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KJÆRE VELGER!  

Beiarn er et lite og sammensveiset samfunn. Vi ser hverandre på turer i fjellet, 

ved elva, på butikken, skole, skirenn, på helsekafe, 

Trollbergløpet, fotballkamper, Turistsenteret, Beiardilten, Laftehytta, 17. Mai, 

kroa, Villmarksdagan, i saniteten og andre sosiale sammenhenger. Slik som 

Facebooksiden “Beiarn før og nå”. Det at vi ser hverandre, og blir sett, gjør at 
vi bryr oss og føler oss trygge i Beiarn. 

Tryggheten med et lite samfunn strekker seg også inn i kommunale oppgaver. 

Hvis vi, eller noen vi bryr oss om, ikke får de tjenestene vi har krav på, kan vi 

ringe til ordfører eller andre utvalgsledere. Og når vi presenterer oss kan vi 

regne med at de vet hvem vi er. Hvordan er tilsvarende forhold i Misvær eller 
i Bodø? Det finnes klare fordeler for oss innbyggere i en mindre kommune. 

For at Beiarn skal kunne være en egen kommune trenger vi ansatte. Både i 

barnehage, på skole, på sykehjem, i hjemmetjeneste og kommunehus. Beiarn 

er en pilotkommune når det gjelder eldrebølgen. Dette gjør at vi over de neste 

5-10 årene vil ha behov for å rekruttere 30-50 ansatte etter hvert som dagens 

ansatte går over i pensjon. I dag er det ikke arbeidsledighet i Beiarn, og 

ungdommen flytter i stor grad ut av bygda. Dette gjør at Beiarn må rekruttere 

både innbyggere og ansatte fremover, og vi må ta grep nå. 

Hvis vi skal lykkes med rekruttering må Beiarn ha et godt omdømme. Men et 

omdømme kommer ikke alene. Beiarn må være god, og vi må være veldig 

god, for at vi skal få et omdømme som et godt sted. Vi må ta vare på både våre 

innbyggere og ansatte, ellers vil rekrutteringsbehovet bli enda større, og 
oppgaven umulig. Det viktigste rekrutteringsarbeidet skjer på hjemmebane. 

Alle Beiarns tre politiske parti vil det beste for Beiarn. Vi er enige om nesten 

alt som står i programmene til SP og AP. Vi velger derfor å trekke frem de 
sakene hvor Beiarn Bygdeliste kanskje skiller seg fra de andre partiene. 

  
ØKE GRUNNBEMANNINGEN I HELSE OG OMSORG  

Beiarn kommune økte for en tid tilbake grunnbemanningen slik at det ikke 

skulle være behov for vikarer ved sykefravær. Ved budsjettbehandlinger er det 

lett å gjøre kutt der budsjettet er størst. Dette har ført til at den økte 

grunnbemanningen er borte, og sykefravær fører til at ansatte blir utslitt. 

Kommunen bruker årlig millioner på dyre vikarer. Beiarn Bygdeliste ønsker å 

øke grunnbemanningen for å redusere vikarbruken.  
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BOLIGBYGGING  

Beiarn Bygdeliste mener det bør være tilgjengelig et utvalg av ulike boligtyper 

for de som bor her. Enten du har behov for eldrebolig, ungdomsbolig eller 

enebolig for familie. Det er også viktig å hjelpe de som vil bygge egen bolig, 

og de som trenger å tilpasse den boligen de bor i til livsløpsstandard.   

  
FLERBRUKSHALL PÅ STORJORD  

Beiarn trenger en ny storstue med aktivitetstilbud. Vi mener det bør bygges en 

flerbrukshall hvor det også er rom for kulturaktiviteter. For eksempel en hall 

med uttrekkbar scene og sitteplasser. Det er naturlig at huset rommer bibliotek 

og ungdomsklubb. Beiarn bygdeliste mener Storjord er en naturlig plassering.  

  
NÆRINGSARBEID FOR GRÜNDERE  

Vi ønsker et næringsarbeid hvor gründere ivaretas gjennom eierskap til eget 

prosjekt. Beiarn Bygdeliste mener gründere bør innvilges tilskudd eller 

rimelige lån til investeringer uten urimelige vilkår. De som skal utvikle noe 

må eie det de utvikler. Samtidig er det viktig å ivareta de arbeidsplassene vi 

har i nedgangstider.  

  
BEIARN – MERKEVARE  

Vi mener merkevaren “Nasjonalparkkommune” bør utnyttes. Denne kan 

brukes i markedsføring av produkter og stedet. Enten det er rekruttering av 

nye innbyggere, turisme tilknyttet nasjonalparken, lakseturisme, vinterturisme 

øverst i Beiardalen, lokalmat videreforedlet i vårt nye næringsbygg.  

 
TRYGG SMÅBÅTHAVN I TVERRVIK 

Dagens løsninger for småbåter i området Tverrvik-Kakevika ikke er god nok. 

Området er svært vær- og vindutsatt, og det er stor etterspørsel etter plasser. 

Beiarn Bygdeliste ønsker en løsning som ivaretar badende og båtfolk. 

 
TA VARE PÅ SENIORENE  
Beiarn Bygdeliste mener de som merker livets slitasje i hverdagen skal gis 

hjelp til å klare seg selv. Dette kan være gjennom forebyggende tiltak som økt 

fysioterapitilbud, ombygging av bolig til livsløpsstandard eller hjelpemidler. 

Men det aller viktigste er å gjøre tilgjengelig god informasjon om hvilke 

muligheter som finnes, slik at folk kan gjøre egne og gode valg om 

hva de trenger.   
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SKOLE & OPPVEKST  

Bygdelista mener det ikke er nødvendig med endring i skolestrukturen. Om 

det skulle bli aktuelt mener vi det kan bli vanskelig å rekruttere ansatte til 

sykehjem og kommunehus hvis skolen ligger på Trones. Vi vil da gå for 

nybygg på Storjord, slik den faglige utredningen «Beiarskolen inn i 

fremtiden» anbefalte. 

 

VALGLISTE BEIARN BYGDELISTE 
 

 Navn Fødselsår 

1 Torbjørn Grimstad 1978 

2 Frank Einar Vilhelmsen 1982 

3 Katarina Helen Utheim 1996 

4 Espen Erling Karlsen 1989 

5 Linnea Kvæl 1999 

6 Thomas Sørensen 1978 

7 Siril Lilleeng Moldjord 1999 

8 Rune Govert Guldahl 1978 

9 Marit Trones 1966 

10 Christoffer Nyvold Larsen 1988 

11 June Stjernen 1979 

12 Anne Rita Nybostad 1964 

13 Lasse-Dan Jenssen 1967 

14 Vilde Nyvold Larsen 1996 

15 Trond Håkon Steen 1953 

16 Lillian Elise Moldjord 1941 

 

  
Beiarn Bygdeliste – ønsker deg et Godt Valg! 


