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Hva er en frivilligplan?
I forbindelse med fornyelse av samarbeidsavtalen mellom Beiarn kommune og
Frivilligsentralen, ble det gjort et vedtak om å lage en Frivillighetsplan. Dette er en
oppfordring fra KS og regjeringen til å styrke samarbeidet mellom offentlig sektor og frivillig
sektor. Frivillighetsplanen er utarbeidet i samarbeid med Frivilligsentralen, frivillige, lag og
foreninger. Det er i forkant av planen, gjort en kartlegging av frivilligheten gjennom en
spørreundersøkelse og arbeidsmøte. Kartleggingen er brukt i denne planen. Det er en
utfordring å skulle realisere alle innspill, behov og utfordringer, men de gir en pekepinn på
noen veivalg.
Frivilligheten strekker seg over mange samfunnsarenaer innen kultur, idrett, helse og omsorg,
friluftsliv, beredskap, religion og miljø. Det er en egen sektor som fyller ut det tilbudet som
offentlig forvaltning ikke kan levere. Frivillighet er muligheten til å engasjere seg i og dyrke
egne interesser. Det skaper også et sosialt samvær og bidrar til å ivareta et sosial
lokalsamfunn. Det er et mangfold av aktiviteter blant de som er aktive. Behovene er
forskjellige blant lag og foreninger. Denne planen skal beskrive noen tiltak som kan bistå
frivilligheten generelt. Den skal også sette noen rammer i forhold til gjennomføringsevnen av
kommunale tiltak, dvs. hvordan man skal prioritere oppgavene og ressursene.
FRIVILLIGHET:
IKKE-OBLIGATORISK ARBEID, DET VIL SI DEN TIDEN EN PERSON BRUKER PÅ Å UTFØRE EN ELLER FLERE
AKTIVITETER - ENTEN GJENNOM EN ORGANISASJON, ELLER DIREKTE OVERFOR ANDRE UTENFOR EGEN
HUSHOLDNING - UTEN Å TA BETALT. TJENESTEN MÅ VÆRE TIL FORDEL FOR SAMFUNNET, MILJØET
ELLER ANDRE ENN NÆRE SLEKTNINGER.
Frivillighetsplanens tilknytning til Folkehelse:
I kommuneplanens samfunnsdel skal folkehelse ha en grunnleggende verdi av stor betydning
for både individ og samfunn. Folkehelsearbeidet skal inngå som en viktig del av kommunens
virksomhet i alle enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.
Beiarn Kommune har inngått en ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune for
2018-2021, og får et tilskudd på 195.000 kroner hvert år til folkehelsearbeid. Dette er midler
som kommunen bruker til tilrettelegging.
Frivillig sektor har her en viktig rolle og bidrar med deltakelse, aktivitet, tilhørighet og
livskvalitet. Frivillige er det den viktigste aktøren i et folkehelseperspektiv og er med på å fylle
lokalsamfunnets behov.
Aktivitet og attraktivitet:
En attraktiv kommune er en kommune med mange varierte aktivitetstilbud. Det er
frivilligheten som driver aktivitetene gjennom arrangement, fritidstilbud og
medlemsaktiviteter. Dette er tilbud vi må ha for å skape trivsel, bolyst, besøks- og
tilflyttertrang.
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Aktivitet er kompetansefremmende:
Lag og foreninger sitter med en kompetanse innenfor sine aktivitetsfelt, som også kan brukes
mer i samarbeid med andre. Frivillige ordninger finnes i Helse- og omsorgssektoren, som
Demensforeningen, Sanitetsforeningene og enkeltpersoners frivillige innsats, bl.a. som
besøksvenner. Holmentunet er et åpent dagsenter for alle og et tilbud for de som ønsker å
treffe andre i hverdagen. Helse og omsorgssektoren er avhengige av de frivillige tjenestene i
hverdag og i høytid.
Det er mye frivillig arbeid gjennom FRISKLIV sine aktiviteter for barn. Idrettslaget Stormfjell IL
legger ned mye arbeid med skiløyper på fjellet og Reinhornrennet. Frivilligsentralen
gjennomfører Villmarksdagan hvert år med store ressurser fra frivillige. Granli IL arrangerer
Trollbergløpet, NBI og Stormfjell IL arrangerer Beiardilten, Beiarn skytterlag arrangerer
skytterstevne, Beiarn Challenge gjennomføres hvert år med hjelp av frivillig innsats. Røde
Kors hjelpekorps er en bidragsyter og utgjør en viktig del av folkehelsetjenesten i kommunen.
Frivillige korps, mannskor, damekor, familiekor, jeger- og fiskeforening, turlag, idrettslag,
skytterlag, husflidslag, grotteklubb, hjelpekorps, bygdekvinnelag, ungdomslag, historielag,
lokalradio. I tillegg er det ukentlige kommunale aktivitetstilbud gjennom FRISKLIV.
Til sammen utgjør de årlige arrangementene og tiltak et stort og variert kompetansefelt som
arrangører på de ulike arenaer. I tillegg sitter Frivilligsentralen på en kunnskap som arrangør
og koordinator. Denne kompetansen bør kunne flyttes på flere slik at oppgavene omkring
arrangement også kan fordeles. Det er et mål at man slår sammen mer av den frivillige
aktiviteten, slik at man sammen kan utnytte all kompetansen.
Frivilligheten før og nå:
Frivilligheten har fungert som en samfunnsbygger i Norge, der det offentlige og det private
kommer til kort. I dag er ikke dugnadsformen og samfunnsengasjementet like sterkt, og yngre
som voksne generasjoner velger gjerne prosjektrelatert engasjement. Det er også de små
eller store samfunn som bestemmer mye av frivilligheten og hvordan nettverket fungerer i et
lokalsamfunn. Hva har endret seg de siste årene?


Det langvarige medlemskapet er der ikke lenger. Man shopper heller aktiviteter, som
kortvarige prosjekt, festivaler o.l.



Vi er mye mer selektive. Det er en viktigere motivasjon hva vi selv får igjen for frivillig
innsats, og det får utslag på hvordan frivillige organisasjoner arbeider.



Beslutningsprosesser, ansvar og styring blir påvirket av endringene. Man vil helst ikke
binde seg for mye til arbeidet.



Det er lettere å forlate frivillig engasjement, enn å uttrykke sin misnøye hvis man er
uenig i noe. Man ønsker mindre forpliktelser.



Nye kommunikasjonskanaler (sosiale medier) er en enklere og raskere
kommunikasjonsform og gjør det lettere å engasjere seg i større organisasjoner.
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Det er lettere å gi penger enn å selv bruke tid på frivillig arbeid.



Det positive med frivillig arbeid, er at man får venner, styrker det sosiale nettverket,
opplever meningsfulle aktiviteter for seg og for samfunnet. i



Frivillige organisasjoner er tilpasningsdyktige i forhold til endringer. De er innovative,
strategisk bevisste og sikrer seg gjerne ved å ha flere finansieringskilder.



Det er 61 % av befolkningen over 16 år, som bidrar med frivillig arbeid.

Frivillighetsregister:
Det er 19 foreninger fra Beiarn som er registrert i Frivillighetsregisteret. Registeret er
inngangen til viktige nasjonale tilskudd og momskompensasjonsordningen basert på kjøp av
varer og tjenester (eks. kurs og seminarer) i slutten av året.
Alle foreninger er med i en lokal oversikt på Frivilligsentralen og Beiarn kommunes
hjemmeside. Foreningene selv er ansvarlig for at oversikten blir oppdatert. Kommunen
bruker listene og de kontaktpersonene som er oppnevnt her. Dette er en forutsetning for god
kommunikasjon. Dette er også viktig for andre som ønsker å finne informasjon om aktiviteter
i Beiarn.
Lokaler og møteplasser:
Lag og foreninger har enten egne lokaler eller lokaler som kan disponere gratis av
kommunen. Respondentene i spørreundersøkelsen er stort sett fornøyd med lokalene.
Frivilligsentralen benyttes mye til møtevirksomhet av frivillige. Kommunen skal være
tilrettelegger for å utvikle bedre møteplasser, der frivillige kan samarbeide rundt aktivitetene
sine og hvor flere aktivteter kan foregå samtidig på dagtid, ettermiddag, på kvelden og i
helgene.
Oversikt over lokaler i bruk:
Trones skole, Moldjord skole, Trones gamle skole, Grendehus Arstad, Trones og Gråtådal
Hytte på Trones, Prestegården på Bygdetunet, Beiarvekst.

i

Institutt for samfunnsforskning.
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Frivillig engasjement i Beiarn:
Det er ca. 25 aktive lag og foreninger i Beiarn - lag med aktiviteter ukentlig eller månedlig.
Mange har flere passive medlemmer/ støttemedlemmer enn aktive medlemmer. Gjennom en
spørreundersøkelse, kom det inn 11 svar, hvor aktiviteten er beskrevet slik:
Forening

Antall
aktive
medlemmer
16

Antall
passive
medlemmer
0

Aktivitet

26+20
20

70
30

Ukentlig
10 ganger i
året

Bygdetunet/Laftehytta
Eget klubbhus

30

50

Minst
månedlig

Gamle Trones skole

18
60

0
0

1 gang i uken
Månedlig

Begge skolene
Frivilligsentralen/egne
hytter

18

18

Moldjord skole

NBI

30-40

20?

Granli IL

43

20

Sanitetsforening
Tollå N.K.S.
Tempo

8

2

En gang i
uken
5-6 treninger
pr uke
Hele året,
mest vår.
2 ganger i
mnd.

20

20

Hver uke

Moldjord skole

Beiarn
Bygdekvinnelag
Beiarn Husflidslag
UL Enighet/
Ungdomslag
Røde kors
hjelpekorps
KORinteran
Beiarn Jeger og
Fisk
Beiarn mannskor

Lokaler

1 gang i mnd. Beiarvekst

Eget klubbhus
Eget klubbhus
Hytte på Tollå

Det er fra 8 til 60 aktive medlemmer, og 2 til 70 passive. I 4 foreninger er alle medlemmene
aktive. Flere har medlemmer som også er aktive i andre lag.
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Felles utfordringer for frivilligheten i Beiarn:
Høy alderssammensetning
Lav befolkningsvekst
De mest aktive er med i flere foreninger
Få medlemmer har lyst til styreansvar
Det er vanskelig med rekruttering
Felles fordeler:
Sosialt nettverk
Egen utvikling
Aktiviteter
Trivsel
Samarbeid
Gleden av å få til noe

Innspill fra kafédialog:
Hvordan kan kommunen tilrettelegge for frivilligheten og bedre rammevilkårene?
Økonomien er ikke utslagsgjørende. Det er antall hoder og hender
Lokaler tilpasset universell utforming
Mer samarbeid mellom frivillige
Mer utlån av utstyr
Bedre kanaler for kontinuerlig innspill og spørsmål
Bedre synliggjøring av hva kommunen kan bidra med
Hjelp til tilskuddsordninger
Engasjer og rekrutter ungdom
Hvordan kan frivilligheten gi økt livskvalitet?
Flere sosiale sammenkomster
Gi unge ansvar for aktivitet
Ett felles idrettslag med Allidrett vil ikke tære så mye på ressursbruken
Inviter med folk inn i foreningene
Lage gode møtesteder
Hvordan kan frivilligheten bidra til at Beiarn blir en attraktiv kommune å bo i?
Ta initiativ og få med flere.
Lokaldelsutvalg.
Områdetiltak som kan forskjønne områdene.
Snakke om de mange aktivitetene som dekker flere interesser.
Føle at man utretter noe og i sammen med andre.
Involvere nye.
Aktiviteter for de minste, drar med foreldrene.
Etablere faste sosiale møteplasser.
God informasjon og annonsering.
En god velkomstpakke.
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Mange tilbakemeldinger er de samme utfordringene som ble belyst i Kommuneplanens
samfunnsdel 2014-2024, og slik det gjenspeiler seg i spørreundersøkelsen.
Aktiviteten blant disse foreningene er allikevel relativt høy. Antall timer som er brukt i
eksempelvis samfunnssalen på Moldjord for 2018, fordeler seg over hele uka og er i
gjennomsnitt 5.5 timer hver dag. Dette er kun fysisk aktivitet og da er ikke andre brukere på
andre områder tatt med.
I Beiarn er det 2 store idrettslag som driver mesteparten av idrettslige aktivitetstilbud for
barn og unge. Det er fotball og ski som har vært hovedaktiviteten, men de er også engasjert
med andre tilbud. I det senere har idrettslagene startet et samarbeid med idrettslag i
nabokommunen om disse aktivitetene. De har funnet det nødvendig, og lønnsomt å
samarbeide om framtidige oppgaver. Erfaring tilsier også at det ikke er medlemsantallet som
styrer den frivillige sektoren, men aktivitetsnivået. Dette er også momenter som vi tar med,
når vi lager målsetningene for frivillig arbeid i Beiarn.

Kommunen som tilrettelegger
Beiarn kommune har fra 2018 undertegnet en ny 4-årig avtale om å opprettholde
Frivilligsentralen i Beiarn. Dette er et samarbeid om frivillighetspolitikken i kommunen, hvor
sentralen bistår med tilrettelegging av aktiviteter i offentlig og frivillig sektor. Samarbeidet
mellom kommune og frivilligsentral har lagt kommunens verdigrunnlag i bunn og er vedtatt i
kommunestyret.
Verdigrunnlaget:
VILJE
Vi skal være optimistisk og ha trua på framtiden. Vi må ha vilje til omstilling og
nytenkning og evne til langsiktig planlegging for å skape forandring og forbedring.
SAMHOLD
Vi - hele kommunen, alle innbyggerne, unge som gamle, næringsaktører, lag,
foreninger og organisasjoner - utgjør tilsammen den ressurs som skal til for å
skape et godt samfunn, også for framtiden, i Beiarn.
ÅPENHET
Vi må tørre å være åpne. Åpne for alt og alle. På den måten kan vi skape gode
relasjoner til våre egne innbyggere, tilflyttere, besøkende, samarbeidspartnere
og alle andre. Vi må være oppdaterte på det som skjer rundt oss og medvirke til
en positiv samhandling med alle aktuelle aktører utenfor kommunegrensen. Det
være seg nabokommuner, fylkeskommunen, staten, utdannings- og
forskningsmiljøer og næringsliv.
STOLTHET
Vi skal ta vare på og verne om det som er bra, og det må være en plikt for alle å
aktivt peke på og fortelle om positive ting. Våre naturgitte omgivelser forsterker
vår stolthet. Dette skal vi forvalte på en god måte.
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Høringsinstanser
I mange saker som angår frivillighet, er uttalelser og bestemmelser lagt til de politiske
utvalgene i kommunen. Det er i tillegg noen brukerråd ved spesielle høringer. Dette er i dag
et idrettsråd, et kulturråd/musikkråd med møter to ganger i året, et eldreråd og et råd for
likestilling av funksjonshemmede. De to sistnevnte er kommunen forpliktet til å bruke som
høringsparter. Dette er høringsorganer som brukes i saker der det er relevant å hente inn
uttalelser og erfaringer i forholdet mellom det private og offentlige. I prinsippet er det
høringsinstanser i alle kommunale planprosesser.
Disponering av lokaler
Det stilles gratis øvings- og aktivitetslokaler til disposisjon for organiserte lag og foreninger.
Det er Musikkbingen på Trones, Gamle Trones skole og Moldjord skole/ samfunnssal. I regi av
aktiviteter innenfor Voksenopplæring, er kommunen pålagt å legge til rette for gratis lokaler.
Det kommer fram i spørreundersøkelsen at lag og foreninger som i dag er aktive, har tilgang
på lokaler.
Gratis offentlige tjenester
Beiarn kommune kjøper tjeneste av Scenekunst i Nordland, som gir hjelp til lag og foreninger
med alle typer sceneproduksjon som musikk, teater, kulturkvelder osv. Årlig søknadsfrist er 1.
desember. De blir ikke brukt så mye som man burde og kanskje må man vurdere å si opp
ordningen.
I tillegg til gratis lokaler, er lys- og lydanlegg i samfunnssalen gratis når formålet ikke er
kommersielt. Kommunen bidrar med arbeidsressurser til Nordland Jeger og Fisk for å
arrangere Villmarkscampen, gjennom Barne- og ungdomsarbeider.
Tilskuddsordninger
Kulturavdelingen som har faste tilskuddsordninger til lag og foreninger som jobber innenfor
dette formålet. Ordningen gjelder tilskudd til aktiviteter og ikke ordinær drift eller
vedlikehold. Det finnes imidlertid en rekke andre offentlige tilskuddsordninger til frivillig
arbeid. Helse og omsorg gir tilskudd til kafédrift i Hesteskoen, som er et daglig tilbud.
Det lyses ut årlige tilskuddsmidler, for de som ønsker å bidra med aktiviteter for andre i
Beiarn. Tilskudd må ha det formålet at de er aktivitetsrettet og bidrar til økt og gjerne nytt
tilbud til befolkningen. Fra 2019 gjelder disse tilskuddsordningene:
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AKTIVITETSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER

92.000

TILSKUDD TIL IDRETTSLAG OG IDRETTSANLEGG

153.000

TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

20.000

TILSKUDD TIL HOPPETUSSA, SPRÆKINGEN OG BEIARN TURLAG
VILLMARKSCAMPEN (NORDLAND JEGER OG FISK)
KULTURSTIPEND (HVERT 3. ÅR)
KULTURPRIS (HVERT 3.ÅR)
TOTALT

7.000
10.000
5.000
10.000
297.000

Andre bidrag
Beiarn kommune kan yte bistand til foreninger, når en forening ønsker igangsetting av en ny
aktivitet og trenger hjelp til søknader om tilskuddsmidler fra andre offentlige instanser.
Kommunen kan også gi råd og veiledning innenfor sine fagområder. Kommunen stiller pc og
printer til disposisjon på biblioteket, der det også er enklere å henvende seg til de rette
avdelinger ved hjelp på spørsmål om søknader, regnskap, momskompensasjon mv. Annen
tilrettelegging i frivillig sektor vil skje innenfor den ressursrammen kommunen til enhver tid
har.
FRISKLIV er et folkehelsetiltak, og et tilrettelagt tilbud om fysisk aktivitet for barn og voksne.
For 2019 er det tilbud om treningsstudio, sirkeltrening, svømming, volleyball, fotball,
badminton og allaktivitet for barn. Det er frivillige som leder de forskjellige aktivitetene.
Informasjon og veiledning
Frivillige kontakter kommunen når de har et behov for konkret informasjon og veiledning.
Den generelle informasjonsflyten fra kommunen går gjennom hjemmesiden. Det kan ofte
være et behov for hjelp til å skrive søknader eller finne fram til relevante søknadsordninger.
Dette er noe frivillige kan få hjelp med, enten via kommunen eller Frivilligsentralen.
Beiarn har ingen frivillighetskoordinator, men det er kontaktpersoner innenfor ulike sektorer
som jobber i relasjon til frivillig sektor. Alle hendvendelser bør gå gjennom servicetorget, som
fordeler muntlige spørsmål, epost og brev til en saksbehandler.
Kontakter i Beiarn kommune:
Kultur, idrett og friluftsliv:
Folkehelse, FRISKLIV:
Næringssamarbeid:

Janne Berntsen/ Fagleder Kultur
Therese Brodersen/ Folkehelsekoordinator
Bjørnar Brændmo/ Næringskonsulent

Det er også viktig at frivillige foreninger bekrefter en leder, slik at kommunen vet hvem man
skal kontakte, jfr frivilligregisteret og Frivilligsentralens lister.
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Frivilligsentralen som tilrettelegger
Frivilligsentralen drives på en statlig/ kommunal tilskuddsordning. Frivilligsentralenes
funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats. Den er
bindeledd, brobygger og en møteplass mellom frivilligheten og det offentlige. Den kan
koordinere samarbeid mellom frivillige og tjenester i offentlig sektor. Eksempelvis helse- og
sosialtjenesten, og generelt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger.
Frivilligsentralen er en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid. Den motiverer til
ansvar for lokalsamfunnet, og rekrutterer nye frivillige.

Frivilligsentralen er et redskap for å gi organisasjoner bistand til nødvendig kunnskap og
kompetanse, gjennom støtte fra Frivillighet Norge og Norges frivilligsentraler. Dette formålet
skal gjøre det lettere å drive en frivillig organisasjon.
Kommunen kan i samarbeid med Frivilligsentralen, være med å legge til rette for kurs og
kompetanseheving innenfor organisasjonsledelse, økonomi og søknadsskriving. Dette er
etterspurt i forbindelse med egen utvikling. Enkeltmennesker, lag, foreninger og kommunen
kan melde sine behov av frivillige til frivilligsentralen og frivillige kan få melde inn på hvilke
områder og hvordan en ønsker å bidra. Frivilligsentralen binder sammen behovene med
ressursene.

Mål og tiltak
Frivilligsektoren er for alle og den skal ikke på noen måte styres av det offentlige. Det er
samtidig viktig å ha gjensidig respekt og kunnskap om hvordan frivilligheten, og hvordan den
kommunale sektoren fungerer.
Å være aktivt med i frivillig arbeid, er en inngangsdør til en større sosial trygghet og
tilhørighet. Det er også viktig for alle tilflyttere å finne sin plass her.
Inkludering er et formål frivilligheten må ha. Noen foreninger er forpliktet gjennom
intensjonsavtaler med IMDI, der de får støtte til sitt arbeid med informasjon og veiledning til
nyankomne innvandrere i lokalsamfunn. Inkludering angår alle og handler om deltakelse og
ansvar for å engasjere tilflyttere med i sin sosiale hverdag. Nye hender og hoder er en
ressurs.
Dagens frivillighet er ikke nødvendigvis det den oppvoksende generasjon ønsker å ta del i.
Barn og unge er en gruppe som har et lite permanent aktivitetstilbud i kommunen, og det må
man styrke. Det er viktig å lytte til signalene herfra og finne de rette satsningsområdene. En
enkel spørreundersøkelse blant ungdomstrinnet, viser at det er få av de 25 registrerte
aktivitetstilbud som fanger interessen, med unntak av noen treff på Beiarn skytterlag og
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Beiarn Jeger og Fisk. Frivillig engasjement oppstår sjelden før man nærmer seg voksen alder.

Det gjenspeiler seg også i alderssammensetningen blant de frivillige. Engasjementet hos unge
foregår gjerne i andre forum. Det er derimot frivilligheten som bidrar til å aktivisere barn og
unge på flere arenaer, og det må kommunen fortsette med å tilrettelegge for. Man må skape
et grunnlag og en motivasjon slik at yngre genererasjoner ønsker å bosette seg i et
lokalsamfunn, der det er tilbud for alle.
Det er omstilling og nytenking, som er tråden i denne frivilligplanen. Det er også en
realitetsorientering om hva vi kan få til og hva som må velges bort - jfr kommunens
verdigrunnlag – vilje til omstilling.
Gjennom de siste årenes kommunale planarbeid, har man erfart at det ikke er flere ressurser
å spille på eller med. Det er kommunens oppgave å fokusere på hvordan vi kan samle og

fordele ressursene man har, og ikke hvor bredt vi kan klare å strekke dem. Det blir ikke flere
hender av den grunn. Hvilke tiltak skal man sette inn?
Vi opplever at idrettslag og korps har begynt å tenke i andre baner. De har slått sammen
hoder og hender, lokalt og i sammen med nabokommunen. Resultatet vil bli at de kan bedre
gjennomføre sine aktiviteter. Dette vil også gjøre det enklere for kommunen å etablere
samarbeid. Foreningene blir større, ressursene øker og flere vil dra nytte av de tiltakene som
settes i gang. Eksempelet bør etterfølges.
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Mål:


Bidra til samfunnsutvikling gjennom rekruttering til mer arbeidskraft.



Tilrettelegging skal ha fokus på tilbud for barn og unge.



Beiarn kommune skal være en god støttespiller for frivilligheten.



Tilrettelegge for mer aktivitet gjennom etablering av Flerbrukshallen - en ny felles
møteplass, som stimulerer til samarbeid og aktivitet for alle aldersgrupper.



Støtte opp om frivillige organisasjoner som vil slå sammen ressursene sine til en større
enhet.



Stimulere til medansvar, aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet.



Både kommune og frivillig sektor skal jobbe for at alle skal ha et tilrettelagt tilbud og
få mulighet til å holde på med en aktivitet, som de finner meningsfullt.



Styrke folkehelsen gjennom tilrettelegging.

Tiltak:
 Beiarn kommune skal gjennom Flerbrukshallen, opprette en fysisk møteplass og
samordne arbeidsressursene mellom Barne- og ungdomsarbeider, Frivilligsentralen,
Beiarn folkebibliotek og frivillige.


Beiarn kommune skal jobbe for å bedre informasjonskanalen på hjemmesiden og
sosiale medier. Det skal være enklere vei til å finne fram til informasjon og veiledning.



Beiarn kommune vil i samarbeid med Laftehytta og produsentene, etablere en
velkomstpakke med informasjon om det frivillige tilbudet i kommunen.



Beiarn kommune skal ha oversiktlige og gode tilskuddsordninger for frivillige som
engasjerer og etablerer aktiviteter for andre. Disse kan søkes via hjemmesiden.



Frivillige skal bli enda bedre på å synliggjøre sine aktiviteter og informere om det
gjennom kommunens hjemmeside. Beiarradioen kan også være en informasjonskanal.



Lag og foreninger skal ha en plan for hvordan man kan rekruttere og inkludere.



Frivillige må satse på å rekruttere medlemmer eller slå sammen sine ressurser med
andre. Det skal være enkelt å delta som frivillig, og enda enklere hvis man er flere.
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Oversikt over lag og foreninger
Beiarelva SA
Beiarforeningen i Bodø
Beiarn Beitelag SA
Beiarn Bygdekvinnelag
Beiarn Bygdetun
Beiarn Bygdetunlag

Helge Osbak (90166639)
helgosb@online.no
www.beiarelva.no
Ruth A. V. Karlsen (91399145) IKKE AKTIV
ruthkar@online.no
Håkon Høyås (99477669)
hakonhoyaas@hotmail.com
Lise Øvernes (47417355)
lise.overnes@online.no
Nordlandsmuseet (75503510)
www.nordlandsmuseet.no
Ivar Sæther (75568857)
ia-saeth@online.no

Arne Larsen (75569550)
larsen.a@online.no
Beiarn Frivilligsentral (75568899)
Leder: Laila Gabrielsen (41339631)
Beiarn Folkeakademi
laila.gabrielsen@gmail.com
www.folkeakademiet.no
Dgl.leder: Gudbjørg H. Navjord (75568899)
beiarnns@online.no
Beiarn Frivilligsentral
www.beiarn.frivilligsentral.no
Leder: Marit Trones (99252016)
marit.trones@beiarvekst.no
Hans Martin Slåttkjær (91130160)
hans.martin.slaatkjaer@gmail.com
Beiarn Grotteklubb
www.beiarngrotteklubb.net
Facebook
Frigg Ottar Os (99278256)
friggottaro@gmail.com
Beiarn Historielag
www.historielag.beiar.net
Facebook
Ann Rigmor Hakstad Navjord (90922761)
Beiarn Husflidslag
anrigmor@online.no
Merete Leiråmo
Beiarn Idrettsråd
mere-lei@outlook.com
Stein Ove Johannessen (91622009)
Beiarn Jeger- og Fiskerforening
soj@statskog.no
Ketil Christoffersen (41629319)
Beiarn Landbrukslag
ket-ch@online.no
Ketil Christoffersen (41629319)
Beiarn Mannskor
ket-ch@online.no
Leder: Bjørg Carlsen (40406755)
b.carlsen@live.no
kirkeverge@kirken.beiarn.no
www.kirken.beiarn.no
Karsten Nestvoll (90181699)
Beiarn Næringsforum
karsten@arcticmustard.no
www.beiarnf.no
Kristine Anita Storå (99402922)
Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag
kristinestoraa@hotmail.com
Helge Osbak (90166639)
Beiarn Pensjonistforening
helgosb@online.no
Lillian Osbak (75569542)
Beiarn Revmatikerforening
helgosb@online.no
Beiarn Eldreråd
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Beiarn Røde Kors Hjelpekorps
Beiarn Sau- og Geitalslag
Beiarn Skogeierlag
Beiarn Skytterlag

Beiarn Snøscooterklubb

Beiarn Turlag
Beiarn Ungdomsklubb
Beiarradioen
Damekoret Korinteran
Delta
Den Norske Lægeforening
Eggesvik Grendehusforening
Fagforbundet avd. 517 Beiarn
Familiekoret
Granli IL

Jørgen Storhaug (91332497)
jstorhaug@me.com
Nettside
Ole Hemminghytt (41606994)
ol-hemm@online.no
Audgar Carlsen (41214789)
b.carlsen@live.no
Rune Jørgensen (75568149)
beiarn@skytterlag.no
www.dfs.no/beiarn/
Ronny Vollan (94198122)
rkvollan@live.no
Facebook
Stein Ove Johannessen (91622009)
soj@statskog.no
http://www.bot.no/index.php?fo_id=541
Beiarn Kommune (75569000)
Maylen Tubez Solhaug
(75568330 / 95000917)
Laila Gabrielsen (41339631)
laila.gabrielsen@gmail.com
Rita Mathisen (97022942)
rita.mathisen@delta.no
Hege A. Jørgensen (95070978)
Hildegunn Olafsen (75523503)
Ingrid Watne Carlsen (91164398)
fagforbundet.beiarn@gmail.com
Ingrid K. Larsen (75568296)
ing-k-la@online.no
Merete Leiråmo (75569963)
mere-lei@outlook.com

Gråttådal Sanitetsforening

Heidi Kristiansen (99253872)
Bjørg Laukslett (kass.) (97726763)
annieottem@hotmail.com

Hauan Velforening

Knut Klausen Rønnåbakk (47252074)
roennaab@online.no

Holmen Velforening

Ingrid Watne Carlsen (91164398)
i_carlsen@hotmail.com

Hornmusikkforeningen Tempo
Kobbåvatn Utmarkslag
Larsos Grendelag
Larsos Sanitetsforening
Leiråmo Fellesseter
Lokalutvalget for Evjen
Løssiheimen Velforening
Nedre Beiarn Idrettslag
Salten Landbruksrådgivning
Salten Pitesamiske Forening
Skolenes Landsforbund

Kenneth Berntsen (91843366)
kenneth.berntsen@bemi.coop.no
Tore Berntsen (99488034)
berntse5@online.no
Bodil Johannessen (75569608)
Bjørg Carlsen (40406755)
b.carlsen@live.no
Andre Kristoffersen (41639765)
andrek2@online.no
Trond Johansen (99553547)
tro-jo5@online.no
Øystein Solhaug (75569546)
solnes2@frisurf.no
Evy Tollånes (91716208)
evhemmin@online.no
www.nedrebeiarnil.no
Anne Marit Isachsen (75531505)
salten@lfr.no
Rudolf Ingvaldsen (99437414)
Håkon Sæther (48147308)
haakon.saether@beiarn.kommune.no
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Boks 14, 8118 Moldjord
Dgl.leder: Stig Morten Kristensen (75568115/48238197)
stig09morten@msn.com / beiar@outlook.com
Morten Hammer (99263713)
Stormfjell IL
morten.hammer@online.no
www.stormfjell.no
Beiarn Frivilligsentral (75568899)
Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) beiarnns@online.no
www.naeringogsamfunn.no
Bente Hansen (41221298)
Sykepleieforbundet
bentevhansen@hotmail.com
Charles Utheim (46683153)
Tirsdagsklubben
Dagfinn Mathisen (48103286)
Tollå Sanitetsforening
Gyda Tollånes (75568794)
Tvervik Velforening
Else Eggesvik (75568224)
Heidi Larsen (98675920)
UL Enighet
hei-l3@online.no
Barbro Hegglund (97766075)
UL Vårliv
barbro-h@hotmail.com
Randi Aspmo (95809463)
Utdanningsforbundet
post@beiarn.utdanningsforbundet.no
Roger Nordland (48997561)
Ytre Beiarn Velforening
roger.nordland@gmail.com
www.ytre-beiarn.net
Øvre Tollådal/Ramskjell Turlag
Rudolf Ingvaldsen (75569689)
Beiarn Demensforening
Gudbjørg H. Navjord (41408559) gudna@online.no
Stiftelsen Duoddara Rafe
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