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BEIARN ARBEIDERPARTI
KOMMUNEPROGRAM
2019 -2023.
INNLEDNING
Beiarn Arbeiderparti legger med dette fram sitt program for perioden 2019 2023.
Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der
menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er
unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve
gode liv, i små og store fellesskap.
Vår ideologi, grunnsyn eller samfunnssyn om en vil, er sosialdemokratiet. Vi
bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.
Arbeid til alle er jobb nummer én. Høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv
er forutsetninger for et samfunn med små inntektsforskjeller, og legger
grunnlaget for finansieringen av vår felles velferd.
Arbeiderpartiets hovedsaker er: arbeid, kunnskap, helse og klima.
Vårt prosjekt har alltid vært å gi mer frihet til flere. Gjennom vår politikk, hvor
arbeid og deltakelse har vært den røde tråden, har stadig flere tatt del i det
fellesskapet som Norge er.
Av erfaring vet vi at Norge lykkes best når vi møter utfordringer sammen. Når vi
spiller på lag og tar hele landet i bruk.
Slik vil Arbeiderpartiet bygge Norge! Et Norge som bruker fellesskapets
ressurser effektivt til alles beste, og hvor velferdstjenestene hele tiden utvikles
og fornyes.
Arbeiderpartiet vil lede an i arbeidet med å bygge et samfunn med arbeid til alle,
små forskjeller og mer fellesskap.
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BARN OG UNGDOM

VI VIL:






















arbeide for å bygge ny barnehage i tilknyting til Trones skole.
være en garantist for Beiarn barnehage.
arbeide for et skoletilbud til det beste for ungene.
sikre riktig ressursbruk innenfor spesialundervisning.
sikre at skolene er oppdatert innenfor digital kompetanse.
prioritere forebyggende og holdningsskapende arbeid som sikrer trivsel for
alle i og utenfor skolen.
gjeninnføre tilskudd til avgangsklasser som drar på skoletur med et faglig
innhold.
støtte undervisningsopplegget Newton.
tilby gratis frukt, og ha sunn mat til elevene i skolen.
sikre skoleveiene bedre.
videreføre kulturskoletilbudet.
forplikte Beiarn kommune til å ta inn lærlinger.
at Beiarn kommune tilrettelegger slik at private bedrifter tilbyr
lærlingplasser.
at Beiarn har kontakt med elever/ studenter i studietiden, med tanke på
framtidige jobber i kommunen.
la barn og unge bli hørt gjennom skolenes elevråd og ungdomsråd.
viderutvikle ungdomsklubbtilbudet i kommunen.
få realisert en motorbane til bruk både på sommertid og vintertid.
arbeide med rusforebyggende arbeid blant ungdom i kommunen.
tilby sommerjobb for ungdom i kommunen.
få bygd ballbinge.
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SENIORPOLITIKK
VI VIL:
 bruke seniorer som en ressurs i bygda vår, både i kommunalt arbeid og på
fritid.
 legge til rette for at arbeidstakere kan stå lengre i jobb.
 arbeide for flere møteplasser og sosiale arenaer for seniorer i alle faser.
 styrke den “kulturelle spaserstokken”.
 arbeide for gratis helsefremmende tiltak blant våre seniorer ved bruk av
treningsstudio og basseng.
 at stillingen som ambulerende vaktmester prioriteres etter formålet.
 legge til rette for at også seniorer tar videreutdanning og får faglige
oppdateringer.
Flere møteplasse

KULTUR
VI VIL:
 arbeide for å videreutvikle kulturarbeidet. Interkommunale samarbeid om
profesjonelle utøvere/ instruktører skal videreføres.
 opprettholde tilskudd til fritids- og idrettsanlegg i bygda.
 støtte lokalradioen i bygda, også økonomisk, da dette er et viktig tilbud til
bygdas befolkning.
 arbeide for at man får registrert og tatt vare på de kulturminnene vi har.
Disse representerer Beiarns historie.
 Kirken skal ha en forutsigbar økonomi.
 arbeide for et lokalt alternativ til stiftelsen Nordlandsmuseum.
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HELSE
VI VIL:
 ha tjenester med fokus på den enkelte bruker.
 at alle skal ha tilgang på et tilrettelagt tilbud.
 at det skal tilrettelegges for å bo i sitt eget hjem så lenge det er mulig og
forsvarlig.
 ha tilbud til alle som har behov, uavhengig om det gjelder fysisk eller psykisk
sykdom.
 fokus på forebyggende arbeid innenfor helsesektoren.
 kortest mulig ventetid for å få hjelp.
 nærhet til brukerne.
 sikre de tilbud vi allerede har.
 ivareta de ansatte gjennom å ha fokus på kompetanse og rekruttering.
 sikre så store stillingsstørrelser som mulig.
 ha større fokus på tjenester og oppgaver som staten gir påbud om.
 møte utfordringene med blant annet ny teknologi og endring av
arbeidsmetoder.
 planlegge og iverksette aktivitetstilbud for demente.
 sikre jordmortjenesten.
 være framtidsrettet i forhold til framtidige behov hos innbyggerne.
 tilbud til eldre skal ha fleksible løsninger tilpasset den enkelte.
 støtte opp om VTA-arbeidsplasser.
 rekruttere støttekotakter.
 ha et velfungerende rehabiliteringstilbud i kommunen.
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KOMMUNIKASJON
en viktig faktor for bosettingen i bygda.
VI VIL:
sørge for at kommunikasjonen er godt utbygd. Nå og i fremtiden skal vi sette
fokus på eksisterende og nye kommunikasjonsmuligheter.
Fylkesveier:
VI VIL ARBEIDE FOR Å:
 trygge veiene for alle
 oppgradere alle fylkesveier i kommunen.
 utbedre og ferdigstille FV 813.
 bedre skilting og belysning av fylkesveiene i hele bygda.
Kommunale veier:
VI VIL:
 oppgradere kommunale veier iht. veiplan.
 plassere autovern på utsatte steder.
 få gode rutiner vedr. vedlikehold og tilsyn med de kommunale veiene.
 fortsatt ha kommunal brøyting av private veier.
Kollektivtrafikk/ Godstrafikk:
VI VIL:
 ha et tilfredsstillende tilbud på person og godstrafikk.
 opprettholde nyetablert båttilbud/ taxibåt.
 kartlegge behovet for pendlerrute og bygderute.
Post og teletilbud:
VI VIL:
 sikre en god mobil/bredbåndsdekning i hele bygda.
 arbeide for at det settes opp flere omformere, slik at alle får inn tv-signaler.
 arbeide for opprettholdelse av dagens posttjenester.
Andre tiltak:
VI VIL:
 arbeide for at det etableres ladestasjoner til El-biler på Moldjord, Storjord
og på Trones.
 arbeide for at det opprettholdes bensinstasjoner, og at disse følger dagens
konkurransepriser.
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NÆRINGSUTVIKLING
VI VIL:
 arbeide aktivt overfor sentrale myndigheter, for å sikre jordbruket i
kommunen.
 yte støtte til jordbruksnæringa, bl.a. ved å opprettholde tilskudd til oppkjøp
av melkekvoter, samt støtte opp om småskalaproduksjon, som f.eks. ost,
kjøtt osv.
 arbeide for å gjøre generasjonsskifte innenfor landbruket lettere med ytelser
fra næringsfondet.
 arbeide for at de regionale rovdyrnemdene får utvidet sine fullmakter.
 aktivt ta i bruk næringsfondet for å opprettholde, og skape nye
arbeidsplasser i kommunen.
 videreutvikle næringsarbeidet i kommunen.
 legge til rette for kompetanseutvikling.
 gjeninnføre etableringstilskudd ved å fortsatt gi tilskudd til kjøp av hus.
 arbeide aktivt for å utnytte vann og vind til kraftproduksjon.
 arbeide for utbygging av skianlegg og legge til rette for turløyper.
 være en pådriver for utlegging av kommunalt løypenett for snøscooter.
 arbeide for at Beiarelva fortsatt skal være ei attraktiv lakse- og sjø-ørretelv,
og få restaurert eller bygget ny laksetrapp i Hauforsen.
 arbeide for å få til et best mulig samarbeid med Beiarelva SA.
 arbeide for at det i samarbeid med Statskog og grunneierlagene, lages
rasteplasser med toalettforhold flere steder langs veiene i Beiarn.
 være med å legge til rette for hyttebygging, både enkelthytter og i hyttefelt
med moderne infrastruktur.
 fortsette arbeidet med stedsutvikling i kommunen.
 tilrettelegge for spredt boligbygging, og liberal politikk i forhold til deling av
små landbrukseiendommer.
 arbeide aktivt for å få flyttet offentlige arbeidsplasser til Beiarn
 at lokale naturressurser fortsatt skal komme lokalsamfunnet vårt til gode.
 kjempe for å beholde inntekter i form av konsesjonskraft og skatter på
kraftproduksjon
 innordne samordna innkjøp i Nordland (SIIS) med muligheter for å handle
lokalt og derfor reforhandle kravspesifikasjoner.
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KOMMUNAL FORVALTNING
Beiarn kommune skal yte best mulig service til innbyggerne. En må derfor til en
hver tid være lydhør for signaler fra innbyggerne, og være villig til å endre ting til
det bedre. Kommunen som serviceorgan skal ha en god tilgjengelighet for
innbyggerne.

VI VIL:
 videreføre og styrke det kommunale servicetilbudet ovenfor befolkningen.
 videreutvikle informasjonsarbeidet overfor kommunens innbyggere, bl.a.
ved bruk av lokalradioen.
 arbeide for en god lønns- og personalpolitikk.
 som en del av personalpolitikken gi de ansatte mulighet for videreutvikling,
og videreutdanning.
 arbeide for å opprettholde det desentraliserte utdanningstilbudet.
 legge til rette slik at flere kommunale arbeidsplasser utformes for
yrkeshemmede.
 sikre rekrutteringsstipend til ungdom som tar høyere utdanning i yrker som
offentlig sektor i Beiarn har behov for.
 pga. av økende etterspørsel etter arbeidskraft, legge til rette for
arbeidsinnvandring.
 arbeide opp mot Arbeiderpartiet sentralt i forhold til en eventuell avvikling
av Opplysningsvesenets Fond, med tanke på å få eiendommene overført
til kommunene.
 arbeide for nok ressurser til å utføre arbeidsoppgavene i kommunen.
 arbeide for å innføre Fjelloven.
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KOMMUNEVALGLISTE FOR 2019-2023.
ARBEIDERPARTIET
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kandidat:
Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tverrånes Moen
Helge Osbak
Gisela Engholm
Jan Helge Einan
Monica Slåttkjær
Ole Håkon Hemminghytt
Linda Merete Larsen
Christian Hammer
Line Olga Strand
Ronny Vollan
Ove Sætermo Tollånes
Gunnar Tiurdal
Lydia Alwast
Ottar Karstensen
Karin Selfors
Terje Johan Solhaug
Elisbeth Sandmo Utheim
Arne Gjertin Larsen
Iselin Sjasmin Myrland Sæther
Aumphai Einan

Adresse:
8114 Tollå
8114 Tollå
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8114 Tollå
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8114 Tollå
8110 Moldjord
8114 Tollå
8114 Tollå
8110 Moldjord
8114 Tollå
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8110 Moldjord
8114 Tollå
8110 Moldjord
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Kjære velger!
Tida går fort og nå er det igjen kommune- og fylkestingsvalg. I siste 4-årsperiode har vi sammen med
Senterpartiet styrt Beiarn kommune, hvor Senterpartiet har hatt ordfører og Arbeiderpartiet
varaordføreren. Om vi ikke bestandig har vært enige, har vi allikevel fått til gode løsninger, og styrt
kommunen på en god måte.
Vi har lagt godt til rette for eksisterende næringsliv, og også arbeidet for nyetableringer i kommunen.
Her er kommunen en god støttespiller og tilrettelegger for mange forskjellige bedrifter. Det siste her er at
spaden er kommet i jorda på Trones i forbindelse med realisering av nytt næringsbygg.
Vi har fått bygd mange boenheter, både på Storjord og Moldjord. Holmentunet er blitt realisert som et flott
topp moderne bofellesskap for de som har et ekstra behov for omsorg. Vi ønsker også å legge best mulig
til rette for at de som ønsker å bo hjemme skal få gjøre dette så lenge de selv ønsker det.
Beiarn kommunen er og skal være ei god bygd å bo i uansett alder. Derfor er vi opptatt av kvalitet på
våre tjenester, enten det er i barnehage og skole, innenfor pleie og omsorg, eller andre tjenesteområder.
Innholdet i disse tjenestene er svært viktig, og vi er derfor avhengig av å ha best mulig kvalifiserte
ansatte.
I de neste fire årene ønsker vi å fortsatt være med å styre kommunen, og ber derfor om dere velgeres
tillit.
Vi legger derfor fram et program som vi tror vil være med på å styre Beiarn på en god måte. I
forlengelsen av dette programmet, forholder vi oss selvsagt til den sentrale politikken til Arbeiderpartiet.
I tillegg til å videreføre de gode sakene fra de siste fire årene, vil vi arbeid med nye prosjekt som
etablering av beredskapshus på Os, utreding av rehabiliteringssenter i kommunen, realisering av ny
barnehage på Tollå som allerede er vedtatt, fortsatt arbeide for flerbrukshus i kommunen for å nevne
noe. I tillegg vil vi at kommunen fortsatt skal være en aktiv medspiller til næringslivet i kommunen. Vi vil
bli enda mer aktiv for å få folk til å flytte til bygda, samtidig som vi må sikre at de som bor her blir godt
ivaretatt. Det må være svært gode grunner for at noen skal bli møtt med et nei.
For at folk skal trives i kommunen, må vi også ha et godt kultur- og friluftsliv her. Kommunen må derfor
være en aktiv part for å fremme slik aktivitet, gjennom kulturskole, bidragsyter overfor korps, kor og
idrettslag. Være tilrettelegger for kulturelle opplevelser som konserter og teater. Kommunen må også
være en god støttespiller til de som forvalter Beiarelva, og legge til rette for et variert friluftstilbud. I tillegg
må rekreasjonsløype for snøscooter bli en realitet i neste fireårsperiode.
Det er også viktig at kommunen tar godt vare på sine ansatte. Trepartssamarbeidet mellom politikere,
fagbevegelsen og administrasjonen er svært viktig for at den kommunale organisasjonen skal fungere på
en god måte.
Når vi nå ber om deres stemme både lokalt og på fylkesnivå, så er det fordi vi mener vi har en politikk
som er bra for bygda vår og for fylket vårt. Lokalt mener vi at det er på tide med Arbeiderpartistyre.
Vi har ei liste med dyktige sambygdinger. Unge, seniorer, erfarne, nye, og folk med forskjellig bakgrunn
og erfaringer.
Uansett er det viktig som en del av demokratiet, å bruke stemmeretten sin, uansett hva du måtte
stemme.
GODT VALG!
Med vennlig hilsen
Håkon A.N. Sæther
Ordførerkandidat
Beiarn Arbeiderparti

12

Bli medlem i Arbeiderpartiet eller AUF ved
å ta kontakt med Beiarn Arbeiderparti:
Mailadresse: beiarn@arbeiderparti.no
eller
til Leder Håkon A.N. Sæther
Tlf: 75 56 88 94
Mobil: 481 47 308

