegge

utviklingspotensialet i eksisterende næringsliv i Bindal. Arbeidet ble delfinansiert av Nordland

fylkeskommune med 50 %, med en kostnadsramme totalt på kr 150 000. Forstudien kartla 18

bedrifter og produserte til sammen 37 bedriftsspesifikke- og fellesprosjekter. Arbeidsgruppen

har lagt ned store ressurser for å utvikle prosjektene ved å utfordre eiere til utvikling.

BMViSarrangerte i 2011 Bindalkonferansen, som la til grunn potensialet synliggjort i SMB-

forstudien, samt andre større utviklingsprosjekter blant annet innenfor fornybar energi og

mineraler.

Det er brukt ressurser på utforming og oppfølging av prosjektet «Kompetansesentret for

småkraft» og søknadsutforming til KRDs Bolyst 2012-satsing.

Prosjektplanen la føringer for at BMViS-resultatene skulle legge grunnlag for ny strategisk

næringsplan i Bindal kommune. Dette arbeidet er gjennomført parallelt med sluttføring av

prosjektet, og resultatene er bakt inn i forslag til SNP som framlegges til behandling i

kommunestyret 1. kv 2012.

4.2 UNGDOM OG REKRUTTERING OMDØMME OG STEDSUTVIKL1NG

Arbeidsgruppene ble sammenslått på grunn av organisatoriske årsaker og sammenfallende

aktiviteter. Arbeidet i gruppene startet med at det ble gjennomført en kartlegging blant

bindalinger bofast/utflyttet. Resultatet av disse kartleggingene lag grunnlaget for de aktivitører

som ble initiert og iverksatt. Det er gjennomført konkete tiltak for kr 315 200 i prosjektperioden

innenfor arbeidsgruppen.

4.3 DR1FT AV PROSJEKTET

Prosjektet har innled prosjektledelse fra ProsessKompetanse AS med Marit Dille og Torkil M

Hanssen. Marit Dille har også hatt ansvar for AG1 arbeidsplasser og næringsutvikling,

prosjektutvikling og søknadsutforming. Prosesskompetanse har også vært innleid i forbindelse

med planlegging og gjennomføring av kartlegginger i regi av AG2.

5 VIKTIGE ERFARINGER
Bindal har til dels store uutnyttede potensialer knyttet til natur, kultur og tradisjoner.

Bindal har til dels store uutnyttede potensialer knyttet til natur, kultur og tradisjoner. Gjennom

arbeidet med SMB forstudie Bindal avdekkes det at det bare i liten grad er etablert strategiske

samarbeid mellom næringsaktører med mål om utvikling og ny verdiskaping, selv om flere av de

større aktørene uttrykker vilje og policy for å benytte lokale leverandører. Det kan se ut som om

de små aktørene ikke har kultur og tradisjon for å inngå utviklingspartnerskap. Flere kjenner
heller ikke til offentlige incitamenter for å inngå slike utviklingspartnerskap.

Bindal kommune anses som velvillig til samfunnsutvikling generelt og næringsutvikling spesielt.

BMVISoppfatter imidlertid at kommunen mangler tydelige, omforente og spissede strategier og
handlingsplaner for sitt utviklingsarbeid. Dette kommer blant annet til syne gjennom manglende
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og/eller utdatert strategisk planverk og derigjennom utydelige målsettinger og bestillinger i

forhold til næringsutvikling. Dette fører også til at det til tider er begrenset dynamikk mellom

Bindals satsinger og strategier/handlingsplaner på regionalt og nasjonalt nivå.

Gjennom sitt næringsfond og samarbeidsavtalen med det lokale innovasjonsselskapet BIAShar

Bindal kom mune et godt utgangspunkt for å bistå lokale næringsaktører med å realisere sine
vekstpotensialer. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til fordeling av ansvar og roller både

internt og mellom kommune og BIAS.Mangel på omforente strategier og handlingsplaner fører
til at lokalt hjelpeapparat kommuniserer utydelig med næringsaktører og offentlig

virkemiddelapparat.

Ungdomskartleggingen i Bindal 2011 har gitt prosjektet BMViSmange tilbakemeldinger på hva

Bindal er god på i forhold til barn/unge, og hvilke områder vi må bli bedre på. Kartleggingen

viser at fritidstilbud og sosialt tilbud til unge oppleves å være lite tilfredsstillende, og at

bindalsungdom i liten grad legger vekt på jobbmulighetene i Bindal når de velger

utdanningsretning.

Omdømmekartleggingen i Bindal 2011 har gitt prosjektet BMViStilbakemeldinger på hvilke

områder som er viktige for at Bindal sitt omdømme skal kunne videreutvikles. Kartleggingen

viser at tjenestetilbudet i kommunen generelt er godt, hvor særlig legekontor/helsestasjon og

skole/barnehagesektoren scorer høyt. Den generelle oppfatningen er at Bindal tilbyr trygge og

gode oppvekstvilkår.

Bindal sine omdømmeutfordringer er først og fremst knyttet til næringsutvikling og

jobbmuligheter samt profilering av Bindal i media. Interessant jobb og jobb til ektefelle/samboer

er blant de fem viktigste faktorene for folks valg av bosted. Respondentene mener Bindal svarer

dårlig på begge disse faktorene. Det arbeidet som arbeidsgruppe 1 har iverksatt gjennom blant

annet kartlegging utviklingspotensialet i små og mellomstore bedrifter i Bindal og utarbeidelse
av strategisk næringsplan er derfor svært viktig mtp. å legge til rette for nye arbeidsplasser.

Å skape nye arbeidsplasser kan være ei stor utfordring i kommuner som Bindal der

arbeidsledigheten er lav, da det kan være vanskelig å rekruttere kompetente arbeidstakere til

nye stillinger. I tillegg til å bidra til utvikling av eksisterende bedrifter er det derfor også viktig å

bidra til at flere etablerer sin egen arbeidsplass. På sikt vil tilgang til ledige boliger kunne bli en
utfordring ifbm. rekruttering.

6 KONKLUSJONEROGANBEFALINGER
En rekke potensielle næringsutviklingsprosjekter er identifisert gjennom BMViSog SMB

forstudie. Erfaringer som er at næringsaktører i Bindal har liten kompetanse eller ressurser til å

realisere satsingene selv. Enkelte bedriftsspesifikke utviklingsprosjekter er enten sjekket ut,

løftet videre til BIASog/eller det ordinære virkemiddelapparatet. Flere av

samarbeidsprosjektene BMViShar identifisert, er det ikke etablert tydelig og sterkt nok eierskap
til, og vil være avhengig av kommunalt engasjement og offentlig støtte i en startfase. Per i dag

kan det se ut som om Bindal mangler ressurser og kompetanse til å gjennomføre alle skisserte

utviklingsprosjekter som BMViShar initiert og anbefaler videreført i denne rapporten.
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Kompetanseutvikling og nettverksbygging rundt det hjemlige hjelpeapparatet, tydeliggjøring av
omforente utviklingsstrategier i Bindal (som også bør komme til uttrykk gjennom kriterier for

bruk av næringsfond og tydelige bestillinger til BIAS) og målrettet arbeid inn mot det offentlige
virkemiddelapparatet, vil være avgjørende for suksess i de videre prosessene.

BMViSanbefaler at Bindal kommune styrker det etablerte utviklingsnettverket lokalt gjennom

Strategisk og aktiv bruk av Strategisk næringsplan for Bindal
Kunnskaps- og nettverksbygging i og rundt lokalt utviklingspartnerskap
Utvikling av tydelig lokalt næringsutviklingsapparat med riktig kompetanse
Satsing på Bindalskonferansen, som har befestet seg som den viktigste
næringsutviklingsarenaen i Bindal. BIASbør få ansvar for gjennomføring
Å aktivt følge opp SMB i Bindal (personer/selskaper med næringsinntekt) for å inspirere
og bistå til utviklingsorientering, herunder bistand til etablering - f.eks. ved å tilby
etablererkurs
Å utvikle innholdet og utnytte muligheter knyttet til partnerskapsavtalen med
Innovasjon Norge

BMViSanbefaler at det satses på etablering av fellestiltak og -prosjekter som styrker
samarbeids- og utviklingskultur blant næringsaktørene i Bindal. Slike prosjekter må rette fokus
mot næringslivets ansvar for egen utvikling, eierskapet til utviklingsprosesser, nettverks- og
relasjonsbygging opp mot aktuelle FoU-miljøer og samspillet med regionale satsinger og
offentlige virkemidler samt næringsaktører utenfor egen kommune.

Gjennom BMViS-prosjektet er det pekt på flere områder der Bindal har naturgitte fortrinn og
etablert kompetanse det kan bygges videre på gjennom fellestiltak. Dette gjelder etablering av
en industripark som utnytter Bindals kompetanse innenfor treindustri, og som kan bidra til

utvikling av nye produkter som f.eks. «Bindalshytta» og produkter basert på tradisjoner rundt
Bindalsfæringen. BMViShar også bistått i søknadsprosessen for Småkraft 2012-prosjektet med
tanke på å videreutvikle stedlig kompetanse knyttet til vannkraftproduksjon. I tilknytning til
dette prosjektet kan det etableres utviklingsprogrammer som styrker de mange, men små,
entreprenørbedriftene i Bindal.

I prosjektperiodens sluttfase ble en del av resultatene brukt som grunnlag for å søke Kommunal-

og regionaldepartement om støtte til videre arbeide gjennom utlysingen av Bolyst 2011.
Søknaden nådde ikke opp. Bolystsøknaden Bindalsfæringen - stedegen tradisjonsbærer som

motor for helhethg samfunnsutvikling tok opp i seg en rekke aktiviteter knyttet til

tradisjonshåndverk, kultur og opplevelser som gjennom et treårig prosjekt ville bidratt til
næringsutvikling både innen håndverk, reiselivs- og opplevelsesnæring og til omdømmebygging

og økt attraksjonskraft for Bindal. Det særegne tradisjonshåndverket knyttet til bygging av
bindalsfæring er i ferd med å kunne dø ut, og det haster med å iverksette tiltak for å bevare
denne kunnskapen. BMViSanbefaler at Bindal kommune og samarbeidspartnere etablerer et
bredt lokalt/regionalt partnerskap som kan arbeide videre med finansiering av hele eller deler

av denne satsingen. Dette arbeidet må også ta opp i seg tiltak og oppspill som initieres
fortløpende. Prosjektskisse/søknad «Bindalsfæringen - stedegen tradisjonsbærer som motor for
helhetlig samfunnsutvikling» er lagt ved denne rapporten.

Det er viktig for framtidig utvikling av Bindal at det kontinuerlig arbeides med

samfunnsutvikling på alle plan, enten det gjelder produksjon av gode offentlige tjenester og
velferd, kulturopplevelser eller omdømmebygging. BMViShar i prosjektperioden gjennomført
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og/eller støttet ulike prosjekter knyttet til rekruttering og ungdom samt bo- og blilyst, med

bakgrunn i tilbakemeldinger fra ungdoms- og omdømmeundersøkelsene 2011. Flere av tiltakene

kan ha positiv virkning for attraktivitet, rekruttering og tilbakeflytting på lang sikt. Dette gjelder

blant annet yrkesorienteringsdagene i Bindalsskolene, som koordineres av BIAS.Satsingen på

entreprenørskap i skolen bør videreutvikles, og samordnes med Bindalskonferansen for å styrke

interaksjonen mellom elever og næringsliv.

Prosjektet har gjennom ungdoms- og omdømmekartleggingene avdekket at det sosiale tilbudet

og fritidstilbudet i all hovedsak tilfredsstiller barn og voksnes behov. Tilsvarende tilbud for

ungdom og unge voksne synes å være mer mangelfullt. For å skape økt bolyst og blilyst er det

viktig å stimulere til utvikling av sosiale tilbud og fritidstilbud for målgruppen ungdom/unge

voksne. Utviklingen av tilbudene må nødvendigvis gjøres i tett samarbeid med målgruppen selv.

Bindal ungdomsråd kan være aktuell koordinator i utviklingen av slike tilbud, og bør også

trekkes aktivt inn i andre utviklingsprosesser knyttet til barn, ungdom og rekruttering.

7 VEDLEGG
Vedlagt denne sluttrapporten finnes dokumentasjon samt rapporter på aktiviteter helt eller
delvis i regi av BMViS:

Sluttrapport SMB forstudie Bindal, kartlegging. 25. januar 2011.
Oppsummering Bindalskonferansen 2011, v/Torkil Marsdal Hanssen
Ungdomskartlegging.
Omdømmekartlegging.
Prosjektskisse/søknad Bolyst 2012
Småkraft prosjekt 2011
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