Program for Beiarn Senterparti
2019-2023

Kjære Beiarværing
Senterpartiet ønsker at Beiarn kommune skal være en god kommune
for alle å bo i. Vi skal fortsatt prioritere gode tjenester innenfor helse,
omsorg, skole og barnehage. Beiarn kommune har, gjennom politiske
vedtak og stram styring sørget for at vi nå har en god økonomi og
mulighet til å investere i boliger, infrastruktur og næringsliv. Vi har i
løpet av de siste fire årene fått 14 nye leiligheter, nye heldøgns
omsorgsboliger, og nå er et næringsbygg i ferd med å bli realisert.
Dette gjør vi for å sikre at vi klarer å beholde og helst øke folketallet i
Beiarn. Beiarn skal være en kommune som det er godt å vokse opp og
bli gammel i. Vi ønsker at kommunen skal kunne være en god
utviklingsaktør for Beiarsamfunnet.
De neste fire årene ønsker Senterpartiet å fortsette satsingene. I tillegg
vil vi ha mer fokus på frivillighet. Sosiale møteplasser og ryddige, lett
tilgjengelige uteområder vil gi økt trivsel og bolyst. Derfor vil vi sette
av penger til et fond for lag og foreninger for å støtte opp om dette
viktige arbeidet.
Jeg har fått lov å være Ordfører for Beiarn i 8 år. Det har til tider vært
utfordrende, men det har aller mest vært flott! Jeg er stolt av det vi har
fått til sammen i bygda vår, og vil gjerne være deres Ordfører også de
neste fire årene. Jeg håper dere stemmer på oss og støtter Senterpartiet
og vår ideologi om tjenester nær folk, med lokalt folkestyre og norsk
verdiskaping.

Med vennlig hilsen
Monika Sande
Ordførerkandidat for Beiarn Senterparti
2019-2023

VIKTIGE GRUNNPILARER I SENTERPARTIETS POLITIKK ER:






Desentralisering av makt, kapital og bosetting.
Et samfunn i økologisk balanse.
Kulturelt rotfeste.
Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg selv
og fellesskapet.
 Blandingsøkonomi.
 Privat eiendomsrett for de mange.
 Et godt oppvekstmiljø og helsevern, og en verdig
eldreomsorg.

FOLKESTYRE I KOMMUNEN
LOKALSTYRE FRAMFOR FJERNKONTROLL
Aktiv deltakelse i demokratiske prosesser er en viktig forutsetning
for å opprettholde folkestyret. Senterpartiet vil gi folk mulighet til
i større grad å delta direkte i beslutninger som angår fellesskapet.
Det er viktig at ungdommer blir hørt i saker som angår dem. Det
skal være enkelt å komme med sine synspunkter, delta i
beslutningsprosesser og ha innsyn i den offentlige forvaltningen.
God dialog mellom kommunen og innbyggerne skaper grobunn
for et reelt folkestyre. Vi vil at flest mulig beslutninger skal tas på
lavest mulig nivå. Det gir større nærhet til beslutningene.
Beiarn Senterparti er imot kommunesammenslåing!

BEIARN SENTERPARTI VIL :
 Beiarn skal fortsatt være en egen kommune.
 Gi informasjon og ha god dialog mellom innbyggere, politikk og
administrasjon i kommunen.
 Øke lokal selvbestemmelsesrett i arealforvaltningssaker.
 Likeverdig kommunalt tjenestetilbud for alle innbyggerne.
 Jobbe for at Fjelloven også innføres i Nordland og Troms.
 Jobbe for å oppløse stiftelsen OVF og føre verdiene tilbake til
kommunene.
 Få til et ungdomsråd som fungerer og sørge for at de blir hørt.

OPPVEKST / SKOLE
BARNA, VÅR NÅTID OG FRAMTID
Barn og unge er Beiarns viktigste ressurs. Gjennom sosial læring,
utdanning og deltakelse skal barna lære å ta ansvar, vise omsorg,
og utvikle selvtillit. Åpne og inkluderende lokalsamfunn er den
beste rammen rundt et godt oppvekstmiljø. Våre elever skal få gå
på gode skoler med godt kvalifiserte og engasjerte lærere. Vi ser
også nødvendigheten av at barnehagen er tilgjengelig for alle.
Ungene i vår kommune bor spredt, og det er viktig at de fra tidlig
alder har mulighet til lek og læring i samhandling med andre
barn.

BEIARN SENTERPARTI VIL:
 Gi SFO-tilbud til alle som trenger det.
 Halvere prisen på barnehageplass.
 Sørge for at skolene har nok ressurser slik at hver enkelt elev får det
tilbudet de har krav på.
 Det skal lages en rekrutteringspakke for å få tak i kvalifiserte lærere.
 Satse på lærlingplasser.
 Opprettholde garantien for sommerjobb til skoleungdom.

HELSE OG OMSORG
EN TRYGG HVERDAG
Alle skal kunne føle trygghet ved sykdom, arbeidsløshet, uførhet
og alderdom uansett personlig økonomi. Et helsevesen under
offentlig styring er den beste garantien for å nå dette målet.
Behandling skal tilbys på lavest mulig omsorgsnivå, nærmest
mulig pasienten. Beiarn Senterparti er stolte over den gode pleieog omsorgstjenesten vi har i kommunen og vi vil jobbe for å
beholde og styrke vårt tilbud.

BEIARN SENTERPARTI VIL:
 Forbedre og styrke hjemmebasert omsorg slik at flere kan bo lenger
hjemme eller i tilrettelagte omsorgsboliger.
 Bygge flere heldøgns omsorgsboliger.
 Jobbe for flere sosiale møteplasser for folk i alle aldre.
 Opprettholde en stabil legetjeneste og en god legevaktsordning.
 Beholde fysioterapi-tilbudet i kommunen.
 Bassengtilbudet skal beholdes.
 Ha flere ressurser til arbeid med barn og unge.
 Beholde ambulanse fast stasjonert i kommunen.
 Nye lokaler til FYSAK-tilbudet i kommunen.

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
VI SKAL NÅ ANDRE OG DE SKAL NÅ OSS
Gode og trygge veier, god mobildekning og tilgang bredbånd er
avgjørende for et godt liv i Beiarn. Beiarn Senterparti mener at vi
fortsatt skal satse! Vi skal ha like gode tilbud hos oss som i andre
kommuner.

BEIARN SENTERPARTI VIL:
 Presse på for å få opprustet og asfaltert fylkesveiene i kommunen.
 Jobbe for å beholde den kommunale brøyteordningen for private.
 Jobbe for å få en opprustning av fv813 over Beiarfjellet, samt en
utbedring av fv812 mellom Tuv og Saltdal.
 Opprettholde kommunale veier så lenge det bor folk langs dem.
 Jobbe for at vi får en tilfredsstillende mobildekning og internett-tilgang i
hele kommunen.
 Få opprustet de kommunale bruene.
 Jobbe for ei bygderute i kommunen.
 Jobbe for skolerute mellom Beiarn og Saltdal slik at de som ønsker det,
kan ta vgs. i Saltdal og dermed bo lengre hjemme.
 Øke innsatsen på rydding langs vei.

MILJØ, KULTUR OG FRITID
TENKE GLOBALT OG HANDLE LOKALT
Senterpartiet bygger sin miljø- og energipolitikk på prinsippet om
bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling møter dagens
behov uten å true framtidige generasjoners muligheter til å
oppfylle sine behov. Kultur og fritidsaktiviteter styrker samholdet
og gir helsegevinst. Kultur er tradisjoner, samværsformer,
estetikk, håndverk, idrett, musikk, litteratur, kunst og mye mer. I
en tid der barn og unges fysiske aktivitetsnivå er nedadgående, er
det viktig å legge til rette for kultur og fritidsaktiviteter.

BEIARN SENTERPARTI VIL:
 Styrke vernet av dyrka og dyrkbar mark som en forsikring for fremtidig
matsikkerhet.
 Jobbe for å ta vare på og styrke beitedyras velferd og hindre gjengroing.
 Jobbe for å bedre fritids- og aktivitetstilbudet for funksjonshemmede.
 Stimulere til tilbakeflytting på småbruk og fraflytta eiendommer.
 Gi tilskudd til aktiviteter i lag og foreninger som inkluderer og øker
trivselen i kommunen.
 Ha scooterløype regulerte traseer.
 Jobbe for oppføring av flerbrukshall i kommunen.
 Øke bredden i kulturskoletilbudet.

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME SENTERPARTIET:
1. Nær folk
Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har
rett på gode tjenester i nærmiljøet. Barnehage, skole, omsorg, helse, politi
og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet
.
2. Hele Norge
Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig
og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Vi
mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker.
3. Trygghet
Dagens storstilte sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser skaper
utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker, offentlige tjenester blir sentralisert
og beredskapen svekkes. Senterpartiet vil satse på beredskap, sikre lokale
offentlige tjenester og styrke forsvaret.
4. Klima
Klimatiltak skal ikke skape større forskjeller mellom folk. Det er urettferdig
at de som har minst skal straffes hardest i klimaets navn. «Bruk foran vern»
er et viktig mantra om vi skal klare å erstatte de fossile energikildene .
Omlegging i bærekraftig retning gir store muligheter for utvikling av ny
norsk industri, teknologiutvikling og kompetanse.
5. Norsk mat
Velger du norsk mat, får du kvalitet, trygghet og klimavennlig mat . Den
norske maten er den tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av
sprøytemidler og antibiotika og kort avstand til forbruker. Norsk
matproduksjon på land og på sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer
trygg mat nær folk.

6. Lokalt folkestyre
Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et
folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende
folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet .
Derfor kjemper vi mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker.
7. Forsvar
Norge trenger et sterkt forsvar. Den samlede beredskapen må styrkes i store
deler av landet. Vi trenger et forsvar med både god lokalkunnskap og en
reell evne til å forsvare Norge. Derfor vil Senterpartiet øke antallet
Heimevernssoldater og bevilge mer penger til forsvaret.
8. Norsk verdiskapning
Norge har bygd sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike
naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for
mer energi, råvarer, mat og teknologi er Norge godt
posisjonert til å videreutvikle næringsliv og verdiskaping i hele landet.
9. Norsk suverenitet
Norsk arbeidsliv opplever stadig økt press fra EU gjennom EØS-avtalen.
EØS-avtalen svekker norsk suverenitet og truer norske arbeidstakeres
rettigheter. Norge må ut av EØS- avtalen og Schengen-samarbeidet og
gjeninnføre nasjonal grensekontroll for å sikre våre interesser.
10. Tillit
Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra
arbeidshverdagen.
Vi har tillit til enkeltmennesket, og mener at folk som får ansvar og
handlingsrom vil arbeide for fellesskapets beste. De som har skoen på vet
best hvor den trykker. Senterpartiet ønsker derfor å gjennomføre et tillitsløft
i offentlig sektor.
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Navn
Monika Sande
André Kristoffersen
Marit Cicilie Moldjord
Rune Jørgensen
Martine Leiråmo
Anders Forstun
Iris Skoglund
Audgar Roald Carlsen
Irmelin Kristoffersen
Bjørn Vilhelmsen
Borgny Sofie Johannessen
ohannessenJJohannessenJo
Morten
Stolpen
hannessen
Line Trones
Tom Forstun Antonsen
Kaia Tollåli Larssen
Tommy Rasch
Astri Aspmo
Geir Asle Haraldsen
Bent Ove Tollåli
Øyvind Sande

Fødselsår
1966
1969
1980
1970
1994
1998
1986
1946
2001
1960
1986
1970
1982
1978
1995
1972
1986
1973
1968
1963

