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Framtids-Beiarn
 
Det er tid for handling. Med høy beiarpuls skal vi 
i årene som kommer jobbe målrettet for å tilby 
et attraktivt lokalsamfunn for alle som bor her, 
ønsker å bo her, kommer på besøk eller vil drive 
næringsvirksomhet. Vi skal også være en attraktiv 
kommune å være ansatt i.  Beiarn kommune skal 
framstå som et moderne, framtidsretta og  
bærekraftig samfunn, med engasjerte innbyggere, 
og ansatte med utdannelse som står i forhold til 
det reelle behovet for faglig kunnskap som vi har i 
kommunen. 

Aldersfordelingen i befolkningen endrer seg  
samtidig som vi har en nedgang i antall  
innbyggere. Dette påvirker utviklingen i  
kommunen, også økonomisk.  
Gjennom samfunnsplanleggingen skal vi endre en 
negativ trend og legge til rette for at unge og unge 
familier finner Beiarn spennende og attraktiv som 
bo- og arbeidssted. Velferd, sosiale relasjoner, 
selvrealisering, helse og miljø, inkludering og et 
aktivt liv er stikkord for livskvalitet og god folke-
helse for alle aldersgrupper. I Beiarn kommune 
skal innbyggerne «leve hele livet».

Gjennom arbeid får vi brukt våre ressurser, vi 
inngår i et sosialt fellesskap og vi er i stand til å 
forsørge oss selv og opprettholde Beiarn som 
samfunn. Beiarn kommune skal tilrettelegge for 
nye arbeidsplasser, blant annet ved å utnytte  
stedegne naturressurser. 

 
Vi vil utvikle voksende næringer som reiseliv, 
og tilrettelegge for fritidsgjester. Vi skal fremme 
samhandling over kommunegrenser for å styrke 
regionstankegangen, og stå sterkere som  
arbeidsmarked og næringsutviklingsarena. 
 
Gjennom å utvikle beiarsamfunnet i moderne og 
digital retning, skal vi hente inn nødvendige  
ressurser og fagkompetanse til å dekke det  
kommunale rekrutteringsbehovet. 

Bærekraftig utvikling er et overordnet tema for 
hele kommuneplanen. Hovedsatsingsområdene 
kobles opp mot dimensjonene sosial, økonomisk 
og miljømessig bærekraft som i sammenheng 
utgjør FNs bærekraftsmål.

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste 
verktøyet for å peke ut og styre utviklingen i  
ønsket retning. Vår plan legger vekt på tre  
hovedmål som skal være bærende i en  
tiårsperiode, og fire hovedsatsingsområder for 
inneværende kommunestyreperiode.  
Satsingsområdene legger føringer for kommunen 
som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. 
Videre gir kommuneplanens samfunnsdel føring 
for prioriteringer i økonomiplan og budsjett. 
Vurdering av om samfunnsutviklingen går i ønsket 
retning, følges opp i årsberetning og økonomiplan 
og rapporteres med bakgrunn i vedtatte  
hovedsatsingsområder med delmål/strategier.

 
 
Parallelt med prioriteringene i samfunnsplanen, 
arbeider hver kommunale sektor med de  
«daglige» utfordringene og behovene vi har i 
beiar-samfunnet. Beiarn kommune har ikke alltid 
kunnskap og kapasitet nok til å løse alle oppgaver 
alene. Regionalt samarbeid om enkelte lovpålagte 
tjenester er, og vil fortsatt være, nødvendig for å 
kunne bestå som egen kommune framover. 

De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:
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Hovedutfordringer
• Negativ befolkningsutvikling

• Flere eldre og færre unge i arbeidsfør alder

• Økt behov for ressurser og kompetanse i  
 helse- og omsorgsektoren

• Strammere kommuneøkonomi - behov for  
 å samle ressursene

• Ei splittet bygd

• For få attraktive arbeidsplasser og for få   
 gründere.

• Sikre rekruttering til kommunale stillinger

• Psykisk helse, ensomhet og utenforskap

Se Beiarn kommunes utfordringsdokument for mer 
detaljert informasjon

Beiarns fortrinn
• Verdens beste kommune for naturglade   

 mennesker! Beiarn gir deg fantastiske natur-  
 og friluftsopplevelser fra fjord til fjell.

• Vi har verdifulle landskap og naturtyper som  
 kan videreutvikles som næring, og vi er rik på  
 naturressurser som kan foredles og   
 utnyttes lokalt.

• Attraktiv hytte- og fritidsbygd med plass til  
 flere.

• Frodig kulturlandskap – et levende landbruk.

• Kommuneøkonomi som gir handlingsrom for  
 modernisering og investering.

• Gratis hustomter og ingen eiendomsskatt.

• Seniorressurser som kan benyttes i frivillig  
 sektor.

• Generasjonsskifte blant kommunalt ansatte og  
 en økende andel eldre innbyggere gir rom for  
 fremtidige arbeidsplasser i kommunal sektor.

• Geografiske beliggenhet – nært flyplass,  
 jernbane og E6. Nærhet til en    
 fylkeshovedstad i vekst.

https://www.beiarn.kommune.no/getfile.php/4575521.2572.iikzuabubbnpzb/Utfordringsdokument+juni+2019_nett.pdf
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Visjon
#Beiarpuls

Verdigrunnlag
Vilje: Vi har vilje til omstilling og nytenking og evne 
til langsiktig planlegging for å skape forandring og 
forbedring.

Åpenhet: Gjennom involvering og åpenhet bygger vi 
som kommune et godt omdømme.

Samhold: Beiarns innbyggere utgjør til sammen den 
ressurs som skaper et godt samfunn.

Stolthet: Vi er stolte av Beiarns historie og tradisjoner. 
Vi tar vare på og verner om det som er bra. Våre 
naturgitte omgivelser forsterker vår stolthet. Vår 
stolthet forvalter og utvikler vi mot framtiden.

Tre hovedmål  
• Skape et attraktivt og robust livsmiljø for unge  

 og unge familier

• «Leve hele livet» - livskvalitet og god   
 folkehelse for alle innbyggere

• Sikre et bærekraftig samfunn

De tre hovedmålene beskriver det strategiske 
retningsvalget for samfunnsutviklingen i Beiarn de 
neste 10 årene og legger grunnlag for kommunestyrets 
hovedsatsingsområder med delstrategier i 
kommuneplanens samfunnsdel.

https://beiarpuls.no/
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Hovedsatsingsområder
Unge og unge familier i fokus

• Ett levende lokalsamfunn

• Bærekraftig knutepunktutvikling med samling  
 av ressursene og tilrettelegging for et godt  
 bo- og oppvekstmiljø.

• Et moderne og framtidsretta skolebygg gir  
 bedre læringsmiljø.

Framtids-Beiarn har behov for flere arbeidende 
hender. For unge og unge familier skal Beiarn 
være attraktiv som tilflyttersted og bosted. Barn 
og unge voksne er den viktigste ressursen vi har. 
De er fremtidens innbyggere, naboer, ansatte og 
næringsdrivende. Solide tjenester til innbyggerne 
vil gi tilhørighet og trivsel som gir ønske om å bo og 
leve her. Stikkord er knutepunktutvikling, bomiljø, 
folkehelse, moderne møteplasser og skolestruktur. 



Trivsel, aktivitet, samhold
• Ta i bruk hele bygda ved å oppgradere   

 nærmiljøanlegg, tilrettelegge for friluftsliv og  
 utelek, og framheve visuelle kvaliteter. 

• Utvikle tilbudet innen idrett, fritid og kultur  
 ved å bygge en flerbrukshall sentralt i bygda,  
 som skaper et samlingssted for alle i   
 kommunen på tvers av alder, etnisitet   
 og funksjonsnivå.

• Sikre et bredt og inkluderende kulturliv hvor  
 alle gis anledning til å skape, delta og oppleve.

• «Leve hele livet» - legge til rette for aktiv  
 aldring med sosiale møteplasser, hjelp til  
 hverdagsmestring, og mulighet for fysisk  
 aktivitet.

• Legg til rette for at personer med behov  
 for helse- og omsorgstjenester skal være  
 selvstendige og  ha mulighet til å bo i egen  
 eller tilrettelagt bolig lengst mulig, blant  
 annet ved økt bruk av fremtidsrettet   
 velferdsteknologi.

• Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv,   
 planarbeid og frivillig arbeid.

Gode kommunale tjenester og tilrettelegging for 
felles aktivitet skal gi våre innbyggere trygge, sosiale 
liv. Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn skaper 
samhold og trivsel og møteplasser for engasjement 
og nytenking. Et av kjennetegnene på en attraktiv 
møteplass er visuell kvalitet. Samhold skaper bolyst og 
tilhørighet og forhindrer ensomhet og utenforskap. 



7

Arbeidsplasser og 
næringsutvikling

• Beiarn kommune skal yte tjenester overfor  
 lokalt næringsliv for å tilrettelegge for ulike  
 økonomiske virkemidler, og å yte veiledning og  
 rådgivning.

• Vi skal utvikle arenaer, møteplasser og   
 nettverk for gründere og unge entreprenører.

• Beiarn kommunes næringsfond har en   
 særlig verdi for å styrke kommunen som  
 pådriver for lokal nærings- og    
 samfunnsutvikling. 

• Beiarn kommune skal legge til rette for   
 gjennomføring av utviklingsprosjekter   
 i samarbeid med næringslivet, utvikle og følge  
 opp strategiske  planer og delta aktivt på lokale  
 næringslivsarenaer.

• Rekrutteringstiltak i kommunen, sentrums- og  
 eller stedsutvikling er en sentral del av   
 kommunenes entreprenørrolle.

• Ta hele bygda i bruk ved næringsmessig   
 utnyttelse av naturgitte forhold og   
 naturressurser, og ivareta bosetting   
 der ressursene er.

• Vi skal tilrettelegge for reiselivssatsing med  
 basis i naturgitte forhold og    
 eksisterende verneområder. 

• Vi skal tilrettelegge for næringsmessig   
 utnytting av naturgitte forhold og   
 naturressurser.

• Klima- og miljøfokus på all næringssatsing,  
 også eksisterende næringsliv.

Arbeidsplasser og bosetting henger tett sammen. 
Beiarn kommunes arbeide med næringsutvikling skal 
skape sysselsetting og stanse befolknings-nedgangen 
i kommunen. Som liten kommune kan vi tilrettelegge 
for rask saksbehandlingstid overfor næringslivet, noe 
som er kritisk for at bedrifter skal kunne igangsette nye 
prosjekter og ved oppstart av nye bedrifter.

I kommunens arbeid med tilrettelegging for 
næringsutvikling inngår også forhold som næringsliv 
og nyetableringer indirekte har nytte av. Dette 
omfatter kommunal infrastruktur som vei, vann, 
avløp, bredbånd, tilgang til næringsareal, boligtilbud, 
steds- og sentrumsutvikling, tilflyttingsarbeid, 
tjenestetilbudet innen skole, barnehage, helse, kultur- 
og fritidstilbud.

Sentralt for å lykkes i vårt næringsarbeid er en aktiv 
deltagelse i regionalt samarbeid om organisering av 
næringsutvikling samt regionale utviklingsprosjekter.

Infrastruktur
 

 
• Tele- og bredbåndsdekning til innbyggere,  
 næringsliv og besøkende.

• Modernisering av kommunale digitale   
 tjenesteløsninger.

• Kollektivtilbud innad i bygda. 

• Jobbe aktivt for bedre og tryggere vegløsning  
 mot Bodø og E6 i Saltdal.

• Kommunal infrastruktur skal være moderne,  
 klimatilpasset og stå i forhold til behovet.    

Et framtidsretta næringsliv og ønsket om bosetting og 
tilflytting av unge familier og ung arbeidskraft, fordrer 
mobilitet, godt tilrettelagt samferdsels-tilbud og god 
kommunikasjon. Stabil strømleveranse og en sikker 
veiforbindelse ut og inn av Beiarn er viktig beredskap 
for at innbyggerne skal føle seg trygge. Et brukbart 
kollektivtilbud innad i bygda øker innbyggernes 
mulighet til deltakelse i aktiviteter. Verden i dag er 
digital. Nett er allemannseie og en selvfølge, viktig 
for ung trivsel og for både eksisterende næringsliv og 
rekruttering til digitale arbeidsplasser.  Aktivitet på nett 
kan også motvirke ensomhet. 
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Føringer for arealplanleggingen i 
kommunen
Arealstrategier gir overordnede føringer for framtidig 
arealdisponering og er samtidig et verktøy for å 
realisere kommunens samfunnsdel. Arealstrategier 
skal være førende for revisjon av kommuneplanens 
arealdel, men samtidig skal strategiene legge føringer 
for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen.

1. Knutepunktutvikling med samling av   
 ressurser i form av blant annet skole og   
 flerbrukshall med tilpasningsdyktige bygg som  
 kan gå i takt med befolkningsendringene.

2. Turisme /reiseliv – være offensiv i forhold  
 til tilrettelegging av hyttefelt, utvikling av  
 aktivitet langs Beiarelva, Beiarfjorden og andre  
 aktuelle områder.

3. Muliggjøre utvikling av mineralressursene.

4. LNFR-områdene; ivareta jordbruksnæringens  
 produksjonsgrunnlag, men vise smidighet i  
 egnede  områder og utvalgt knutepunkt.

5. Gjenbruk av eksisterende kommunale bygg til  
 andre viktige samfunnsmessige oppgaver.

 
Link til arealplan: Kommunekart.com 
 
Beiarn Kommuneplanens Arealdel 2017-2028

https://www.kommunekart.com/
https://www.beiarn.kommune.no/kunngjoering-kommuneplanens-arealdel-2017-2028.6061529-447876.html




Vedlegg 

 

 

Kommunestyrets behandling av dokumentet før utsendelse til høring og offentlig ettersyn, 19. juni. 

 

Original tekst Beiarn Senterparti Beiarn Bygdeliste Beiarn Arbeiderparti 
 
 

Vedtak 

Del av første avsnitt i forord:  
 
Beiarn kommune skal framstå som 
et moderne, framtidsretta og 
bærekraftig samfunn med 
kompetente innbyggere med 
utdannelse som står i forhold til 
det reelle behovet for faglig 
kunnskap som vi har i kommunen.  
 

 
 
Beiarn kommune skal framstå som 
et moderne, framtidsretta og 
bærekraftig samfunn, med 
engasjerte innbyggere, og ansatte 
med utdannelse som står i forhold 
til det reelle behovet for faglig 
kunnskap som vi har i kommunen 

   
 
Beiarn kommune skal framstå som 
et moderne, framtidsretta og 
bærekraftig samfunn, med 
engasjerte innbyggere, og ansatte 
med utdannelse som står i forhold 
til det reelle behovet for faglig 
kunnskap som vi har i kommunen.  

  
Vedtatt 12 mot 3 stemmer. 

Hovedutfordringer: 
 

 Negativ befolkningsutvikling  
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 Flere eldre og færre unge i 
arbeidsfør alder  

 

 
 
 

   
 

 

 Økt behov for ressurser og 
kompetanse i helse- og 
omsorgsektoren  

 

 
 
 
 

   
 
 

 

 Kommunale bygg av eldre 
dato  

 

 Kommunale bygg av eldre 
dato. 

 

   Kommunale bygg av eldre 
dato. 

 
Vedtatt 9 mot 6 stemmer. 
 

 Strammere 
kommuneøkonomi - behov 
for å samle ressursene  

 
 
 

  
 
 

 
 
 



 
 
  

 

  
 

 
 

 
 

 Tre sentra – ei splittet bygd  
 
 

 Ei splittet bygd.   Tre sentra – ei splittet bygd.  Ei splittet bygd. 
 
Vedtatt 8 mot 7 stemmer. 
 

 Lite variert næringsliv  
 

 For få attraktive 
arbeidsplasser og for få 
gründere 

 

   For få attraktive 
arbeidsplasser og for få 
gründere. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 Sikre rekruttering til 
kommunale stillinger  

 

 Psykisk helse, ensomhet og 
utenforskap  

 

    

Beiarns fortrinn:  
 

 Verdens beste kommune for 
naturglade mennesker! Beiarn 
gir deg fantastiske natur- og 
friluftsopplevelser fra fjord til 
fjell.  

 

    

 Vi har verdifulle landskap og 
naturtyper som kan 
videreutvikles som næring, og 
vi er rik på naturressurser som 
kan foredles og utnyttes 
lokalt.  

 

    

 Attraktiv hytte- og fritidsbygd 
med plass til flere.  
 

    



 
 
  

 

 Frodig kulturlandskap – et 
levende landbruk.  
 

    

 

 Kommuneøkonomi som gir 
handlingsrom for 
modernisering og investering.  
 

    

 Seniorressurser som kan 
benyttes i frivillig sektor.  
 

    

 Generasjonsskifte blant 
kommunalt ansatte og en 
økende andel eldre 
innbyggere gir rom for 
fremtidige arbeidsplasser i 
kommunal sektor.  
 

    

 Geografiske beliggenhet – 
nært flyplass, jernbane og E6. 
Nærhet til en fylkeshovedstad 
i vekst. 

    

  
Tilleggspkt: 

 Gratis tomter og ingen 
eiendomsskatt 

 

   
Tilleggspkt: 

 Gratis hustomter og ingen 
eiendomsskatt. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Hovedsatsingsområder:  
 
Unge familier i fokus  
 
 
 

 
 
Unge og unge familier i fokus 
 

   
 
Unge og unge familier i fokus. 
 
Enstemmig vedtatt 
 



 
 
  

 

 Fra ei tredelt bygd til ett 
levende lokalsamfunn. 
 

 

 Ett levende lokalsamfunn 
 

 Ett levende lokalsamfunn 
 

  Ett levende lokalsamfunn. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 Bærekraftig 
knutepunktsutvikling sentralt i 
bygda med samling av 
ressurser og tilrettelegging for 
et godt bo- og oppvekstmiljø 

 

 Bærekraftig 
knutepunktsutvikling sentralt i 
bygda med samling av 
ressursene og tilrettelegging 
for et godt bo- og 
oppvekstmiljø 

 
 

 Bærekraftig 
knutepunktsutvikling med 
samling av ressursene og 
tilrettelegging for et godt bo- 
og oppvekstmiljø. 

 

  Bærekraftig 
knutepunktsutvikling med 
samling av ressursene og 
tilrettelegging for et godt bo- 
og oppvekstmiljø. 

 
Vedtatt 8 mot 7 stemmer. 
 

 

 Èn ny skole – samling av 
ressursene gir bedre samhold 
i bygda. Et moderne og 
framtidsretta skolebygg gir 
bedre læringsmiljø og 
muliggjør alternativ bruk på 
sikt  

 
 

 

 Et moderne og framtidsretta 
skolebygg gir bedre 
læringsmiljø  

 

 

 Èn ny skole i bygdas 
knutepunkt. Et moderne og 
framtidsretta skolebygg gir 
bedre læringsmiljø.  

 

  

 Et moderne og framtidsretta 
skolebygg gir bedre 
læringsmiljø. 

 
Vedtatt 11 mot 4 stemmer.  
 
 

Arbeidsplasser og næringsutvikling 

 
 Beiarn kommune skal yte 

tjenester overfor lokalt 
næringsliv for å tilrettelegge 
for ulike økonomiske 
virkemidler, og å yte 
veiledning og rådgivning.  

 Vi skal utvikle arenaer, 
møteplasser og nettverk for 
gründere og unge 
entreprenører.  

 Beiarn kommunes 
næringsfond har en særlig 
verdi for å styrke kommunen 
som pådriver for lokal 

    



 
 
  

 

 nærings- og 
samfunnsutvikling.  

 Beiarn kommune skal legge til 
rette for gjennomføring av 
utviklingsprosjekter i 
samarbeid med næringslivet, 
utvikle og følge opp 
strategiske planer og delta 
aktivt på lokale 
næringslivsarenaer.  

 Rekrutteringstiltak i 
kommunen, sentrums- og 
eller stedsutvikling er en 
sentral del av kommunenes 
entreprenørrolle.  

 

 Vi skal tilrettelegge for 
reiselivssatsing med basis i 
naturgitte forhold og 
eksisterende verneområder.  

 Vi skal tilrettelegge for 
næringsmessig utnytting av 
naturgitte forhold og 
naturressurser.  

 

 Klima- og miljøfokus på all 
næringssatsing, også 
eksisterende næringsliv.  

 
 

 
 
 
 

  Nytt pkt: 

 Ta hele bygda i bruk ved 
næringsmessig utnyttelse av 
naturgitte forhold og 
naturressurser, og ivareta 
bosetting der ressursene er. 

 

 

 Ta hele bygda i bruk ved 
næringsmessig utnyttelse av 
naturgitte forhold og 
naturressurser, og ivareta 
bosetting der ressursene er. 

 
 Vedtatt 14 mot 1 stemme. 
 



 
 
  

 

Trivsel, aktivitet, samhold 
 

 Utvikle tilbudet innen idrett, 
fritid og kultur ved å bygge en 
flerbrukshall sentralt i bygda, 
som skaper et samlingssted 
for alle i kommunen på tvers 
av alder, etnisitet og 
funksjonsnivå. 

 
 

  
 

 Utvikle tilbudet innen idrett, 
fritid og kultur ved å bygge en 
allhall i bygdas knutepunkt, 
som skaper et samlingssted 
for alle i kommunen på tvers 
av alder, etnisitet og 
funksjonsnivå. 

 

 
 

 Bygge en utvidet gymsal, 
«minihall» på Trones. 

 

 

 Utvikle tilbudet innen idrett, 
fritid og kultur ved å bygge en 
flerbrukshall sentralt i bygda, 
som skaper et samlingssted 
for alle i kommunen på tvers 
av alder, etnisitet og 
funksjonsnivå. 

 
Vedtatt 9 mot 6 stemmer. 
 

 
 
 
 
 
 

  Nytt pkt: 
 

 Moldjord skal være 
kommunens administrasjons- 
og helsesenter  

 Storjord skal være 
kommunens salg- og 
servicesenter  

 Trones skal være kommunens 
oppvekstsenter  

 

 
 
Forslag til nytt punkt fikk 5 
stemmer og falt. 

 


