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«Rett fokus – til rett tid»



Helse- og omsorg



Organisering

Kommunaldirektør
Ann Jorid Bostad Virik

Psykisk helse og sosiale 
tjenester

Lars Karle Næss

Legetjenester og 
samfunnsmedisin

Frode Berg

Fagavdeling 
institusjonstjeneste

Marit Sviggum

Fagavdeling 
hjemmebaserte 

tjenester
Ann-Marit Tverå

Miljøterapeutisk 
avdeling Tildelingskontoret

Julia Lyngseth Gruben

Stab
Monica Westvik Musum

Ken Gunnar Mathisen



Nøkkeltall 2020

•Driftsbudsjett, reg. pr okt.: 617 788 mill. kr.

•789 årsverk/1016 ansatte

•Sykefravær aug.- 20: 10,4 prosent (9,7 i 2019)

•Rammenedtrekk  
2020: 7 842 mill. kr. 
2021:  10 661 mill. kr.



Utfordringer

• Økt etterspørsel 
• Demografi
• Økt andel yngre tjenestemottakere
• Nye brukergrupper
• Tjenestens endrede karakter

• Rekruttere og beholde kompetanse
• Fastlegemangel
• Heltid
• Sykefravær
• Rom for og ressurser til utvikling



• Få god samhandling med 
spesialisthelsetjenesten

• Eldre formålsbygg som ikke er tilpasset 
fremtidens helse- og omsorgstjeneste

• Ventelister
Per oktober 2020: 2019 i parentes 
• 18 (15) sykehjem
• 16 (30) bemannet omsorgsbolig for eldre
• 22 (36)  bolig MTA (planperioden)
• Ca. 15  (14-17) bolig PHST
• 18  (25)  dagplass for eldre + 8:flere dager
• 0 (5) barn/ungdommer avlastning på Gardsbakken
• 1 (6) dagaktivitet på Rana Arbeidssenter 
• 53 (40) ergoterapi



Rekruttering

• 2020: Få søkere, færre tilgjengelige vikarer

• 20 prosent økt personellbehov i 2030
• Tilsvarer 160-180 årsverk

• Per oktober 2020 er 240 ansatte 55 år
eller eldre
• skal erstattes i årene fremover



1. Vedlikehold av prioriteringer i budsjett 2020 med justeringer
• Demografiendringer (1,45 mill. kr i -21)
• Red. i antall med psykisk utviklingshemming (-0,7 mill. kr)
• Ingen konsekvensjusteringer 
• Nye tiltak/boliger : til sammen 15 mill. kr når botilbud i

MTA og PHST er ferdigstilt
• KST-vedtak fastlegeordningen (7,5 mill. kr)
• KST-vedtak demenslag (2,1 mill. kr)

2.   Rammereduksjon i tjenesten:

Rammeendring i økonomiplanperioden

.



Oppsummert utfordringer:
Framtid: Økt behov, mindre penger, 

færre tilgjengelig personell 

• Bruker: Behov og forventninger øker

• Personell: Dagens struktur har ikke 
bærekraft personellmessig

• Økonomi: Dagens struktur og nivå på 
tjenesten er ikke finansiert 
fremover



Sykehjemsdekning- alternativer og konsekvenser 
målt opp mot personer over 80 år
Endring i forhold til plasser 2019: 240

2021 2025 2030 2035 2040
Dekningsgrad 18 %  (2019 nivå) 256 303 368 424 473
Endring plasser 16 63 128 184 233
Økte utgifter i mill. kr 17 69 141 202 256
Økte årsverk 18 72 147 211 268
Økte ansatte 27 106 218 313 396
Dekningsgrad 16 % 227 269 327 377 420
Endring plasser 29 87 137 180
Økte utgifter i mill. kr 32 96 150 199
Økte årsverk 33 100 157 208
Økte ansatte 49 148 233 307
Dekningsgrad inntil 16 % er nådd 16,9
Dekningsgrad 15 % 213 252 307 353 394
Endring plasser 22 77 123 164
Økte utgifter i mill. kr 24 85 136 181
Økte årsverk 26 88 142 189
Økte ansatte 38 131 210 279
Dekningsgrad inntil 15 % er nådd 16,9
Dekningsgrad 14 % 199 235 286 330 368
Endring plasser 0 56 100 138
Økte utgifter i mill. kr 62 110 152
Økte årsverk 65 115 159
Økte ansatte 96 169 234
Dekningsgrad inntil 14 % er nådd 16,9 14,3



Enhetskostnader drift, eksempler

• Botilbud pers. med utv.hemm. (63) 1 300 000

• Dag/arb.tilbud Rana arbeidssenter (61) 150 000

• VTA-plass (28) 45 000

• Ressurskrevende tjen. H/O <67 år (47) 1 720 000

• Sykehjemsplass (240) 1 100 000

I tillegg: evt. investeringskostnader, der det er aktuelt.



Hvordan møte fremtiden

• Tenke nytt: Vinke farvel til dagens strukturer og driftsmodeller
• Skalering av tradisjonelle strukturer og modeller er ikke nok: ombygging nødvendig
• Utarbeide helhetlige tjenestemodeller som sikrer gode overganger på alle tjenestenivåer. Nivå sykehjemdekning
• Forebygging og tidlig innsats

• Aldersvennlig samfunnsutvikling
• Felles kunnskapsgrunnlag og forståelse for fremtidens utfordringer                                                           i alle sektorer i 

kommunen  og i samfunnet generelt
• Felles mål
• Helhetlig samarbeid for å løse oppgaven
• Frivillige og pårørende: ressurs

• Kort- og langsiktige grep. TTT



Investeringer i planperioden s. 42
Selvfinansierende
4 boenheter Storforshei
7 boliger miljøterapeutisk avdeling
6 - 8 boliger med bemanningsbase innen psykisk helse og sosiale tjenester
6 - 8 boliger innen psykisk helse og sosiale tjenester
4 småhus innen psykisk helse og sosiale tjenester
Ikke selvfinansierende
Nytt sykehjem

Ikke funnet rom for (bl.a.)
Opp-pussing Gruben sykehjem
Krisesenter
Ombygging/opp-pussing ledige lokaler til annet bruk (prematurt)



Oppvekst og kultur
budsjett og økonomiplan



692 årsverk og 756 ansatte – reduksjon på 24,8 årsverk
Sykefravær: 2019 = 7,27 %, 2020 per nå 10,43 %



UTFORDRINGER SATSNINGSOMRÅDER 
1. Demografi 
2. Reduksjon i bosetting av flyktninger 
3. Kompetanse og rekruttering 
4. Psykiske problemer, vold og rus 
5. Økte forventninger  

 

1. Tidlig innsats 
2. Samhandling  
3. Omdømmebygging og rekrutteringsplan 
4. Tilpasse organisasjonen til nye rammer 

gjennom effektivisering av 
arbeidsprosesser og strukturer 

 



Rammenedtrekk
2 021      2 022      2 023       2 024      

Tidligere merforbruk (2019 + 2020) - prognose -2 000     -4 000     -6 000     -8 000     
Nedgang bosetting av flyktninger -2 000     -4 000     -6 000     -6 000     
Rammenedtrekk -10 827   -15 765   -18 235   -18 235   
Endringer budsjett - matordning og økt tilbud barnehage -2 500     -2 500     -2 500     -2 500     
Demografijusteringer -2 400     -9 050     -15 900   -19 900   
Rammenedtrekk -17 706   -33 293   -46 612   -52 611   



Videre vil vi innenfor rammene kompensere barnehage for rammebortfall i 
2018 med 2 mill. kr. til dekking av tilskudd til private barnehager. Varig 
inntektsbortfall for enslige mindreårige på 4 mill. kr. som har vært brukt til å 
saldere budsjettet de senere år vil også måtte dekkes inn. 
Total omstilling av driften blir da ca. 58,6 mill. kr. eller rundt 10 % av dagens 
budsjett.
 usikkerhet knyttet til faktisk akkumulert merforbruk

 ytterligere nedtrekk for kunnskap og integrering ut fra bosettingssituasjonen
 demografijusteringene kan bli større 

Totalt omstillingsbehov



Tidligere merforbruk
• Merforbruket i 2019 var på 8,6 mill. kr.

• Prognostisert akkumulert merforbruk etter 
2020 antas å bli på 8 mill. kr.

• Da har vi fått god hjelp fra fylkeskommunale 
skjønnsmidler til barnevern på 5,5 mill. kr., 
men dette er engangsmidler – dog viktig hjelp 
i omstillingsarbeidet.

• Dette betyr at vi ikke har økt merforbruket i 
2020.



Nedgang i bosetting av flyktninger
• Justert anmodning om bosetting i 2020 fra 25 til 16 personer.
• Faktisk bosatte så langt i år er 7
• Har et oppfølgingsansvar i 5 år, så det er fortsatt en jobb å 

gjøre i forhold til tidligere bosatte flyktninger.
• Utgiftene våre vil avhenge av hvor mange vi har fått i arbeid. 

Her må vi forbedre resultatene.
• Introstønad utgjør en stor del av utgiftene.
• Tilflytterteam under etablering. Dette vil kreve 1-2 årsverk, 

avhengig av faktiske behov, eks. hva som skjer med 
batterifabrikk  og flyplass.

• Den nye integreringsloven kan gi merutgifter



Endringer i tjenestetilbudet
• I utgangspunktet avsatt 2,5 mill. kr. til 

skolemat. Ny sak med evaluering tilsa en bruk 
på 1,4 mill. kr. med den løsningen som var 
valgt. Det betyr at overskytende beløp må 
tilbakebetales.

• Likeledes for prøveordning med utvidet tilbud 
i barnehagene. På grunn av Covid-19 kom vi 
ikke i gang med dette, og med bakgrunn i 
Agenda Kaupangs rapport foreslås det at dette 
tiltaket ikke gjennomføres. 



Demografijusteringer
• Barnehage er på norm og kan etter en 

skjematisk gjennomgang ta ned 3 årsverk noe 
som gir en besparelse på 1,15 mill. kr.

• For skole betyr det tilsvarende en reduksjon på 
9,5 årsverk og 4,4 mill. kr. Imidlertid ligger skole 
over norm og her vil vi justere oss ned på norm. 

• Uansett vil vi ikke være i nærheten av de 19,9 
mill. kr. vi får i demografijustering.

• Det betyr at hele oppvekst og kultur må bidra 
og at vi må se på struktur.



5 føringer for omstilling

1. Forebygging og tidlig innsats
2. Økt kvalitet gjennom samskapning
3. Strukturgrep fremfor mer ostehøvel
4. Effektivisering gjennom sentralisering, profesjonalisering 

og digitalisering av merkantile oppgaver
5. Arealeffektivisering



Stab
Stab og PPT 1 800 2 800 2 800 2 800

• Stillingsreduksjoner gjennom effektivisering av 
arbeidsprosesser, sentralisering av merkantile oppgaver og 
profesjonalisering av medarbeiderne.

• For PPT er det forventet at antall henvisninger fortsetter å gå 
ned både pga redusert elevtall og større fokus på tilpasset 
opplæring. Det betyr at vi trenger mindre kapasitet og at vi kan 
bruke mer på systemrettet arbeid – jfr. «Tidlig inn»- prosjektet.

• Nye digitale løsninger – barnehageopptak, Visma Tid  
(digitalisering av timelistene og overtidslister, 
arbeidskontrakter, permisjonssøknader ol.)

• Samlokalisering av teamene for økonomi, barneskole, 
ungdomsskole og saksbehandling.



Skole 8 400 13 100 18 100 23 100

• Nedbemanning – demografijustering og tilpasning til 
lærernorm

• Gjennomgang av lisenser og bruk av digitalisering

• Avvikling av avtale om kjøp av tjenester fra alternativ 
opplæringsarena – oppbygging av lokalt tilbud.

• Vurdere endring i barneskolestrukturen. Fortsatt nedgang i 
elevtallet tilsier at vi har for mange sentrumsnære 
barneskoler. Lagt inn med virkning sist i perioden. Vekst i 
Rana-samfunnet avgjørende for å kunne unngå et slikt grep.

• Allerede gjennomførte strukturgrep gjør at situasjonen ikke 
er verre enn den er.

Skole



Barnehage
Barnehage 3 300 6 225 6 225 6 225

• Nedbemanning – demografijustering
• Nedlegging av Ytteren barnehage fra barnehageåret 

2021/2022. Barna overflyttes til andre barnehager 
med ledig kapasitet. Se Agenda Kaupang sin rapport 
av mai 2020.

• Barnehage får tilført 2 mill. kr. til tilskudd private 
barnehager, da dette er et av området vi har hatt store 
budsjettunderskudd de siste to årene.



Kultur
Kultur 1 150 1 902 2 152 2 652

• Stillingsreduksjoner der noe skyldes overflytting av merkantile 
oppgaver til stab

• Nedlegging av Trail-tilbudet – sommeraktivitet som når relativt få, 
gjør at dette blir nedprioritert

• Rockens hus legges ned og tilbudet erstattes med selvfinansierte 
øvingscontainere etter behov. I tillegg har Park 22 planlagt tilbud 
med utleie av øvingsrom.

• Rana bibliotek har vært vertsbibliotek for Nordland fylkesbiblioteks 
fjernlånstjeneste, der de har gått inn med midler til innkjøp av bøker. 
Denne tjenesten opphører fra Nordland fylke, noe som betyr et 
bortfall av kr. 800 000,- til innkjøp av bøker.

• Vi er også varslet fra fylkeskommunen at det ses på den videre 
støtte til distriktsmusikerordningen der de er inne med 627000,- kr.



Barne- og familieavdelingen

• Omlegging av driften i barnevernet og etablering av prosjektet 
«Tidlig inn».

• Driftsjustering flyktningetjenesten og Ravo i forhold til 
reduksjon i bosetting av flyktninger. 

• Generelle stillingsreduksjoner, herunder overføring av 
merkantile oppgaver til stab.

Barne- og familieavd. 3 000 9 000 17 500 18 000



«Tidlig-inn»-prosjektet
• Organisere ressurser fra barnevern og PPT over til forebyggende 

arbeid og tidlig innsats. 
• Bruke BTI-metoden (Bedre tverrfaglig innsats).
• Etablere tiltakstrapp
• Etablere innsatsteam og tiltaksteam.
• Tiltak skal gis med barnets beste i fokus, så tidlig og så nær barnet 

som mulig. Det vil si i hjemmet, på skolen eller i barnehagen, men 
også kultur med sine tilbud til barn og unge er viktig.

• Barnevernet skal være siste sikkerhetsnett – det krever økt innsats 
fra andre instanser.

• Vi skal erstatte bruk av institusjonsplasser med lokale tilbud og har 
også et mål om å redusere bruken av fosterhjemsplasser.

• Andre kommuner har vist at dette er mulig.
• Ekstern bistand i prosessen for å kvalitetssikre arbeidet vårt.







Barnevern - institusjonsplasseringer
• Fra 9 institusjonsplasseringer til 0
• Koster i dag 75’/mnd fra 2022/23 vil prisen være 300’/mnd
• Totale kostnader i dag = 8,1 mill. kr.
• Opprette lokale tiltak (utvidet Foyer, familiebygging) med en ca. månedskostnad på totalt 120’ 

= 1,5 mill.  
• Bruke innsatsteamet inn i skole og fritidstjenesten for å bakke opp 

Gevinst 
• Ungdom som får en mer normalisert oppvekst
• Fra 9 institusjonsplasser til lokale tiltak = 6,6 mill. kr. Krever investering i lokaler: 4 enheter = 

15 x 4 = 60’/mnd. = 720’ = total besparelse 6 mill. kr.
• Reduserte kostnader for HO på sikt



Barnevern – fosterhjemsplassering
• Bruker ca. 400’ per plassering
• Har i dag 50 barn i fosterhjem
• Totale kostnader = 20 mill. kr.
• Mål: 30 fosterhjem og redusere kostnadene per plassering (avstand) til 300’
• Refusjon gis hvis kostnaden til selve fosterhjemmet overstiger 34’/mnd. – dette gjelder svært få 

saker. 

Gevinst:
Innsparingspotensial er 8-10 mill. kr. avhengig av hvilken annen bistand som må gis. 
2022 - 4 mill. kr.
2023 – 6 mill. kr.
2024 – 8 mill. kr.



Kritiske suksessfaktorer
1. Arbeidsro – omstillingen som det her legges 

opp til vil kreve en formidabel innsats først og 
fremst fra alle i oppvekst og kultur, men også 
fra støttetjenestene. 

2. Felles innsats – at vi klarer å stå sammen og se 
helheten. 

3. Kvalitetssikring underveis

4. Evaluering i etterkant



Tekniske tjenester



Organisasjon

Avdeling 
byggdrift
Avdelingssjef

Steinar Henriksen

Seksjoner
• Systemansvar
• Driftsteknikk

• Renhold 
• Boligforvaltning

80 årsverk

Avdeling 
bydrift

Avdelingssjef
Hanne Alvsing

Seksjoner
• Samferdsel
• Vann/avløp
• Fritidspark

• Brann/redning

97 årsverk

Avdeling 
areal og miljø

Avdelingssjef
Trude Fridtjofsen

Seksjoner
• Kart/arealplan
• Miljø/landbruk/

eiendom
• Byggesak

30 årsverk

Avdeling 
prosjekt

Avdelingssjef
Jostein Jacobsen

8 årsverk

Sektor tekniske tjenester
Kommunaldirektør Jan Erik Furunes

36

Driftsbudsjett 2020: 199 mill. kr.
Rammenedtrekk 2024: 6 mill. kr.

Sykefravær: Lavere enn 5 %
Årsverk: 215



Lokalisering

Avdeling 
byggdrift

Mellomvika (leie)

Kongsvegen

Avdeling 
bydrift

Driftssentral

Brannstasjon

Moheia fritidspark

Avdeling 
areal og miljø

Rådhus

Avdeling 
prosjekt

Mellomvika (leie)

Driftssentral

Sektor tekniske tjenester
Lokalisert 6 ulike steder
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Foretak

Kategori 1
Formålsbygg,

herunder
leiekontrakter

Boliger, herunder 
leiekontrakter og 

inntekter

Tilhørende 
tomteområder

til byggene

Kategori 2
Stakobygget AS

Borettslag

Boligstiftelse

Egne styrer

Kategori 3
Driftssentral

Gartneri

Brannstasjon

Moheia fritidspark

Avdeling bydrift

Kategori 4
Sagbakken

bygg

Klokkerhagen
bygg

Hauknesodden
bygg

VA-bygg unntatt

Avdeling bydrift

KF byggdrift
Kommunens bygningsmasse
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9,7 %

7,0 % 6,7 % 6,6 % 6,7 %
5,9 %

4,3 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rana kommune - Tekniske tjenester
Sykefravær i prosent

Sykefravær
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Fremtidsperspektiv –
utfordringer, satsingsområder og strategier



Kommunens strategiske dokument

41

Kommuneplan 2017-2027
Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar

Livskvalitet
og mestring

• Fokus på tidlig innsats         og 
forebygging

• Reduksjon av sosial       ulikhet
• God integrering, økt  deltakelse 

og egeninnsats
• Helsefremmende kommunale 

tjenester

Grønn
omstilling

• Samarbeid med næringsliv  om 
utvikling i grønn retning

• Bærekraftig utnytting av 
fornybare ressurser

• Klimavennlige løsninger innen 
transport, bygg og arealbruk
• Byutvikling med vekt på 

grønnstrukturer og urbanisering

Framtidsretta
infrastruktur

• Regionalt logistikknutepunkt med 
stor flyplass

• Fortsatt tyngdepunkt for 
sykehusdrift i regionen

• Verdibevarende vedlikehold  av 
bygg, veier og anlegg

• Digitalisering, velferdsteknologi 
og innovasjon

Handlingsdel

Vekstkraft
og attraktivitet

• Vekst i offentlig og privat 
virksomhet samt Campus

• Industriby med ren luft        og 
rent vann

• Attraktive kulturtilbud          og 
møteplasser for alle

• Styrket identitet gjennom satsing 
på fortrinn og særpreg

Satsningsområder og strategier



Utfordringer

Forventningsgap – økende innbyggerkrav

Kapitalslit – økende vedlikeholdsetterslep

Klimaendringer – økende ekstremvær

Fire hovedutfordringer – sett fra tekniske tjenester

Samfunnsutvikler – økende breddeansvar

Kommuneplan 2017-2027 – satsningsområder

Vekstkraft
og attraktivitet

Grønn
omstilling

Livskvalitet
og mestring

Framtidsretta
infrastruktur
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Økende ekstremvær – Høstflom 



44

Økende ekstremvær – Snøvinter



45

Økende ekstremvær – Vegutrasing
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Koronaviruset – Forsterka renhold og tapte inntekter



er2,5

3,7

Kommunegjeld Vedlikeholdsetterslep

Rana kommune
Bærekraftutfordringene (mrd. kr.)

Kommunalt vegnett:
0,2 mrd. kr.

Kommunal bygningsmasse:
1,3 mrd. kr.

Kommunalt vann og avløp:
2,2 mrd. kr.

Definisjon bærekraft: Utvikling som 
imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov

Bærekraftutfordringer

47

Kommunal
økonomisk
bærekraft



Utfordringer

40 % av klimagassutslippene i verden

40 % av energibruken i verden

40 % av materialbruken i verden

Bygg- og anleggssektoren

Kommuneplan 2017-2027 – strategier

Byutvikling med vekt på 
grønnstrukturer og urbanisering

Verdibevarende vedlikehold av 
bygg, veier og anlegg
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Klimavennlige løsninger innen transport, bygg og arealbruk
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Verdibevarende vedlikehold – Rana ungdomsskole
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Verdibevarende vedlikehold – Moheia fritidspark



51

Verdibevarende vedlikehold – Sagbakken stadion
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Byutvikling og grønnstrukturer – Nordlandstorget
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Byutvikling og grønnstrukturer – Talvikparken
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Byutvikling og urbanisering – Studentboliger
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Klimavennlige løsninger – Båsmoen barneskole
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Klimavennlige løsninger – Gruben barneskole
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Framtidsretta infrastruktur – Storsandalsveien
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Byggskikkprisen 2014 – Nytorget
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Byggskikkprisen 2018 – Sjøfronten



60

Byggskikkprisen 2019 – Sansehagen 
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Blomsterbyen Mo i Rana



Noen hovedutfordringer
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Sykehus– saksutredninger, tomtemuligheter og sykehjem

Flyplass – reguleringsplan, vannforsyning og grunnerverv

Kommuneplan 2017-2027 – satsningsområder
Vekstkraft og attraktivitet – Framtidsretta infrastruktur

Bidrag fra tekniske tjenester

Campus – eiendomsdrift, mulighetsstudier og kafedriver

Studentboliger – reguleringsplan og tomteoverdragelse

Dypvannskai – reguleringsplan og miljømudring

FV12 Bustneslia og E6 Mo i Rana – bidrag til påtrykk

Batterifabrikk – tomtemuligheter og planprogram



Tekniske tjenester



Nav Rana



Organisering Nav Rana

Nav leder     
Elin Skevik

Mottak
Kirsti Østbergh

Kortere oppfølging
(Dp, permitterte, 
eneforsørgere)
Flyktningeteam 
Mottaksvert 

Marked 
Kristin Osmo

Sykefravær oppf
Aap beholde arbeid

Rekruttering
Markedskoordinator

Oppfølging 1
Åse Skjelbakken 

Sosialteam
Aap/langtidsledige
Gjeldsrådgivning

Familieoppfølging (Holf)
Jobbspesialister

Oppfølging 2
Hogne Haugjord

Ungdomsteam
Kvalifiseringsprogram
Ips - jobbspesialister 

Controller   
Rune Nilsskog



Nøkkeltall 2020: 

• Budsjett  54,5 mill. kr.

• Rammenedtrekk 0,6 mill. kr.

• Investeringer i planperioden  0 kr.

• Årsverk: 23 inkl. prosjektstillinger

• Sykefravær: 2,9 prosent 

• Resultat hittil: 5,2 mill. kr. pr august

Faktorer som påvirker resultatet:

- Tilstrekkelig personell - kompetanse

- Øremerke ressurser der mest behov

- Felles innsats i kontoret - partnerskapet

- Arbeidsledigheten (april 7,8  sept 2,5)

- Statlige ordninger forlenget under 
pandemien

- Bankene villig til løsninger 



Satsingsområder

• Ungdom 
• Barnefattigdom
• Overgang til arbeid
• Digisos
• Økonomisk rådgivning

Utfordringer

• Ved økt arbeidsledighet
• Flere med økonomiske problemer
• Flyktninger med lavt språknivå 

Fremtidsperspektiv



Tiltak i økonomiplan perioden

• Beholde grunnbemanninga
• Rette innsatsen der det er behov 
• Innsatsteam
- Økonomisk rådgivning
- Flyktningeteam
- Team samfunn
- Standardteam 



Takk for oppmerksomheten 



Rana kirkelige fellesråd
2 0 2 0



Vår virksomhet
3 1  A N S AT T E  F I N A N S I E R T  AV  S TAT  O G  KO M M U N E

Gravferdsmyndighet
• Utvikle og forvalte 

kirkegårdene i kommunen.
• Vi skal til enhver tid ha areal for 3% av 

kommunens befolkning.
• Rana har 10 kirkegårder fra Nevernes i 

nord til Sjona i vest. 
• Kirkegårdene er kulturminner som skal 

ivaretas på en verdig og forsvarlig måte.

Kirke
• Legge til rette for Den norske 

kirkes virksomhet i 
kommunen.
• 20 802 medlemmer.
• 6 kirkebygg.
• Over 600 kirkelige handlinger i året.
• Rana er prostesete for Indre Helgeland 

prosti. 



Utredet i samarbeid med kommunen
• Alternativ 1 (52M) – Kjølerom, syningsrom, stellerom, krematorium, livssynsnøytralt seremonirom og driftsgarasje.
• Alternativ 2 (46M) - Kjølerom, syningsrom, stellerom, krematorium og driftsgarasje.
• Alternativ 3 (29,2M) -Kjølerom, syningsrom, stellerom og driftsgarasje.

3  A LT E R N AT I V E  L Ø S N I N G E R
Kjølerom og krematorium



COVID-19
T I LTA K  O G  U T F O R D R I N G E R

• Kontinuerlig evaluering av 
gravferdsdrift. 

• Gode tilbakemeldinger fra pårørende 
til tross for mange restriksjoner.

• Sårbart med kjølerom og smittevern.



Støttetjenesten



Organisering 69,3 årsverk
Sykefravær 5,5 prosent.
Netto 116 mill.kr.
Administrasjon ligger under KG13 
Intern og ekstern støtte.
Omstillingskrav så langt. 1,6 mil.l kr i 2020





Utfordringer  og satsingsområder

UTFORDRINGER SATSNINGSOMRÅDER
1. Krav til effektivisering.
2. Nye kompetansekrav.
3. Økt forventning til tjenesteleveranse.
4. Kapasitet til å gjennomføre 

utviklingsløp.
5. Samhandling innenfor egen sektor og 

på tvers av sektorer.

1. Tilpasse drift til rammer og prioriterte 
oppgaver ved effektivisering av 
arbeidsprosesser og strukturer. 

2. Sikre rett kompetanse.
3. Internkontroll -styring
4. En førstelinje – ett postmottak.
5. Ny organisering – « nye tider – nye 

arbeidsformer».



 Videre effektivisering – ta ut gevinster.

- Fortsette å digitalisere alt som kan digitaliseres.
- Omstille – jobbe smart.
- Nye arbeidsformer – utnytte stordriftsfordeler.
- Sikre rett kompetanse for fremtida.

 Fase ut oppgaver – tjenester som vi ikke må (eller skal )drive 
med.

Tiltak som prioriteres



1,4 kilometer med papir er sendt over Saltfjellet i løpet av 9 måneder

- 300 arkivserier
- 90 Europaller
- Fem lastebiler

Den digitale reisen…..

Arkivverket



Kommunikasjonsavdelingen



Organisering

Rådmann

Helse- og 
omsorgssektoren

Oppvekst- og 
kultursektoren Teknisk sektor

Sektor for stab og 
støtte

Kommunikasjons-
avdelingen



• årsverk: 2,8 
• budsjett: 2,9 millioner kroner
• bistår alle sektorer med kommunikasjonsfaglige oppgaver

Arbeidsoppgaver:
• drift og utvikling av hjemmeside og intranett/ny tjenesteportal
• sosiale medier
• rådgivning
• krisehåndtering
• mediehåndtering
• bistår i rekruttering
• klart språk
• kommunikasjonsplaner for ulike prosjekter
• tekst/foto/video
• profilering

Fakta



Utfordringer og satsingsområder

• Rana kommune skal bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy for å nå målene i kommuneplanen og 
FNs bærekraftmål. 

• Som vertskommune med visjon om å bli Norges grønne industrihovedstad, vil kommunikasjon være et viktig 
virkemiddel for å tiltrekke oss grønne bedrifter og kompetanse. 

• En felles forståelse for omstillingsbehov og strukturelle endringer er avgjørende for å lykkes. Dette vil kreve 
mobilisering av ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom samskaping og god kommunikasjon.  

• Krav til effektivisering og et endret bruksmønster krever at kommunen utvikler gode digitale løsninger. 
Som et ledd i dette arbeidet vil kommunen i 2021 lansere en ny tjenesteportal. Portalen vil være under 
stadig utvikling. 
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