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Innledning
Rådmannen har siden budsjett/økonomiplanen ble presentert for formannskapet 29. oktober, samlet
opp henvendelser/spørsmål fra politikere. Rådmannen finner det hensiktsmessig å distribuere dette til
kommunestyrets medlemmer.
Spørsmålene er fra administrasjonen forsøkt besvart og kvalitetssikret på best mulig måte, men med
begrenset tid, kan det være svar som trenger mer bearbeiding. Eventuelle behov for
utdyping/konkretisering får vi komme tilbake til i neste omgang.
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Generelt
Hvilke partnerskapsavtaler har Rana kommune og hva koster de? Når ble avtalene inngått, løpetid
og opsjonsmuligheter?

Partnerskapsavtaler/driftsavtaler/leieavtaler
Type avtale
Lag / forening
1) Partnerskapsavtale Bossmo & Ytteren IL Skillevollen

Beløp 2020
Inngått
1.200.000,2017

2) Partnerskapsavtale Stålhallen (Arena drift AS)

2.000.000,-

3) Partnerskapsavtale Flerbrukshall Gruben

1.500.000,-

4) Partnerskapsavtale Åga Il

190.000,-

5) Partnerskapsavtale Fageråsbakkene AS

300.000,-

Delsum

Utløper
2021

2019

2023

2017

2021

5.190.000,-

6) Driftsavtale

Gruben IL kunstgressbaner

104.000,-

2019

2022

6) Driftsavtale

Selfors UL kunstgressbaner

80.000,-

2019

2022

Delsum

184.000,-

7) Leieavtale

Ytteren idrettshall

2.368.000,-

8) Leieavtale

Gruben flerbrukshall/aktivitetshus

2.500.000,-

Delsum

4.868.000,-

1. I avtalen på 1,2 mill. ligger tilskudd til Skillevollen Alpinsenter og Is og Tennis anlegget inne med
kr 200 000,- årlig. Avtalen opphører 31/12 2021 dersom avtales ikke forlenges.
2. Det har ikke vært utbetalt driftstilskudd til Stålhallen, siden hallen ikke er ferdigstilt. Avtalen er
ferdig behandlet og signert. Ved enighet mellom partene kan avtalen forlenges med inntil 5 år
av gangen.
3. Flerbrukshall på Gruben. Denne partnerskapsavtalen er ikke utarbeidet.
4. Partnerskapsavtalen med Åga IL opphører 31/12 2021 dersom avtales ikke forlenges.
5. Det foreslås at det inngås en 3 års avtale med Fageråsbakkene. Avtalen er ikke utarbeidet, og ny
partnerskapsavtale legges frem for kommunestyret i løpet av 2020.
6. Avtalene med Gruben IL og Selfors UL kan sies opp med et ½ års varsel.
7. Leieavtalen på Ytteren idrettshall er satt til 10 år med opsjon på forlengelse i 10 + 10 år. Avtalen
indeksreguleres årlig.
8. Leie og partnerskapsavtaler skal legges frem for kommunestyret.
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Rana kommune har ikke andre faste partnerskapsavtaler enn avtalene nevnt ovenfor. For øvrige tilskudd
i 2020, vises det til side 14 i budsjett og økonomiplan 2020-2023 og tabell 1.
Tilskuddsmidler idrett- og friluftslivsformål 2019:
Budsjett 2019

4.737.000,-

Partnerskap Skillevollen

-1.200.000,-

Partnerskap Stålhallen

-1.600.000,-

Partnerskap Åga IL

-190.000,-

Delsum

1.747.000,-

Stipend lederutdanning

-47.000,-

Kommunal andel spillemidler (Max. Kr. 84.000,- pr. anlegg)

-350.000,-

Driftstilskudd til idrettsaktivitet (lag og foreninger)

- 300.000,-

Driftstilskudd til idrettsanlegg (lag og foreninger) ikke for de med partnerskapsavtaler

-395.000,-

Nærmiljøtiltak

-346.000,-

Tilskudd til idrettsarrangement (lag og foreninger)

-50.000,-

Tilskudd til lekeplasser

-75.000,-

Driftstilskudd til Selfors og Gruben utgjør 184.000,-

-184.000,-

Sum

0,-

Skattemeldingen: Skal vi se disse linjene i fellesmerknaden om vannkraft, må vi vite konsekvensene
av hva som er forskjellen mellom disse to kommentarene?
«Disse medlemmer vil vise til at utvalget har foreslått at innslagspunktet for grunnrenteskatt og

naturressursskatt endres slik at også småkraft mindre 10 MVA undergis vanlige regler for
grunnrenteskatt. Disse medlemmer viser til behovet for forutsigbarhet og ser ingen tungtveiende
grunner til å endre gjeldende grense på 10 MVA, og går imot forslaget som utvalget fremmer.»
Ap, Sp og SV har lagt inn merknad om at det skal erstattes med dette:

«Disse medlemmer vil vise til at utvalget har foreslått at innslagspunktet for grunnrenteskatt og
naturressursskatten endres slik at småkraft fra 1,5 MW undergis vanlege regler for grunnrenteskatt.
Disse medlemmer går imot utvalgets forslag».
Hva vil de to kommentarene innebære?
Spørsmålet om de to ulike formuleringene i fellesforslaget og forslaget fra Ap, Sp og SV har ulik
konsekvens for småkraft, er videreformidlet til LVK. Deres vurdering er at innholdet i formuleringene har
det samme innholdet og dermed ingen forskjell i konsekvens for småkraft.»
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Oppvekst og kultur
Hvordan er nedgangen i antall klasser skoleåret 2019/2020?
Spørsmålet er også besvart tidligere under spm. 8 i spørsmål og svar 2020-2023, sendt ut 15.11.2019.

Har kommunen registrert en endring i antallet brukere av SFO etter at foreldrebetalingen ble
redusert?
Som det fremkommer av tabellen er det det samlet sett en nedgang fra skoleåret 2017/18-2018/19,
mens antall barn øker noe i 2019/20. Årsaksforholdene er imidlertid sammensatte og berøres av forhold
som endring i skolestruktur, variasjoner/nedgang i årskull. Men også overgangen til utvidet skoledag,
jevn skoledag påvirker trolig også tendensen vi ser med en nedgang de siste tre år.
Det er flest barn på 1. og 2. trinn brukes mindre på 3. og 4. trinn.
Den 8.november presenterte regjeringen sin «Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Her heter det innledningsvis:

«Regjeringen vil også legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud, og at flest mulig skal kunne gå på
SFO, uavhengig av bakgrunn.»
I lys av dette bør det vurderes en nærmere utredning for SFO i Ranaskolen. Hensikten er å utarbeide
felles retningslinjer for tilbudet som gir en ensartet praksis og kvalitet.
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SFO deltaker -foreldrebetaling -utvikling 3 siste år
Skole - Antall barn i SFO

Båsmo barneskole*
100% plass
Gruben barneskole 5-7
100% plass
Hauknes skole
100 %plass
Lyngheim skole
100 % plass
Selfors barneskole
100 % plass
Skonseng skole
100 % plass
Storforshei B & U
100 % plass
Utskarpen B &U
100 % plass
Ytteren skole
100 % plass
SUM Årlig
*2017-2018 er Alteren med i Båsmo
**Foreldrebetaling 20 timer/ 10 timer

1-4 trinn 2017-2018
**Foreldrebetaling
kr 2918/ kr1509

1-4 trinn 2018-2019 1-4 trinn 2019-2020 Snitt tre siste år
**Foreldrebetaling **foreldrebetaling Kr
Kr 2311/ Kr 1387
2364/ kr 1187

74
44
86
53
66
35
48
40
32
18
23
4
13
2
7
3
49
23
620

55
33
69
49
53
31
61
42
24
17
19
2
20
4
5
1
33
0
518

79
56
68
44
41
22
58
35
30
20
14
1
12
3
4
1
32
14
534

69
44
74
49
53
29
56
39
29
18
19
2
15
3
5
2
38
12
557

Helse- og omsorg
I opposisjonens alternative budsjett har de ett verbalforslag (10) som sier: «Underernæring er en
av de største utfordringene i eldreomsorgen.» Har de belegg for en slik påstand i Rana? Er
underernæring et større problem for enslige eldre som bor hjemme?
Hjemmebaserte tjenester
Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende og omfatter brukere som fortsatt bor i eget hjem og de
som bor i omsorgsboliger.
En erfarer at med sykdom/redusert helsetilstand og økt alder oppgir flere å ha mindre matlyst enn før,
og en ser også at noen da velger matvarer som ikke nødvendigvis er ernæringsmessig «gode» valg. For
eksempel velges raske karbohydrater i form av grøt, lyst brød, syltetøy og i mindre grad kost som
inneholder proteiner, mineraler og vitaminer. De fleste brukere som er utsatt for å bli underernært har
ofte en demenssykdom, kreft og/eller et komplekst sykdomsbilde.
Opplevelse av ensomhet og det å spise alle måltider alene uttrykkes av flere å være en utfordring. Det
kan igjen føre til at de får i seg for lite næring.
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På bakgrunn av denne kunnskapen er det utarbeidet rutiner for å registrere og følge opp
ernæringsstatus, og sette inn tiltak. Det er frivillig om brukeren vil følge tiltakene som iverksettes, så
lenge de har samtykkekompetanse.
Kort oppsummert tilbakemelding fra hjemmetjenesteavdelingene:


Det er utarbeidet prosedyrer som brukes for å kartlegge og forebygge underernæring.



Underernæring tas på alvor og tiltak iverksettes etter individuelle vurderinger.



Status mht. vekt målt opp mot høyde gjøres til alle brukere når en bruker har fått tildelt
tjenester. Ved mistanke om underernæring brukes en test for å få avklart om bruker er i behov
av oppfølging i forhold til ernæring, ernæringsfysiolog kontaktes ved behov for ytterligere
veiledning.



I de bemannede omsorgsboligene ser man på muligheten for felles måltider for dem som
ønsker det.

Dette gjelder de som vi har registrert i vår tjeneste. Vi har ingen kartlegging av befolkningen ut over
dette.
Ernæring i sykehjem:
Måltider er den viktigste aktiviteten i sykehjemmene i Rana. Det lages matkort og kostliste til alle
beboerne som gir oversikt over ulike dietter, og de ansatte er oppmerksomme på de ernæringsmessige
forholdene til beboerne. Ved innkomst av ny beboer utføres det ernæringsscreening. Det er prosedyre
på at alle beboerne skal ha vektkontroll hver måned. Ved vektnedgang settes det i verk tiltak. I tillegg
legges det vekt på det estetiske rundt måltidene.
Når det kommer beboere inn på sykehjem ser vi ofte at de har en vektøkning. Det handler om at de
kommer inn i et miljø hvor de har felles og faste måltider. Der vi opplever vektnedgang eller ikke
kommer i mål med nødvendig vektøkning har det sammenheng med sykdomsbildet eller forverring av
sykdom. I sykehjemmene serveres fast 4 måltider, og de fleste avdelinger har innført middag ca. kl.
15.30. I tillegg er det småmåltider.
Vi opplever ikke underernæring som problem i institusjonstjenesten i Rana.

Tekniske tjenester
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