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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2030  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030» vedtas med følgende hovedsatsingsområder, 

strategier og tilhørende føringer for arealplanleggingen i kommunen:  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Føringer for arealplanleggingen 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. 

 

 

Saksutredning: 

Kommuneplanens samfunnsdel er et politisk dokument som så konkret som mulig skal gi 

overordnede mål og føringer for utviklingen av kommunesamfunnet og for kommunen som 

organisasjon. Nedgang i folketall og endringer i alderssammensetning er eksempler på langsiktige 

utfordringer som kommunesamfunnet står overfor og som bør behandles i samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030 for Beiarn kommune legger vekt på tre hovedmål som 

skal være bærende for en tiårsperiode. Disse er en del av Beiarn kommunes 

planstrategi/planprogram og ble vedtatt av kommunestyret i februar 2020. På samme møte ble 

politikerne, uavhengig av politisk gruppering, enige om fire hovedsatsingsområder som skal legge 

føringer for prioriteringer i økonomiplan og budsjett i kommunestyreperioden. 

Hovedsatsingsområdene som ble diskutert fram på politikerverkstedet, bærer preg av nytenking og 

frisk satsing. Innspillene fra politikerverkstedet danner grunnlaget for dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030». Hovedmål og hovedsatsingsområder stemmer 

godt over ens med nasjonale forventinger og føringer.  

 

Etter en ny runde med bearbeiding i de politiske gruppene, vedtok kommunestyremøtet 19. juni et 

plandokument som ble sendt ut til 10 ukers høring med høringsfrist 1. september. Det ble avholdt 

tre folkemøter, to for alle innbyggere, og et spesielt for ungdom til og med 25 år. Fordi 

«Kommuneplanens samfunnsdel» er et politisk dokument, ble folkemøtene gjennomført av og med 

kommunestyret, med litt praktisk hjelp av administrasjonen. I tillegg til innspillene fra de tre 

folkemøtene, mottok kommunen 25 andre høringssvar inkludert innspill som ble overført fra 



planstrategi og planprogramarbeidet. I tillegg til dette har boligpolitisk gruppe i kommunen og 

ordfører/gruppelederne kommet med hvert sitt innspill. 

 

På de tre folkemøtene ble det lagt vekt på hovedsatsingsområder og føringer for 

arealplanleggingen i kommunen.  

  

Fra dokumentet «Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030», 

vedtatt av kommunestyret 17. februar 2020: 

 
Målbilde år 2030  
 
Målbildet er kortversjonen av det samfunnet som Framtids-Beiarn ønsker å være i år 2030. Det gir retning for 
samfunnsutviklingen og forplikter for samfunnsplanleggingen.  
 
Beiarn kommune er stedet alle vil bo på. Folketallsveksten er over landsgjennomsnittet, og unge mennesker flytter hit 
etter endt utdanning. Den naturskjønne dalen gir inntrykk av velstelthet og framtidstro, unge familier finner trygghet og 
trivsel i et likesinnet miljø med stabile arbeidsplasser både i det offentlige og private næringsliv. Resultatet av 
kommunens aktive tilrettelegging over år, er et mangfold av ny aktivitet og etablering av arbeidsplasser innen ulike 
kategorier. Det er attraktivt å etablere bedrift i Beiarn. Høg kvalitet på den digitale infrastrukturen og et godt 
vedlikeholdt og fornyet vegnett gir muligheter for etablering av framtidsretta, effektive arbeidsplasser i bygda, eller 
dagpendling til arbeid i regionen. Vi samarbeider tett med nabokommunene som arbeids- og boregion og ved 
interkommunal tjenesteyting. Unge bønder setter sitt preg på aktivitet og kulturlandskap i hele bygda og bidrar til et 
levende bygdeliv.  
 
De unge velger seg Beiarn fordi her satses det på unge familier, og her tas deres behov på alvor. Satsingen på 
sentrumsutvikling, nye boligfelt og nærheten til sentrumsnære aktiviteter og bygdas trafikknutepunkt, lokker 
barnefamiliene hit. Her finner de fellesskap samtidig som de bor landlig og nært naturen og utfart til nabokommunene. I 
bygdas nye storstue, flerbrukshallen, er det lagt til rette for kulturaktiviteter for alle generasjoner. Kulturlivet og 
frivilligheten blomstrer og skaper viktige sosiale møtepunkt. Her i sentrum finner de også viktige offentlige funksjoner 
og servicefunksjoner som fyller det daglige behovet.  
 
Alle barn får en best mulig start på livet i Beiarn. De har familie, venner og voksne som er til stede når de trenger det, 
utfolder seg i lek og aktivitet og kjenner følelsen av undring, glede og mestring. De blir verdsatt av foreldre og 
lokalsamfunn, barnehage og skole.  
 
Beiarn er et godt samfunn å leve i hele livet. Alle innbyggerne opplever trygghet, mestrer hverdagen og har aktive liv 
med god helse og trivsel. Alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet, og gjester opplever at de er velkomne. Vi 
fokuserer på folkehelse og mestring, og bruk av teknologi og løsninger tilpasset den enkelte, bidrar til at flere eldre lever 
aktive liv og kan bo i egen bolig.  
 
Det er lagt til rette for å ta imot et økende antall gjester. Det «ækte» Beiarn er en merkevare som etterspørres. 
Satsingen på beiarmat og beiaropplevelser gir status og spennende arbeidsplasser for beiarsamfunnet.  
 
Forbedringer av vegnettet både innad i Beiarn og ut av kommunen gir kortere, sikrere og mer miljøvennlig forbindelse til 
Bodø og Saltdal. Andelen elever til videregående skole er økende, og det går daglig pendlerbusser med elever til Saltdal.  

 

Beiarn kommune står overfor store muligheter og utfordringer i framtida. Kommunen skal 

bidra til en god utvikling av lokalsamfunnet. Det handler om å se muligheter, og å legge til 

rette for nyskaping. Det handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes 

behov for velferdstjenester. Og det handler om å være en god kommune å bo og jobbe i. 

 

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 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 

 

Hovedsatsingsområder: 

 Unge og unge familier i fokus 

 Trivsel, aktivitet, samhold 

 Arbeidsplasser og næringsutvikling 

 Infrastruktur 

 

Beiarn har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB sier at 

samlet befolkning vil reduseres også for de kommende årene. Vi kunne ønsket at det hadde 

vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er 

at andelen eldre over 67 år øker. Fram mot 2040 vil antallet «yngre eldre» (alderen 67-79 år) 

øke med vel 23 prosent. Denne gruppen bør i større grad ses på som en ressurs for samfunnet. 

Samtidig vil antallet «eldre eldre» (80 år og over) øker med over 119 prosent. I denne 

gruppen øker ofte omsorgsbehov med økende alder. 

 

Samtidig viser fremskrivningen fra SSB at den yrkesaktive aldersgruppen (20-66 år) er den 

gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen med over 18 %. Dette vil kunne medføre 

at det for Beiarn som sammfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre 

tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft og at denne arbeidskraften utgjøres av nye 

innbyggere som flytter til Beiarn. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å tiltrekke oss nye 

innbyggere i sterk konkurranse med våre nabokommuner, ikke minst Bodø kommune som 

regionsenter.  

 

Det økende behovet for ekstern arbeidskraft i prognoseperioden, vil med rette strategiske 

grep kunne medføre at Beiarn har et potensiale for å opprettholde en større stabilitet i 

innbyggertallet enn det som fremkommer av en ren fremskrivning fra SSB. For å lykkes må 

Beiarn jobbe sammen med de øvrige Saltenkommunenen om felles strategier for å tiltrekke 

seg arbeidskraft. Fraflytting er ei felles utfordring for alle Saltenkommunene, også Bodø.  

 

I Beiarn kommunes utfordringsdokument 2020 kan man gå i dybden på demografiutfordringer 

og -kostnader. Utfordringsdokumentet går også i detalj om kommunens økonomi, 

avsetninger, økonomiske handlingsregler etc. Overordnet er det verd å merke seg at Beiarn 

kommune har en solid økonomi og et greit handlingsrom. Det investeres allerede i 

infrastruktur, boligbygging og næringsutvikling. Dette gjøres for å bidra til tilflytting og 

nyrekruttering er i ledige stillinger. Og kommunen har nå et handlingsrom som gir mulighet til 

å investere i for eksempel nytt skolebygg med flerbrukshall.  

 

Spesielt om Unge og unge familier i fokus: 

Å gi barn og unge gode levekår tidlig i livet er god investering til dem og til samfunnet. Barn 

og unge i Beiarn har det stort sett bra, men Ungdataundersøkelsen fra 2019 viser at over 

halvparten av ungdomsskoleelevene er misfornøyd med lokalmiljøet sitt. Bare 44% er 

fornøyd, mens landsgjennomsnittet er 69%. Undersøkelsen viser også at ungdom i Beiarn 

sliter med helsemessige plager langt over landsgjennomsnittet. 

 

Utviklingen i folketall i Beiarn viser at antall barn og unge i alderen 0-5 år og 6-15 år er i 

nedgang og vil reduseres de neste 10 år. Den yrkesaktive gruppen i alderen 20-67 år minsker 

mest. Når ungdommen er ferdig med grunnskolen forlater de Beiarn og svært få kommer 



tilbake. Det er viktig å sette inn tiltak som kan motvirke dette. Beiarn vil være avhengig av å 

rekruttere arbeidskraft utenfra og da er det viktig at kommunen har tjenester av høy kvalitet 

og som appellerer til at unge og unge familier finner det attraktivt å etablere seg her.  

 

Skolen er en viktig arena for faglig og sosial utvikling. I Norge har barn og unge rett til 

grunnskoleopplæring med et godt fysisk og psykososialt miljø. Manglende mestring i skolen 

er blant de mest alvorlige risikofaktorene for ungdoms psykiske helse. 

 

Bygging av ny skole er å anse som et viktig tiltak i et samfunnsutviklingsperspektiv. En ny 

skole vil gi elevene en ny pedagogisk hverdag. Ny skole vil øke fleksibiliteten og heve 

kvaliteten på undervisningen. Skolens læringsmiljø – de fysiske rom og uteområde er viktig 

for ungenes læring og trivsel. Gode skolebygg gir bedre elever – fordi de trives. 

 

Vi ser også en trend der andelen barn i barnehage og skole som må ha individuelle opplegg 

øker. Dette stiller krav til en skolehelsetjeneste som har ressurser til mer systematisert arbeid 

på den forebyggende siden, på systemnivå og å komme inn tidlig.  

 

Spesielt om Trivsel, aktivitet, samhold: 

Kommunen mangler en god arena for felles aktivitet, innendørs trening og idrett og større 

arrangement som f.eks konserter, andre forestillinger og kulturarrangement. Biblioteket er 

trangt og har små muligheter til å tilby kulturell aktivitet slik moderne bibliotek i dag drives. 

Gjennom en hall/flerbrukshus vil man kunne samle mange funksjoner og aktiviteter, og i 

sambruk få et potensielt levende hus og møtested.  

 

I følge Ungdataundersøkelsen i 2019 svarer nesten halvparten - 48% - av ungdommene at de 

føler seg ensomme, dette er over dobbelt så mange som landsgjennomsnittet som er 20%. 

Andelen som opplever mobbing er langt over landsgjennomsnittet. Tallene viser at 

ungdommene i kommunen har utfordringer med å til å trives i sitt lokale miljø. I kommunens 

utfordringsdokument listes følgende punkter som viktig for å skape et godt, trygt, samlende 

og helhetlig oppvekst- og kulturmiljø i Beiarn:  

 

 Sørge for at barn og unge har kunnskap om næringslivet i regionen slik at de kan bli i 

stand til å gjøre bevisste valg for sin videre skolegang og karriere – og forbli eller 

komme tilbake til bygda.  

 Fortsette med å inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati 

og samfunnsdebatt.  

 Barn og unges sosiale, faglige og helsemessige utfordringer bør møtes med 

strukturelle og langsiktige strategier.  

 Utvikle en skolehelsetjeneste som har ressurser til mer systematisert arbeid på den 

forebyggende siden, arbeid på systemnivå og å komme inn tidlig.  

 Bygge ny skole og flerbrukshus som i tillegg til idrettshall ivaretar ungdommens 

hus/fritidsklubb, bibliotek, konsert og kulturarena  

 Bygge ny barnehage på Trones (realiseres nå). På sikt vurdere hva en gjør med 

barnehagens avdeling på Moldjord  

 Utvikle kulturskoletilbudet, UKM (Ung Kultur Møtes)  

 Styrke arbeidet med å være en kultur- aktør og aktiv samarbeidspartner og 

tilrettelegger for det frivillige og profesjonelle kulturlivet. 

 



I tillegg beskriver utfordringsdokumentet utfordringer innen folkehelse: 

 

 Utjevning av sosiale helseforskjeller  

 Mestring hos barn og unge  

 Deltagelse og aktivitet  

 Fritid og møteplasser  

 Rusmiddelforebygging 

 

Og for pleie- og omsorg: 

 

 Hverdagsrehabilitering og aktiv omsorg  

 Øke dagaktivitetstilbudet  

 Kompetansehevende tiltak for helsepersonell  

 Videre satsning på velferdsteknologi  

 Rekruttering. Rekruttere yrkesgrupper som kan bidra i det forebyggende arbeidet  

 Økt samarbeid med frivillige 

 

 

Bakgrunn: 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. (…) Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og 

strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige 

organer og private.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Gjennom 

arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet 

til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.  

 

Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjeler mål og strategier for 

kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Med andre ord kommunen som 

samfunnsutvikler og som tjenesteleverandør. Samfunnsdelen bør beskrive overordnede mål for 

både kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen. I tillegg beskrives satsingsområdene og 

vurdering av alternative strategier for å nå målene. Samfunnsdelen bør ta stilling til hvilke trategier 

kommunen vil legge til grunn i det videre arbeidet. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for 

overordnede strategier i areladelen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal forankres i FNs bærekraftsmål.  

 

Det er et krav om at planen sendes ut til minimum 6 ukers høring og offentlig ettersyn, samt at det 

gjennomføres folkemøter. 

 

 

Vurdering: 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030» skal legge de overordnede føringene for 

planlegging og tiltak i kommunen de neste fire årene, men også ha framsikt mot 2030. 

Rådmannens vurdering er at både folkemøter, innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og 

offentlige etater bifaller de store trekkene i planen. Mange innspill går, som forventet, mot 



tiltak, men også begrunnelser for hvorfor satsingsområdene i planen er viktig, med eksempler 

på tiltak som faller inn under hvert satsingsområdene: 

 

Flertallet sier at Unge og unge familier i fokus er et viktig satsingsområde de neste fire årene. 

Begrunnelsen går på at ungdom er framtida, vi trenger unge folk som kan ta vare på de gamle, 

uten unge dør byda osv. Flertallet ser problematikken rundt ei splittet bygd og ønsker å få til 

ei knutepunktsutvikling som kan virke samlende. Et flertall ønsker også ny skole. Flertallet 

ønsker samling av ressursene, ny skole tilknyttet flerbrukshall, i knutepunktet Storjord, med 

begrunnelse at det blir kortest vei for de fleste (befolkningstyngdepunkt). Egnet lokalisering 

av ny skole utredes nå av nøytral konsulent, og vil komme som egen sak til kommunestyret 

senere. 

 

Alle som har kommet med innspill til punktet Trivsel, aktivitet, samhold, mener dette er et 

viktig satsingsområde. Bifall til alle kulepunkter. Flertallet ønsker flerbrukshall som 

samlingssted for innbyggere, kulturliv, idrett etc. Flertallet nevner Storjord som naturlig 

plassering. Her er idrettslagene Stormfjell, NBI og Beiarn skytterlag helt klar i sin tale, men 

også andre brukergrupper, spesielt ungdom er opptatt av fordelen med å legge en hall i 

knutepunktet Storjord. Storjord er et trafikknutepunkt der fire (seks) veier møtes. Bygderute 

som tiltak nevnes ofte i samme setting som flerbrukshall.  

 

Alle som har kommet med innspill til punktet Arbeidsplasser og næringsutvikling, mener 

dette er et viktig satsingsområde. Enkelte mener dette er det viktigste satsingsområdet.  

 

Næringsarbeidet møter også utfordringer. Beiarn har et svakt næringsliv og stor andel av 

innbygerne er direkte eller indirekte ansatt innen kommunal virksomhet. I kampen om 

nyetableringer og tilførsel av nye arbeidsplasser er vi i ferd med å tape i konkurranse med 

omliggende kommuner. Også landbruket sliter med færre enheter i drift.  

 

For å kunne være attraktiv for næringsetableringer og ny arbeidskraft (les: tilflytting) er det i 

fremtiden viktig, i langt større grad enn historisk, å se sammenhengen mellom andre viktige 

kommunale innsatsområder som knutepunktutvikling, boligutvikling, stedsutvikling, 

inkludering mv. Avgjørende er også kvaliteten på tjenestetilbudet kommunen kan tilby 

innenfor helse, skole, barnehage, fritidsaktiviteter mv. 

 

Det skal innen få år rekrutteres til et betydelig antall kommunale stillinger, og det vil bli et 

økende behov for hender innen pleie- og omsorg framover. Her ligger det en mulighet for 

framtidig tilflytting av unge med fagkompetanse. 

 

Spesielt ungdom sier at det må følge med hus, gjerne som gjennomgangsbolig til en fornuftig 

ungdomspris, dersom de skal flytte hjem eller for at arbeidsmarkedet i Beiarn kan fylles med 

tilflyttere. Det uttrykkes bekymringer rundt salg av hus og eiendom til fritidsformål.  

 

En viktig forutsetning for nybygging av boliger er tilgang på attraktive tomter. Dette er en 

mangel i sentrumsområdene, særlig for Moldjord og Storjord. Det er avsatt midler til 

planprosesser og det jobbes med frigjøring av nye arealer. I forbindelse med bygging av ny 

barnehage på Trones bør det ses på om del 2 av Løssiheimen skal bygges ut. 

 



Ungdom og andre er også opptatt av fjordvei i forbindelse med et utvidet arbeidsmarked (bo i 

Beiarn, arbeide ute), og sikrere pendling både til skole og arbeid. Fjordvei nevnes ofte i 

forbindelse med mulig utvinning av gabbro i Beiarfjorden.  

 

Alle som har kommet med innspill til punktet Infrastruktur, mener dette er et viktig 

satsingsområde. De elementene som trekkes fram spesielt er fjordvei som muliggjør pendling 

og åpner for et større bo- og arbeidsmarked, og nett- og teledekning. En utfordring for 

utbedringen av kommunal infrastruktur, er høye kostnader grunnet spredt bosetting og lavt 

innbyggertall. 

 

Kommuneplanen består av flere moduler: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel – gir overordnede mål og føringer 

2. Kommuneplanens arealdel – tilrettelegger for tiltak 

3. Handlingsdel/økonomidel (årlig) – tiltak. 

 

I tabellen under er innspill fra politikken sammenstilt i kortversjon med rådmannens 

kommentarer. Her må kommunestyret vurdre hvert innspill og se om det er ønskelig med 

endringer i kommuneplanens samfunnsdel. Konkrete forslag til endringer er markert med rødt.  

 

Vedlagt følger også en tabell med sammenstilte innspill fra folkemøter, innbyggere, lag, 

foreninger, næring, offentlige etater med rådmannens kommentarer. Tabellen kan være til 

hjelp for kommunestyret for å vurdere om det skal foretas endringer i «Kommuneplanens 

samfunnsdel 2020 -2030» med bakgrunn i innspill som er kommet.  

 

Alle innspill ligger som vedlegg til saken. 
 

Politisk instans Innspill Rådmannens 

kommentar 

 

Beiarn ungdomsråd 

 

Største utfordring er at bygda er splittet. Hovedmål: «Ei 

bygd». En viktig del av løsningen kan være lokalisering 

av ny skole og flerbrukshall på Storjord. En annen 

løsning vil opprettholde splittelsen. 

 

I samsvar med plan. 

Lokalisering tas opp i 

egne sak til 

kommunestyret. 

 

Ønsker ny skole som tilfredsstiller nye krav. 

 

I samsvar medplan 

 

Flerbrukshall med kapasitet til framtidige behov. 

 

I samsvar med plan. 

 

Beiarn må ikke ligge tilbake når det gjelder tekniske 

løsninger og muligheter. Gode tele- og dataløsninger er 

en forutsetning for bosetting og næringsvirksomhet. 

 

I samsvar med plan 

 

Bygderute kveldstid og i helgene for å få ei samla bygd. 

 

I samsvar med plan 

 

Stolthet og tradisjon bør gis større plass i planen (visjon 

og verdigrunnlag). Moldjord skole til kurssenter og 

samlingspunkt for tradisjon. 

 

Tiltak vurderes. 

 

Støtter «Leve hele livet». Ungdomsrådet vil ta initiativ 

til en «eldredag» i bygda. 

 

I samsvar med plan.  

   

Ordfører/gruppeledere Med bakgrunn i folkemøtene der det framkom mange  



ønsker om fjordveg, foreslås et tillegg til pkt. 3 i 

«Føringer for arealplanleggingen i kommunen» 

noenlunde likelydende med vedtak fattet av 

kommunestyret etter interpellasjon fra Espen Karlsen: 

 

«Muliggjøre utvikling av mineralressursene. Arbeide for 

fjordvei dersom uttak av gabbro i Beiarfjorden blir 

realisert» 

 

Beiarn Arbeiderparti 

 

Framtidens skole må ligge på Trones som er geografisk 

midtpunkt i kommunen. Hensyntar de som bor lengst 

unna. Eksisterende skole kan brukes videre framover. 

Framtidig behov for mer plass kan realiseres i 

tilknytning til dagens skole; flerbrukshall i tilknytning 

til eksisterende gymsal, og bassenganlegg. 

 

 

Behandles i egen sak 

til kommunestyret. 

Innspill tas med videre 

dit. 

 Spesialisere de tre tettstedene: 

Moldjord: Helse, pleie og omsorg. 

Kommuneadministrasjon, barnehage. 

Storjord: Salg, service, kafe, overnatting, 

turistinformasjon. 

Tollå: Oppvekst med barnehage og skole. Næring med 

næringsbygg, bensinstasjon, verksted, turistsenter m. 

camping, snekkerfabrikk. 

 

I tillegg butikk på Moldjord, turisme i hele bygda. 

Boligfelt i de tre sentrene. Idrettsanlegg på Moldjord. 

Samfunnshus flere steder i kommunen.  

Viktig for å ta hele bygda i bruk og for god eldreomsorg 

og kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Rådmannen tolker 

Arbeiderpartiet slik at 

de ikke ønsker 

knutepunktsutvikling, 

men at man utvikler de 

tre sentra vi har, til 

ulike formål. Det vises 

til behandling av 

høringsdokumentet i 

kommunestyret i juni, 

der forslaget ble tatt 

opp og falt mot 5 

stemmer. Det ble da 

stemt over følgende 

nytt punkt til planen: 

 

 Moldjord skal 

være kommunens 

administrasjons- 

og helsesenter 

 Storjord skal være 

kommunens salgs- 

og servicesenter 

 Trones skal være 

kommunens 

oppvekstsenter 

 

 Konkret endringsforslag fra Beiarn Arbeiderparti til 

hovedsatsingsområdene: 

 

Hovedsatsingsområde 1: Unge og unge familier i fokus: 

 Tilrettelegging for bygging, også utenfor 

boligfelt. 

 Applaudere spredt bosetning. 

 Fortsette økonomisk tilrettelegging, Gratis 

hustomter osv 

 Moldjord skole, gis gratis bort til nyetablerere. 

 sikre skoleveiene bedre, ved rydding langs 

veiene, og at veglys skal prioriteres. 

 gi gratis frukt/ sunn mat til elevene i 

skolen/Gratis skolelunsj 

Slik rådmannen tolker 

innspillet, ønsker 

Arbeiderpartiet at 

eksisterende 

hovedsatsinsgsområder 

som har vært ute til 

høring, og som 

folkemøter, offentlige 

etater etc. har forholdt 

seg til under høringen, 

blir byttet ut med 

disse. 



 Legge til rette for fritidsaktiviteter 

 Vi ønsker at flere ungdommer skal flytte 

tilbake til bygda. Hvis dette skal bli en realitet, 

må jobben overfor skoleungdommen prioriteres 

og intensiveres. Gjennom ungdomsskole- og 

videregående skole, må ungdommen få en 

grundig og detaljert informasjon om hva som 

er mulig å utdanne seg til for å kunne bo i 

kommunen i framtida. Dette gjelder både i 

forhold til kommunale arbeidsplasser og det 

private næringslivet. 

 Det bør lages en kommunal handlingsplan i 

forhold til dette arbeidet. 

 

Hovedsatsingsområde 2: Trivsel, aktivitet, samhold: 

 Utvikle bygdas tre senter. 

 Folk skal få bli gamle hjemme. 

 Fortsette busstilbud til Saltdal 

 Flere samlingssteder i Beiarn. 

 Prioritere forebyggende og holdningsskapende 

tiltak som sikrer trivsel for alle i og utenfor 

 skolen. Dette må skje i nært samarbeid mellom 

skole og hjem. 

 videreføre kulturskoletilbudet. 

 

Hovedsatsingsområde 3: Arbeidsplasser og 

næringsutvikling: 

 Tilrettelegging for eksisterende og nyetablering 

av arbeidsplasser 

 Øke næringsfond til grὕndere. 

 Mer aktiv på næringsområde for å få etablerere 

hit. 

 For Beiarns framtid er det en forutsetning at 

kommunen driver en offensiv næringspolitikk, 

både overfor etablerte bedrifter og nyskapende 

virksomhet.  

 Kommunen skal være en aktiv medspiller for å 

bevare og skape ny næringsaktivitet, og 

samtidig være en pådriver for å legge 

forholdene til rette slik at naturgitte ressurser 

blir tatt i bruk. Vi må derfor få avklart hvordan 

en ønsker å organisere vårt næringsarbeid 

framover. 

 Vi skal ha et allsidig og aktivt næringsliv, som 

bidrar til videreutvikling i kommunen. 

 Jord- og skogbruk er en viktig næring i Beiarn, 

og er en forutsetning for bosettingen i store 

deler av kommunen. Dette skal vi støtte aktivt. 

 Reiselivsnæringen er også viktig i Beiarn. 

Kommunen må sammen med næringen 

videreutvikle mulighetene, både sommer og 

vinter. 

 

Hovedsatsingsområde 4: Infrastruktur: 

 For Beiarn er det en viktig faktor for 

bosettingen, at den kommunikasjonen vi har 

innad, og ut av kommunen, er godt utbygd. 



Dette betyr at vi i framtiden må ha en bedre 

kommunikasjon ut av kommunen enn i dag. 

 Godt utbygd mobil og bredbånd i hele 

kommunen er et absolutt krav for videre 

utvikling i kommunen. 

 Sikker vintervei både i kommunen og over 

fjellet. 

 

 

Beiarn bygdeliste 

 

Konkret tillegg til hovedsatsingsområdene: 

 

Unge og unge familier i fokus, nytt pkt 4: 

 Èn ny framtidsrettet skole og flerbrukshall i bygdas 

knutepunkt på Storjord. 

 

Begrunnelse:  

 Vil være en attraktiv arbeidsplass for nye og gamle 

lærere. 

 Vil bli enklere nå rekruttere nye arbeidere i hele 

kommunen 

 Gir bedre læringsmiljø 

 Gjør det lettere å tilpasse seg den nye læreplanen 

 Gir økt mulighet for samarbeid med 

nabokommunene om fritidsaktiviteter. 

 

 

 

Knutepunktutvikling i 

henhold til plan. 

Plassering av skole tas 

opp i egen sak til 

kommunestyret. 

  

Hovedsatsingsområde; Infrastruktur, nye punkter: 

 Sikre god mobildekning langs pendleveiene Fv812 

mot Bodø og Saltdal. 

 Arbeide for å realisere en fjordveg-løsning når 

mulighetene byr seg. 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell over innspill. 

Innspill og høringsuttalelser. 

Høringsdokument 

 

 

 

 

 

rådmann 


