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Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 15/17 22.11.2017 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 14/17 22.11.2017 

Formannskapet 117/17 28.11.2017 

Kommunestyret 136/17 11.12.2017 
 

Rådmannens innstilling 
1. Forslag til budsjett for 2018 vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret i 

henhold til punktene 1-25 i rådmannens forslag. 
 

2. Forslag til økonomiplan 2018 -2021 vedtas som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 

3. Budsjettbevilgning på 15,5 mill.kr til etablering av legevakt i gamle Selfors sykehjem 
fremskyves til 2018 med finansiering gjennom økt låneopptak. 
 

4. I tråd med kommunelovens § 44 legges planen ut til alminnelig ettersyn i perioden 28.11.17 – 
12.12.17. 

 
 

Anbefaling fra Eldrerådet - 22.11.2017 - sak 15/17 
 
Vedtak: 
Eldrerådet kan ikke slutte seg til budsjettdokumentets forutsetninger om at aktivitet og kvalitet 
innenfor omsorgsavdelingens kjerneområder skal reduseres. 
 
For budsjettåret 2018 er det fortsatt foreslått redusering av den økonomiske rammen til 
omsorgsavdelingen. 
 
Eldrerådet er bekymret for utviklingen det er ikke blitt flere sykeheims plasser på flere år og det 
blir flere eldre som vil ha behov for sykeheimsplass, For å oppfylle intensjonen i omsorgsplanen 
må det en større innsats i nederste trinn i trappa, det må settes inn et tilbud til de som bor heime. 
 
For at flere kan bo heime lengst mulig ved bruk av velferdsteknologi vil ensomheten øke. 
En utbygd besøkstjeneste kan løse dette. 
 
Et felles møtested med en kommunal ansatt som tilrettelegger sammen med private, lag og 
foreninger ett tilbud med aktiviteter og samvær for de eldre. 
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Den økonomiske rammen til omsorgsavdelingen økes. 
Planlegging og fremdriftsplan for bygging av nytt sykeheim. 
Midler til en ansatt og møtelokale til aktivitetssenter for den eldre befolkning som bor heime. 
Midler til innføring av velferdsteknologi ved kjøp av utstyr og opplæring av personell. 
 
 
Behandling: 
 
Lars Midtstraum la fram følgende forslag til budsjett 2018/økonomiplan 2018 – 2021: 
 
Eldrerådet har behandlet forslag til budsjett 2018 med følgende forslag: 
 
For budsjettåret 2018 er det fortsatt foreslått redusering av den økonomiske rammen til 
omsorgsavdelingen. 
Eldrerådet er bekymret for utviklingen det er ikke blitt flere sykeheims plasser på flere år og det 
blir flere eldre som vil ha behov for sykeheimsplass, For å oppfylle intensjonen i omsorgsplanen 
må det en større innsats i nederste trinn i trappa, det må settes inn et tilbud til de som bor heime. 
For at flere kan bo heime lengst mulig ved bruk av velferdsteknologi vil ensomheten øke. 
En utbygd besøkstjeneste kan løse dette. 
 
Et felles møtested med en kommunal ansatt som tilrettelegger sammen med private, lag og 
foreninger ett tilbud med aktiviteter og samvær for de eldre. 
 
Den økonomiske rammen til omsorgsavdelingen økes. 
Planlegging og fremdriftsplan for bygging av nytt sykeheim. 
Midler til en ansatt og møtelokale til aktivitetssenter for den eldre befolkning som bor heime. 
Midler til innføring av velferdsteknologi ved kjøp av utstyr og opplæring av personell. 
 
Mary Ann Dahl foreslo i tillegg følgende: 
 
Eldrerådet kan ikke slutte seg til budsjettdokumentets forutsetninger om at aktivitet og kvalitet 
innenfor omsorgsavdelingens kjerneområder skal reduseres. 
 
Votering: 
Forslagene fra Lars Midtstraum og Mary Ann Dahl ble enstemmig vedtatt (7-0). 
 

Anbefaling fra kommunalt råd for funksjonshemmede - 22.11.2017 - sak 14/17 
 
Vedtak: 
1. Forslag til budsjett for 2018 vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret i 

henhold til punktene 1-25 i rådmannens forslag. 
 

2. Forslag til økonomiplan 2018 -2021 vedtas som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 

3. Budsjettbevilgning på 15,5 mill.kr til etablering av legevakt i gamle Selfors sykehjem 
fremskyves til 2018 med finansiering gjennom økt låneopptak. 
 



  

Side 3 av 18 

4. I tråd med kommunelovens § 44 legges planen ut til alminnelig ettersyn i perioden 28.11.17 – 
12.12.17. 

 
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 
 
Vedtak: 
 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: 
 
Drift:  
Teknisk:     
Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale veger   kr. 0.5 mill 
Omsorg: 
Styrking av kapasitet på hjemmetjenester     kr.3.5 mill. 
 
Inndekning økt drift:       kr. 4.0 mill 
Netto driftsresultat reduseres tilsvarende     kr. 4.0 mill 
 
Verbalforslag:  
 
Mjølanstranda: 
Mjølanstranda og omegn er et populært friluftsområde. Miljøvernsjefen har gått ut i media og 
friskmeldt stranda og har oppfordret Ranas befolkning til å bruke dette området mer. 
Mjølanstranda er en av tre populære strender som er kommunen har ansvar for. I tillegg til 
stranden er området også tilrettelagt til turområde både sommer og vinter. 
 
Kommunestyret ber om at det legges frem en sak for politisk behandling hvor man ser på 
utbedring av parkeringsfasilitetene i tilknytning til dette området. I dag fremstår det som et 
uoversiktlig kryss der parkering skjer i tilknytning til krysset uten at det er avmerket til dette 
formålet. 
 
Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger: 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behovene for oppgradering av vegkapitalen, samt 
vedlikehold for kommunale veger. 
 
Forsering av Båsmo Barneskole: 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om forsering av Båsmo barneskole med 
oppstart i 2019. 
 
Tomter til nye sykehjem: 
Rana kommune vil trenge 25 nye sykehjemsplasser i 2023 og ytterligere 25 plasser i 2025. 
I 2030 vil kommunen ha behov for 100 flere sykehjemsplasser enn i dag. 
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Kommunestyret ber rådmannen om en sak hvor det framlegges tomtealternativer for bygging av 
nye sykehjem.  I denne sammenheng ber kommunestyret om at tomta for tidligere Ytteren 
barneskole vurderes.  
Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere utbedring og samlokalisering av 
sentralkjøkken. 
 
Sentrumsutvikling: 
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering av et Mo sentrumsutvikling AS 
som skal eies 50/50 av kommunen og næringslivet. Selskapets formål er å styrke kompetansen 
om sentrumsutvikling og å initiere investeringer som styrker utviklingen av sentrum. 
 
 
Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram: 
Rana kommune skal i løpet av 2018 målrettet bidra til at flere avtaler om tilskudd fra Husbanken 
til byggeprosjekt med kommunal tilvisningsrett, blir inngått. 

Sosialhjelp: 
Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om beregning av sosialhjelp der 
praksis skal være at barnetrygden holdes utenfor beregning av pliktmessige ytelser til løpende 
livsopphold og boutgifter. 
 
Prosjekt om sykefravær: 
Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyret med et prosjekt hvor man øker 
grunnbemanningen ved sykehjemmene gjennom redusert vikarbudsjett for å se virkningen 
knyttet til sykefravær.  Det vises i denne sammenheng til positive erfaringer fra prosjekt ved 
Gruben sykehjem. 
 
Isbane/vannfontene: 
Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 
 
 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti fremmet av Jan Erik Arnøy (AP): 
 
117/2017: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: 
Drift:  
Teknisk:     
Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale veger   kr. 0.5 mill 
Omsorg: 
Styrking av kapasitet på hjemmetjenester     kr.3.5 mill. 
 
Inndekning økt drift:       kr. 4.0 mill 
Netto driftsresultat reduseres tilsvarende     kr. 4.0 mill 
 
Verbalforslag: AP, SV, H og FRP 
 
Mjølanstranda: 
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Mjølanstranda og omegn er et populært friluftsområde. Miljøvernsjefen har gått ut i media og 
friskmeldt stranda og har oppfordret Ranas befolkning til å bruke dette området mer. 
Mjølanstranda er en av tre populære strender som er kommunen har ansvar for. I tillegg til 
stranden er området også tilrettelagt til turområde både sommer og vinter. 
 
Kommunestyret ber om at det legges frem en sak for politisk behandling hvor man ser på 
utbedring av parkeringsfasilitetene i tilknytning til dette området. I dag fremstår det som et 
uoversiktlig kryss der parkering skjer i tilknytning til krysset uten at det er avmerket til dette 
formålet. 
 
Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger: 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behovene for oppgradering av vegkapitalen, samt 
vedlikehold for kommunale veger. 
 
Forsering av Båsmo Barneskole: 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om forsering av Båsmo barneskole med 
oppstart i 2019. 
 
Sentrumsutvikling: 
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering av et Mo sentrumsutvikling AS 
som skal eies 50/50 av kommunen og næringslivet. Selskapets formål er å styrke kompetansen 
om sentrumsutvikling og å initiere investeringer som styrker utviklingen av sentrum. 
 
Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram 
Rana kommune skal i løpet av 2018 målrettet bidra til at flere avtaler om tilskudd fra Husbanken 
til byggeprosjekt med kommunal tilvisningsrett, blir inngått. 

Sosialhjelp 
Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om beregning av sosialhjelp der 
praksis skal være at barnetrygden holdes utenfor beregning av pliktmessige ytelser til løpende 
livsopphold og boutgifter. 
 
Verbal forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Høyre: 
 
Tomter til nye sykehjem: 
Rana kommune vil trenge 25 nye sykehjemsplasser i 2023 og ytterligere 25 plasser i 2025. 
I 2030 vil kommunen ha behov for 100 flere sykehjemsplasser enn i dag. 
Kommunestyret ber rådmannen om en sak hvor det framlegges tomtealternativer for bygging av 
nye sykehjem.  I denne sammenheng ber kommunestyret om at tomta for tidligere Ytteren 
barneskole vurderes.  
Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere utbedring og samlokalisering av 
sentralkjøkken. 
 
Verbal forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti: 
 
Prosjekt om sykefravær: 
Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyret med et prosjekt hvor man øker 
grunnbemanningen ved sykehjemmene gjennom redusert vikarbudsjett for å se virkningen 
knyttet til sykefravær.  Det vises i denne sammenheng til positive erfaringer fra prosjekt ved 
Gruben sykehjem. 
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Espen Haaland la frem forslag for Høyre: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 
 
Inntekter 
KF bygg etableres  
Outsourcing av renholdstjenesten  
Outsourcing av IKT- tjenesten  
Outsourcing av lønnsavdelingen  
Sum 23,0 
 
Kostnader 
Gratis parkering innføres i hele kommunen 7,0 
Digitaliserings løft 2,0 
Veivedlikehold økes 7,0 
Økt tilskudd/ partnerskapsavtaler lag og forening 1,0 
Kulturskolen 1,0 
Bunnfradraget for eiendomsskatt økes med 200 000,- 4,0 
Varmeveksler Sagbakken 1,0 
Sum  23,0 
 
 
Verbal forslag 
Investering: 
Nordlandsparken tas ut av investeringsplanen, og utredes ferdig før den eventuelt innarbeides i 
framtidige investeringsplaner. 
 
Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 
 
Hans Myrnes la frem forslag for Fremskrittspartiet: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 
Forslag fra FrP til budsjett 
 
1. Kommunen har store utfordringer med etterslep på kommunale veier. 
Kulturhusfondet overføres til et vei og infrastruktur fond. Fondet skal ha som formål å redusere 
og på sikt fjerne etterslepet. Det forutsettes at det årlig finnes penger til påfyll på fondet. 
 
2. De 250.000 som skulle brukes til kulturhus utredning overføres som et direkte ekstraordinært 
tilskudd til frivillighetssentralen.  
 
Johan Petter Røssvoll la frem forslag for Senterpartiet og Kristelig folkeparti: 
 
Endringer investeringsbudsjett: 

 Nordlandsparken trekkes ut av økonomiplanen= 14 mill. 
 Moheia- investeringer trekkes ut i sin helhet. 85 mill. tilføres i sin helhet Gruben 1-10. 
 Sanering Ytteren B tas ut av investeringsbudsjettet=3 mill. 

Totalt: 102 mill. 
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Endring driftsbudsjett: 
Omsorg 

 Støttekontakt/aktivitører- tilføres ekstra 3 mill. 
 Psykiatrikontoret/ rustjenesten- tilføres ekstra 1 mill. 

Teknisk 
 Veivedlikehold tilføres ekstra 5 mill. 
 Brøyting/ vedlikehold private veier tilføres ekstra 0,5 mill 

Skole/kultur 
 Kulturskole tilføres ekstra 1 mill. 
 Ungdomsklubbene tilføres ekstra 0,2 mill. 
 Trening Badeland svømmeklubben tilføres ekstra 0,1 mill. 
 PPT ulovlige ventelister tilføres ekstra 0,5 mill. 
 SFO tilføres ekstra 1 mill. 
 Skolehelsetjenesten tilføres 0,5 mill. 

 
Sum ekstra tilføring: 12,8 mill. 
 
Finansieres ved: 

 Opprettelse av Byggdrift KF- innsparing på 8 mill. 
 NDR trekkes ned med 4,8 mill. 

 
 
Votering: 
 
Det er fremmet fire helhetlig endringsforslag, med utgangspunkt i rådmannens innstilling. 
Det ble votert positivt over de fire endringsforslagene i den rekkefølge de ble fremmet.  
 
Fellesforslag fra AP og Sv ble det votert punktvis over. 

 Økt kvalitet på sand og strøing av kommunale veger kr. 0,5 mill  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 13-0. 

 Styrking av kapasitet på hjemmetjenester kr. 3,5 mill. 
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (H). 
 

Forslaget fra H falt med 4 stemmer (H, FrP). 
Forslaget fra SP og KRF falt med 3 stemmer (SP, KRF og H). 
Forslaget fra FRP falt med 2 stemmer (FRP, KRF). 
 
Fellesforslag fra AP og SV ble vedtatt. 
 
Punktvis votering på alle verbalforslag: 

 Mjølanstranda.  Enstemmig vedtatt (13-0). 
 Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger. Enstemmig vedtatt (13-0). 
 Forsering av Båsmo Barneskole. Enstemmig vedtatt (13-0). 
 Tomter til nye sykehjem. Vedtatt med 10 mot 3 stemmer (KRF, FRP, SP). 
 Sentrumsutvikling. Vedtatt med 11 mot 2 stemmer (KRF, SP). 
 Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram. Enstemmig vedtatt (13-0). 
 Prosjekt om sykefravær. Vedtatt med 7 mot 6 stemmer. (KRF, H, SP, FRP). 
 Sosialhjelp. Enstemmig vedtatt (13-0). 
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 Nordlandsparken. Forslag falt med 6 (H, SP, KRF, FRP) mot 7 stemmer (AP, SV). 
 Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 

Enstemmig vedtatt (13-0). 
 
 

Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.12.2017 - sak 136/17 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: 
 
Drift:  
Teknisk:     
Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale veger   kr. 0.5 mill 
Partnerskapsavtale med Bossmo og Ytteren IL Skillevollen  kr. 0,3 mill 
Omsorg: 
Styrking av kapasitet på hjemmetjenester     kr. 3.5 mill. 
Inndekning økt drift:       kr. 4.3 mill 
Netto driftsresultat reduseres tilsvarende     kr. 4.3 mill 
 
 
Vedtatte verbalforslag:  

 Mjølanstranda og omegn er et populært friluftsområde. Miljøvernsjefen har gått ut i 
media og friskmeldt stranda og har oppfordret Ranas befolkning til å bruke dette området 
mer. Mjølanstranda er en av tre populære strender som er kommunen har ansvar for. I 
tillegg til stranden er området også tilrettelagt til turområde både sommer og vinter. 
Kommunestyret ber om at det legges frem en sak for politisk behandling hvor man ser på 
utbedring av parkeringsfasilitetene i tilknytning til dette området. I dag fremstår det som 
et uoversiktlig kryss der parkering skjer i tilknytning til krysset uten at det er avmerket til 
dette formålet. 

 Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger: Kommunestyret ber 
rådmannen om å utrede behovene for oppgradering av vegkapitalen, samt vedlikehold for 
kommunale veger. 

 Forsering av Båsmo Barneskole: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om 
forsering av Båsmo barneskole med oppstart i 2019. 

 Tomter til nye sykehjem: Rana kommune vil trenge 25 nye sykehjemsplasser i 2023 og 
ytterligere 25 plasser i 2025. I 2030 vil kommunen ha behov for 100 flere 
sykehjemsplasser enn i dag. Kommunestyret ber rådmannen om en sak hvor det 
framlegges tomtealternativer for bygging av nye sykehjem.  I denne sammenheng ber 
kommunestyret om at tomta for tidligere Ytteren barneskole vurderes. Kommunestyret 
ber administrasjonen om å vurdere utbedring og samlokalisering av sentralkjøkken. 

 Sentrumsutvikling: Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering av et 
Mo sentrumsutvikling AS som skal eies 50/50 av kommunen og næringslivet. Selskapets 
formål er å styrke kompetansen om sentrumsutvikling og å initiere investeringer som 
styrker utviklingen av sentrum. 

 Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram: Rana kommune skal i løpet av 2018 
målrettet bidra til at flere avtaler om tilskudd fra Husbanken til byggeprosjekt med 
kommunal tilvisningsrett, blir inngått. 
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 Sykefravær i omsorg: Rådmannen bes om å utrede en forsøksordning knyttet til 
omsorgsavdelingene der man øker grunnbemanning for å se om dette vil gi 
helsefremmende arbeidstidsordning og heltidskultur og redusert sykefravær. Det legges 
fram en sak om måltall for heltidskultur i Partssammensatt utvalg høsten 2018. 

 Sosialhjelp: Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om 
beregning av sosialhjelp der praksis skal være at barnetrygden holdes utenfor beregning 
av pliktmessige ytelser til løpende livsopphold og boutgifter. 

 Varmeveksler kunstgressbanen Sagbakken stadion: Kommunestyret ber rådmannen om å 
fremme en sak til politisk behandling om investering i en varmeveksler knyttet til 
fjernvarme på Sagbakken stadion. 

 Fjernvarme: Kommunestyret ber om at fremmes en sak om endring av tilknytningsplikt 
til fjernvarmenettet for nybygg over 500 kvadratmeter. 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging av 4 eldreboliger på Storforshei. 
 Kommunestyret ber Rådmannen skaffe oversikt over hvilke boligområder i kommunen 

som mangler gatebelysning, og fremme en sak som tar for seg hva det vil koste 
(investeringer og drift) å skaffe gatelys. Veier nærmest skolene prioriteres.  

 Kommunestyret ber Rådmannen legge til rette for bygging av datasentre i Rana kommune 
ved at aktuelle områder reguleres til formål datasenter. Rådmannen bes også sikre 
områder til etablering av datasentre ved rullering av kommunedelplaner.  

 Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Nordland Fylkeskommune om et 
prosjekt for elektrifisering av kollektivtransporten i kommunen, samt autonom 
busstransport.  

 Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana 
(Kattehuset) og fremme en sak med sikte på å etablere et nytt «Kattehus». Rana 
kommune har tidligere stilt til disposisjon tomt i Vika til foreningen, og kommunestyret 
ber rådmannen gå i dialog med foreningen om vederlagsfri overtagelse av «Toms grill» 
på Gruben. Flyttingen av bygningen må besørges av foreningen selv innen 1. februar 
2018. 

 Kommunestyret ber Rådmannen utrede bruk av solenergi i sammenheng med 
investeringene som skal gjøres i nye bygg. Videre ber kommunestyret om at 
ingeniørlinjene på Campus Helgeland involveres i arbeidet på egnet måte.  

 Kommunestyret ber Rådmannen bygge videre på Smart City-søknaden fra 2017 og 
samarbeide videre med aktuelle aktører med sikte på en ny søknad der Mo i Rana oppnår 
status som Smart City. Det må settes av nødvendige ressurser til at en slik søknad kan bli 
vellykket.  

 Kommunestyret ber Rådmannen utrede om fjernvarme kan benyttes når området «nye 
Gruben sentrum» omreguleres.  

 Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 
 Forslaget fra desember 2016 (Rødt, AP, KrF, SV) om å styrke egenrekruttering av 

sykepleiere, gjennom flere tiltak, for å gjøre kommunen uavhengig av vikarbyrå, settes i 
gang snarest i 2018. 

 
 
Behandling: 
 
Jan Erik Arnøy (AP) la frem forslag for AP og SV: 
 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: 
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Drift:  
Teknisk:     
Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale veger   kr. 0.5 mill 
Partnerskapsavtale med Bossmo og Ytteren IL Skillevollen  kr. 0,3 mill* 
(*Høyre er og med på dette forslaget) 
Omsorg: 
Styrking av kapasitet på hjemmetjenester     kr. 3.5 mill. 
Inndekning økt drift:       kr. 4.3 mill 
Netto driftsresultat reduseres tilsvarende     kr. 4.3 mill 
 
 
Verbalforslag: 
 
Mjølanstranda: 
Mjølanstranda og omegn er et populært friluftsområde. Miljøvernsjefen har gått ut i media og 
friskmeldt stranda og har oppfordret Ranas befolkning til å bruke dette området mer. 
Mjølanstranda er en av tre populære strender som er kommunen har ansvar for. I tillegg til 
stranden er området også tilrettelagt til turområde både sommer og vinter. 
 
Kommunestyret ber om at det legges frem en sak for politisk behandling hvor man ser på 
utbedring av parkeringsfasilitetene i tilknytning til dette området. I dag fremstår det som et 
uoversiktlig kryss der parkering skjer i tilknytning til krysset uten at det er avmerket til dette 
formålet. 
 
Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger: 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behovene for oppgradering av vegkapitalen, samt 
vedlikehold for kommunale veger. 
 
Forsering av Båsmo Barneskole: 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om forsering av Båsmo barneskole med 
oppstart i 2019. 
 
Tomter til nye sykehjem: 
Rana kommune vil trenge 25 nye sykehjemsplasser i 2023 og ytterligere 25 plasser i 2025. 
I 2030 vil kommunen ha behov for 100 flere sykehjemsplasser enn i dag. 
Kommunestyret ber rådmannen om en sak hvor det framlegges tomtealternativer for bygging av 
nye sykehjem.  I denne sammenheng ber kommunestyret om at tomta for tidligere Ytteren 
barneskole vurderes.  
Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere utbedring og samlokalisering av 
sentralkjøkken. 
 
 
Sentrumsutvikling: 
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering av et Mo sentrumsutvikling AS 
som skal eies 50/50 av kommunen og næringslivet. Selskapets formål er å styrke kompetansen 
om sentrumsutvikling og å initiere investeringer som styrker utviklingen av sentrum. 
 
Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram 
Rana kommune skal i løpet av 2018 målrettet bidra til at flere avtaler om tilskudd fra Husbanken 
til byggeprosjekt med kommunal tilvisningsrett, blir inngått. 
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Sykefravær i omsorg 
Rådmannen bes om å utrede en forsøksordning knyttet til omsorgsavdelingene der man øker 
grunnbemanning for å se om dette vil gi helsefremmende arbeidstidsordning og heltidskultur og 
redusert sykefravær. Det legges fram en sak om måltall for heltidskultur i Partsammensatt utvalg 
høsten 2018. 
 
Sosialhjelp 
Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om beregning av sosialhjelp der 
praksis skal være at barnetrygden holdes utenfor beregning av pliktmessige ytelser til løpende 
livsopphold og boutgifter. 
 
Varmeveksler kunstgressbanen Sagbakken stadion  
Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak til politisk behandling om investering i en 
varmeveksler knyttet til fjernvarme på Sagbakken stadion. 
 
Fjernvarme 
Kommunestyret ber om at fremmes en sak om endring av tilknytningsplikt til fjernvarmenettet 
for nybygg over 500 kvadratmeter. 
 
 
Espen Haaland (H) la frem forslag for H/FrP: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 
 
Inntekter 
KF bygg etableres  
Outsourcing av renholdstjenesten  
Outsourcing av IKT- tjenesten  
Outsourcing av lønnsavdelingen  
Sum 23,0 
 
Kostnader 
Gratis parkering innføres i hele kommunen 7,0 
Digitaliserings løft 2,0 
Veivedlikehold økes 7,0 
Økt tilskudd/ partnerskapsavtaler lag og forening 1,0 
Kulturskolen 1,0 
Bunnfradraget for eiendomsskatt økes med 200 000,- 4,0 
Varmeveksler Sagbakken (fellesforslag med AP) 1,0 
Sum  23,0 
 
 
Karl Hans Rønning la frem forslag for SP og KrF: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 
 
Endringer investeringsbudsjett: 

 Nordlandsparken trekkes ut av økonomiplanen= 14 mill. 
 Moheia- investeringer trekkes ut i sin helhet. 85 mill. tilføres i sin helhet Gruben 1-10. 
 Sanering Ytteren B tas ut av investeringsbudsjettet=3 mill. 
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Totalt: 102 mill. 
 
Endring driftsbudsjett: 
Omsorg 

 Støttekontakt/aktivitører- tilføres ekstra 3 mill. 
 Psykiatrikontoret/ rustjenesten- tilføres ekstra 1 mill. 

Teknisk 
 Veivedlikehold tilføres ekstra 5 mill. 
 Brøyting/ vedlikehold private veier tilføres ekstra 0,5 mill 

Skole/kultur 
 Kulturskole tilføres ekstra 1 mill. 
 Ungdomsklubbene tilføres ekstra 0,2 mill. 
 Trening Badeland svømmeklubben tilføres ekstra 0,1 mill. 
 PPT ulovlige ventelister tilføres ekstra 0,5 mill. 
 SFO tilføres ekstra 1 mill. 
 Skolehelsetjenesten tilføres 0,5 mill. 

Sum ekstra tilføring: 12,8 mill. 
 
Finansieres ved: 

 Opprettelse av Byggdrift KF- innsparing på 8 mill. 
 NDR trekkes ned med 4,8 mill. 

 
Verbalforslag: 

Kommunestyret ber rådmannen å utrede ei sak om samlokalisering av Nav Rana, Ravo og 
flyktningetjenesten. Dette for å utvikle og legge til rette for gode tjenester for brukerene. 

Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging av 4 omsorgsboliger på Storforshei. 

Kommunestyret ber Rana utviklingsselskap A/S (RU) legge til rette for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i distriktene. 

 

Hans Myrnes la frem forslag for Fremskrittspartiet: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 
Forslag fra FrP til budsjett 
 
1. Kommunen har store utfordringer med etterslep på kommunale veier. 
Kulturhusfondet overføres til et vei og infrastruktur fond. Fondet skal ha som formål å redusere 
og på sikt fjerne etterslepet. Det forutsettes at det årlig finnes penger til påfyll på fondet. 
 
2. De 250.000 som skulle brukes til kulturhus utredning overføres som et direkte ekstraordinært 
tilskudd til frivillighetssentralen.  
 
 
Mats Hansen (V) la frem forslag for V: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 
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Endringer investeringsbudsjettet: 
Nordlandsparken fjernes: 14 mill. 
Rana Ungdomsskole - Moheia fjernes: 85 mill 
Sanering Ytteren B fjernes: 3 mill 
Totalt 102 mill.  
100 mill. går til å senke kommunens gjeldsgrad 
2 mill. til nye gatelys 
 
Endringer driftsbudsjettet: 
Satsinger: 
Alteren skole videreføres 2,5 mill. 
Lavere pris SFO 1 mill.  
Skolehelsetjenesten 1 mill. 
Etter- og videreutdanning barnehager 1 mill.  
Kulturskolen 0,5 mill. 
Barnevernstjenesten 0,5 mill.  
Rus/psykiatri 1 mill.  
Vedlikehold av veier 1 mill.  
Vedlikehold av gang- og sykkelveier 0,5 mill.  
Drift av nye gatelys 0,25 mill. 
Omsorg 2 mill. 
Strøsand av bedre kvalitet 0,5 mill. 
Frivilligsentralen 0,25 mill. 
Sum 12 mill.  
 
Inndekning: 
Eiendomsskatten settes til 3 promille og 
bunnfradrag på 700 000 

0,5 mill. 

Kantinedriften på Rådhuset 
selvfinansierende 

0,5 mill. 

Nye Ytteren skole brukes som 
ungdomsskole slik den var tenkt fra høsten 
2018 

2,5 mill. 

KF Bygg 8 mill. 
Flere brukere SFO 0,5 mill.  
Sum 12 mill.  
 
 
Verbalforslag for Venstre og Høyre: 
 
Kommunestyret ber Rådmannen skaffe oversikt over hvilke boligområder i kommunen som 
mangler gatebelysning, og fremme en sak som tar for seg hva det vil koste (investeringer og 
drift) å skaffe gatelys der det skal være lys. Veier nærmest skolene prioriteres.  
 
Kommunestyret ber Rådmannen legge til rette for bygging av datasentre i Rana kommune ved at 
aktuelle områder reguleres til formål datasenter. Rådmannen bes også sikre områder til etablering 
av datasentre ved rullering av kommunedelplaner.  
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Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Nordland Fylkeskommune om et prosjekt for 
elektrifisering av kollektivtransporten i kommunen, samt autonom busstransport.  
 
Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana (Kattehuset) 
og fremme en sak med sikte på å etablere et nytt «Kattehus». Rana kommune har tidligere stilt til 
disposisjon tomt i Vika til foreningen, og kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med 
foreningen om vederlagsfri overtagelse av «Toms grill» på Gruben. Flyttingen av bygningen må 
besørges av foreningen selv innen 1. februar 2018. 
 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede bruk av solenergi i sammenheng med investeringene som 
skal gjøres i nye bygg. Videre ber kommunestyret om at ingeniørlinjene på Campus Helgeland 
involveres i arbeidet på egnet måte.  
 
Kommunestyret ber Rådmannen bygge videre på Smart City-søknaden fra 2017 og samarbeide 
videre med aktuelle aktører med sikte på en ny søknad der Mo i Rana oppnår status som Smart 
City. Det må settes av nødvendige ressurser til at en slik søknad kan bli vellykket.  
 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede om at fjernvarme kan benyttes når området «nye Gruben 
sentrum» omreguleres.  
 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede mulighet for å strø bare halve bredden av gang- og 
sykkelveier, slik at det igjen blir mulig å bruke spark. Det antas at dette på sikt også vil føre til 
besparelser på strøsandbudsjettet. 
 
Nordlandsparken tas ut av investeringsplanen, og utredes ferdig før den eventuelt innarbeides i 
framtidige investeringsplaner. 
 
Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 
 
 
Atle Hiller (R) la frem forslag fra Rødt: 
 
BUDSJETTFORSLAG FRA RØDT RANA 
 
Økte driftsrammer: 

 PPT                                                             0,5 mill 
 SFO                                                             1,5   " 
 Ungdom/fritidsklubber                          0,3   " 
 Kulturskolen                                             0,5   " 
 Omsorg/hjemmetjenester                    5,5   " 
 1 ekstra stilling seksjon prykiatri/rus 0,8   " 
 Teknisk, veivedl.hold, brøyting            5,5   " 
 Inndekning redusert NDR                    14,6  mill kr. 

Verbale forslag: 
1.     Forslaget fra desember 2016 (Rødt, AP, KrF, SV) om å styrke egenrekruttering 
          av sykepleiere, gjennom flere tiltak, for å gjøre kommunen uavhengig av vikarbyrå, 
          settes i gang snarest i 2018. 
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2.       Jernbaneparken som "Ungdommens park", utredes i tråd med Ungdomsrådets forslag. 
 
 
Votering: 
 
 
Det ble votert positivt over endringsforslagene: 
 
Det ble votert over forslaget fra AP/SV punktvis: 
Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale veger – Enstemmig vedtatt (37-0). 
Partnerskapsavtale med Bossmo og Ytteren IL Skillevollen – Enstemmig vedtatt (37-0).   
Styrking av kapasitet på hjemmetjenester - Enstemmig vedtatt (37-0). 
 
Inndekning økt drift:       kr. 4.3 mill 
Netto driftsresultat reduseres tilsvarende     kr. 4.3 mill 
Inndekning ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 
 
 
Det ble votert over forslaget fra Høyre/FrP.   
Forslaget falt med 10 stemmer (H og FrP).     
 
Det ble så votert punktvis forslaget fra FrP: 

 Kommunen har store utfordringer med etterslep på kommunale veier. 
Kulturhusfondet overføres til et vei og infrastruktur fond. Fondet skal ha som formål å 
redusere og på sikt fjerne etterslepet. Det forutsettes at det årlig finnes penger til påfyll på 
fondet. 

Forslaget falt med 3 stemmer (FrP). 
 

 De 250.000 som skulle brukes til kulturhus utredning overføres som et direkte 
ekstraordinært tilskudd til frivillighetssentralen.  

Forslaget falt med 3 stemmer (FrP). 
 
Det ble så votert over forslaget fra SP/KrF. 
Forslaget falt med 9 stemmer (SP, KrF, R og FrP) 
 
Det ble votert over forslaget fra Venstre. 
Forslaget falt med 1 stemme (V). 
 
Det ble votert over forslaget fra Rødt. 
Forslaget falt med 1 stemme (R). 
 
 
Det ble så votert over verbalforslagene: 
 

 Mjølanstranda og omegn er et populært friluftsområde. Miljøvernsjefen har gått ut i 
media og friskmeldt stranda og har oppfordret Ranas befolkning til å bruke dette området 
mer. Mjølanstranda er en av tre populære strender som er kommunen har ansvar for. I 
tillegg til stranden er området også tilrettelagt til turområde både sommer og vinter. 
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Kommunestyret ber om at det legges frem en sak for politisk behandling hvor man ser på 
utbedring av parkeringsfasilitetene i tilknytning til dette området. I dag fremstår det som 
et uoversiktlig kryss der parkering skjer i tilknytning til krysset uten at det er avmerket til 
dette formålet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Plan for oppgradering og vedlikehold av kommunale veger: Kommunestyret ber 
rådmannen om å utrede behovene for oppgradering av vegkapitalen, samt vedlikehold for 
kommunale veger. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Forsering av Båsmo Barneskole: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om 
forsering av Båsmo barneskole med oppstart i 2019. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (SP, KrF og R). 
 

 Tomter til nye sykehjem: Rana kommune vil trenge 25 nye sykehjemsplasser i 2023 og 
ytterligere 25 plasser i 2025. I 2030 vil kommunen ha behov for 100 flere 
sykehjemsplasser enn i dag. Kommunestyret ber rådmannen om en sak hvor det 
framlegges tomtealternativer for bygging av nye sykehjem.  I denne sammenheng ber 
kommunestyret om at tomta for tidligere Ytteren barneskole vurderes. Kommunestyret 
ber administrasjonen om å vurdere utbedring og samlokalisering av sentralkjøkken. 

Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer (SP, FrP, KrF og R). 
 

 Sentrumsutvikling: Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering av et 
Mo sentrumsutvikling AS som skal eies 50/50 av kommunen og næringslivet. Selskapets 
formål er å styrke kompetansen om sentrumsutvikling og å initiere investeringer som 
styrker utviklingen av sentrum. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (SP, R og KrF). 
 

 Oppfølging av boligsosialt handlingsprogram: Rana kommune skal i løpet av 2018 
målrettet bidra til at flere avtaler om tilskudd fra Husbanken til byggeprosjekt med 
kommunal tilvisningsrett, blir inngått. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Sykefravær i omsorg: Rådmannen bes om å utrede en forsøksordning knyttet til 
omsorgsavdelingene der man øker grunnbemanning for å se om dette vil gi 
helsefremmende arbeidstidsordning og heltidskultur og redusert sykefravær. Det legges 
fram en sak om måltall for heltidskultur i Partsammensatt utvalg høsten 2018. 

Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer (H, FrP og V). 
 

 Sosialhjelp: Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om 
beregning av sosialhjelp der praksis skal være at barnetrygden holdes utenfor beregning 
av pliktmessige ytelser til løpende livsopphold og boutgifter. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Varmeveksler kunstgressbanen Sagbakken stadion: Kommunestyret ber rådmannen om å 
fremme en sak til politisk behandling om investering i en varmeveksler knyttet til 
fjernvarme på Sagbakken stadion. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
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 Fjernvarme: Kommunestyret ber om at fremmes en sak om endring av tilknytningsplikt 
til fjernvarmenettet for nybygg over 500 kvadratmeter. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 
 Kommunestyret ber rådmannen å utrede ei sak om samlokalisering av Nav Rana, Ravo og 

flyktningetjenesten. Dette for å utvikle og legge til rette for gode tjenester for brukerne. 
Forslaget falt med 7 stemmer (SP, V, R og KrF). 
 
 Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging av 4 eldreboliger på Storforshei. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 

 
 Kommunestyret ber Rana utviklingsselskap A/S (RU) legge til rette for utvikling av 

bolyst og næringsutvikling i distriktene. 
Forslaget falt med 6 stemmer (SP, KrF og R). 

 
 Kommunestyret ber Rådmannen skaffe oversikt over hvilke boligområder i kommunen 

som mangler gatebelysning, og fremme en sak som tar for seg hva det vil koste 
(investeringer og drift) å skaffe gatelys der det skal være lys. Veier nærmest skolene 
prioriteres.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Kommunestyret ber Rådmannen legge til rette for bygging av datasentre i Rana kommune 
ved at aktuelle områder reguleres til formål datasenter. Rådmannen bes også sikre 
områder til etablering av datasentre ved rullering av kommunedelplaner.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 
 Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Nordland Fylkeskommune om et 

prosjekt for elektrifisering av kollektivtransporten i kommunen, samt autonom 
busstransport.  

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Johan Petter Røssvoll (SP) og Stig Bjarne Haugen 
(SP)). 

 
 Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana 

(Kattehuset) og fremme en sak med sikte på å etablere et nytt «Kattehus». Rana 
kommune har tidligere stilt til disposisjon tomt i Vika til foreningen, og kommunestyret 
ber rådmannen gå i dialog med foreningen om vederlagsfri overtagelse av «Toms grill» 
på Gruben. Flyttingen av bygningen må besørges av foreningen selv innen 1. februar 
2018. 

Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Johan Petter Røssvoll, Stig Bjarne Haugen og Karl 
Hans Rønning (SP)).   

 
 Kommunestyret ber Rådmannen utrede bruk av solenergi i sammenheng med 

investeringene som skal gjøres i nye bygg. Videre ber kommunestyret om at 
ingeniørlinjene på Campus Helgeland involveres i arbeidet på egnet måte.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Kommunestyret ber Rådmannen bygge videre på Smart City-søknaden fra 2017 og 
samarbeide videre med aktuelle aktører med sikte på en ny søknad der Mo i Rana oppnår 
status som Smart City. Det må settes av nødvendige ressurser til at en slik søknad kan bli 
vellykket.  
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Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Kommunestyret ber Rådmannen utrede om fjernvarme kan benyttes når området «nye 
Gruben sentrum» omreguleres.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt (37-0). 
 

 Kommunestyret ber Rådmannen utrede mulighet for å strø bare halve bredden av gang- 
og sykkelveier, slik at det igjen blir mulig å bruke spark. Det antas at dette på sikt også vil 
føre til besparelser på strøsandbudsjettet. 

Forslaget falt med 8 stemmer (H og V). 
 

 Nordlandsparken tas ut av investeringsplanen, og utredes ferdig før den eventuelt 
innarbeides i framtidige investeringsplaner. 

Forslaget falt med 17 stemmer (H, SP, FrP, R og KrF). 
 

 
 Kommunestyret ber om at etablering av isbane/vannfontene park i sentrum utredes. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (SP, R og KrF). 
 

 Forslaget fra desember 2016 (Rødt, AP, KrF, SV) om å styrke egenrekruttering av 
sykepleiere, gjennom flere tiltak, for å gjøre kommunen uavhengig av vikarbyrå, settes i 
gang snarest i 2018. 

Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer (H, FrP og V). 
 
 Jernbaneparken som "Ungdommens park", utredes i tråd med Ungdomsrådets forslag. 
Forslaget falt mot 17 stemmer (H, FrP, SP, V, R og KrF). 

 
 

Saksopplysninger 
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 -2021 ble lagt fram i 
formannskapets møte 7. november 2017, samt i informasjonsmøte samme kveld. Etter 
fremleggelse av dokumentet er det oppdaget noen mindre fakta feil i dokumentet. Dette er rettet 
opp i endringslogg som følger saken. Budsjettbevilgningen på 15,5 mill.kr til etablering av 
legevakt i gamle Selfors sykehjem skal finansieres i 2018 og ikke i 2019 som det fremgår av 
budsjett- og økonomiplan dokumentet. Dette korrigeres gjennom punkt 3. i rådmannens forslag 
til vedtak.   
 
Partiene ble etter fremlegging av forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 gitt 
anledning til å stille spørsmål til administrasjonen. Alle spørsmål og svar vil bli distribuert til 
samtlige partier. 
 
Vedlegg: 
1 Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 
2 Endringslogg - forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
3 Budsjett 2018 - kontrollutvalget og revisjonstjenestene 


