
Godtfolk

fyller to år i dag.
Vi gratulerer 
Jonathan og alle
andre jubi-
lanter. SIDE 22

Jonathan 
Sivertsen
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Lokalavisa i polarsirkellandet
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MENINGER: «Statsråden reiser rundt i landet
som turbodrevet salgsmedarbeider» SIDE 9

Les mer: www.ranablad.no

Enkelte bedriftslag holder koken
lenger enn de fleste – som
Meyership. Laget har deltatt i alle
de 25 årene som Haaland Cup
har vært arrangert. SIDE 10 OG 11

Laget som aldri gir seg

Sport

Kutt i sykehjemssenger samtidig
som hjemmetjenesten ikke styrkes
som forutsatt, får sykehjemslege
Anette Fosse og Termiks daglige
leder Elin Smith (t.v.) til å oppfordre
til storm mot raseringa de frykter vil

skje i helse- og omsorgstjenestene. I
går markerte Helsetjenesteaksjonen
seg i gågata, og Miljølistas Rune
Olsen fikk følgende melding med til
kommunestyret: – Husk at vi trenger
senger i helsetjenesten. SIDE 4 OG 5

Frykter rasering
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TIL AKSJON MOT KUTT I SYKEHJEM OG OMSORG

Rana bibliotek inviterer til 
Nordisk Spilldag i morgen og leter
fram både Yatzy og Play Station.
Elin Susanne Kristensen (t.v.) og
Marit Haukland håper på liv og
røre i lokalet. SIDE 12

Spilldag i morgen

Kultur



PLASS TIL ALLE: – Du Rune Olsen (i senga) og resten av kommunestyret må sørge for at vi kan være trygge på at det er ei seng som

Foto: Øyvind Bratt
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RANA: Natt til torsdag ble en

person innbrakt til politistasjo-

nen på Mo. Politiet mistenker

bruk av narkotika.

Vedkommende, mann i 20-årene,

har vedtatt forelegg for bruk og

besittelse av narkotika, melder

politiet.

Tatt med narko

NORD-HELGELAND:

Hemnes kommune
er den største 
lokale vinneren i
forhold til trafikk-
sikkerhetsmidler.

Arne Forbord

arne.forbord@ranablad.no

Tlf. 91 81 04 81

Nordland fylkes trafikksikker-
hetsutvalg delte nylig ut 22 mil-
lioner kroner til gode tiltak for
bedre trafikksikkerhet. Pengene
skal i hovedsak benyttes for å
gjøre det tryggere for unge myke
trafikanter. 

1,2 millioner til Hemnes

Av kommunene på Nord-Helge-
land er det delt ut penger til pro-
sjekter i kommunene Rana,
Hemnes og Lurøy. Denne
gangen var det definitivt Hem-
nes kommune som stakk av med
den største potten. Totalt får
kommunen 1,2 millioner kroner
til to konkrete tiltak. Det prosjek-
tet som får mest handler om en
storstilt omlegging av de trafi-
kale forholdene ved Bleikvassli
skole. For denne biten fikk Hem-
nes kommune 800.000 kroner. I
tillegg fikk de 400.000 kroner til
et fortau i Leirveien på Bjerka.

– Vi er fornøyde med midlene
som vi har fått, sier rådmann
Amund Eriksen.

Han mener godt planarbeid
ligger i bunnen for den betyde-
lige tildelingen.

Busslomme og gangfelt

I Rana kommune fikk man bare
150.000 kroner og pengene er
øremerket prosjektering av en
gang- og sykkelvei i Brennåsen.
I Lurøy kommune fikk 80.000
kroner til utbedring av veier på
Lovund og 160.000 kroner til ei
ny busslomme ved Onøy/Lurøy
skole.

– Vi deler ut disse pengene for
å sikre veiene der barn og unge
ferdes, sier samferdselsråd Tove
Mette Bjørkmo, som også er
leder for Nordland fylkes trafikk-
sikkerhetsutvalg.

Fylkeskommunen forventer at
de aktuelle tiltakene er gjennom-
ført innen november 2015. 

Lokal vinner 
i trafikksikkerhet

RANA: Fylkesrådet
bevilger 4,35 
millioner kroner til
opparbeiding av
deler av sjøfronten
i Mo i Rana.

– Området vil med dette oppgra-
deres til et attraktivt og tilgjeng-
elig byområde, og styrke Mo i
Rana som regionsenter. Dette er
i samsvar med fylkesrådets mål
om å utvikle gode og funksjo-
nelle tettsteder tilrettelagt for
alle, sier fylkesråd for kultur,
miljø og folkehelse Hild-Marit
Olsen (Ap) ifølge fylkeskommu-
nens nettside.

Arkitektgruppen Cubus vant i
vinter konkurransen om å ut-
forme området langs sjøen i Mo
i Rana da formannskapet i kom-
munen enstemmig sluttet seg til
anbefalinga fra juryen. Blant det
som var utslagsgivende var en
enkel og røff  materialbruk som
gjenspeiler Mo i Ranas identitet.

Fylkesråden er opptatt av at
prosjektet kan vise til god lokal
forankring og engasjement blant
byens befolkning, næringsliv og
industri. Olsen poengterer videre
at kommunen med dette pro-
sjektet har prioritert høy estetisk
og arkitektonisk kvalitet og ut-
forming av de fysiske tiltakene.

Gruppeleder for KrF på fylkes-
tinget Peter Eide Walseth fra
Rana er svært fornøyd med fyl-
kesrådets beslutning.

– Det er svært positivt at fyl-
kesrådet på denne måten bidrar
til igangsettingen av en spen-
nende byutvikling på Mo. Pro-
sjektet vil åpne byen mot
fjorden, og det er positivt og at
en vakker del av byen gjøres til-
gjengelig for alle, sier Walseth.

Pengene bevilges fra fylkes-
kommunens stedsutviklingsmid-
ler.

Rana kommune har tidligere
bevilget fire millioner kroner til
oppgraderingen og i første fase
planlegges ei helhetlig utforming
av området fra Statens Innkre-
vingssentral til politistasjonen.

Får 4,35 mill. til sjøfront
BUDSJETT ADVARER MOT KUTT I SYKEHJEMSSEN

RANA: Sykehjems-
lege Anette Fosse er
ikke til å misforstå
når hun oppfordrer
til storm mot 
raseringa av Helse-
og omsorgs-
tjenestene.

Toril S. Alfsvåg

toril.alfsvaag@ranablad.no

Tlf. 48 10 16 76

Hun ledet an i Helsetjenesteaksjo-
nens markering «Plass nok til alle»

i Mo sentrum i går. I gågata hadde
den lokale aksjonskomiteen – som
i tillegg til Fosse består av daglig
leder i Termik Elin Smith og syke-
hjemslege Bjørn Lichtwarck – par-
kert ei sykehjemsseng. Den var til
ære for leder i Helse- og omsorgs-
utvalget, Rune Olsen, som i ordfø-
rer Kai Henriksens reisefravær,
tok i mot oppfordringa fra aksjon.

Behov for senger

– Denne senga får du som en på-
minnelse. Vi vil at du ikke skal
glemme, men huske på at vi
trenger senger i helsetjenesten –
både på sykehus og i sykehjem.
Du kan passe på sykehjemsseng-
ene. Og husk at sykehjemsplasser
er behandlingsplasser like mye
som omsorgs og pleieplasser, sa

Anette Fosse.
Aksjonen samlet opp mot hun-

dre personer i gågata, til tross for
at markeringa skjedde et par timer
før de fleste var ferdig på arbeid
og været var hustrig. Mijølistas
Rune Olsen var imidlertid skuffet
over å se så få politikere blant de
frammøtte.

– Jeg skal gjøre det jeg kan, og
jeg vet at jeg har flere politikere
med meg i å bevare omsorgstje-
nestene som Rana har bygd opp
over år, og som vi kan være stolt
over. Ikke minst har vi bidratt med
et banebrytende arbeid innen de-
mensomsorgen. Nå står det i fare
for å brytes ned, sa Rune Olsen.

Markeringa i Mo i Ranas gågate
i går, var del av en landsomfat-
tende aksjon, der søkelyset var

Ruster til kam

SIKRERE: Det skal bli mye tryg-

gere å dra til og fra skolen for ele-

vene ved Bleikvasslia skole. Nå får

kommunen 800.000 kroner i tra-

fikksikkerhetsmidler for å gjøre

betydelige trafikale omlegginger

rundt skolen. Foto: Øyvind Bratt

FORSLAG: Slik ser Cubus for seg at deler av sjøpromenaden kan bli. Il-
lustrasjon: Fabian Schnuer Gohde

RANA: Utrykkingspolitiet

gjennomførte torsdag la-

serkontroll i ei 80-sone

på Fv 12 i Rana. 

Til sammen fikk sju fø-

rere utstedt forenklet

forelegg for å ha kjørt for

fort, melder politiet på

Twitter.

For fort
NESNA: Årsmøtet i Nesna Høyre har valgt ny

leder etter Tomas Jonsen som frasa seg vervet.

Alle i styret som var på valg ønsket ikke gjen-

valg. Den nye lederen er Ernst Hilmar Peder-

sen, nestleder: Øyvind Steinslett,

styremedlemmer: Gretha Bye, Ken Roger

Skogsøy, Jan Erik Pedersen (ny) og vara: Bjørn

Arne Friis (ny).

Valgte ny Høyre-leder



m venter oss når vi trenger det, sa sykehjemslege Anette Fosse under markeringa til Helsetjenesteaksjonen i gågata. 
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RANA: I går tok Nordland Teater med seg be-

boere ved Mo Bo og Servicesenter på Stormen.

– Nordland Teater ønsker å bekrefte vårt

ansvar som profesjonell kulturformidler for

alle aldre, sier teatersjef Birgitte Strid.

Sammen  med Ungdomsgruppa til Nordland

Teater NT Ung, og direktør Are Nakling, gelei-

det hun dem trygt i hus til forestillingen.

Nordland Teater mener at mennesker i alle

aldre bør ha tilgang til et profesjonelt teatertil-

bud. 

– Vi setter vår stolthet i dette og har blant

annet i flere år på rad hatt et tilbud både for

de eldste og yngste målgruppene i løpet av

Vinterlysfestivalen, sier Strid, som stiller

spørsmål ved at regjeringen har foreslått å av-

vikle ordningen Den kulturelle spaserstokken. 

– Senest i høst samarbeidet vi med skuespil-

ler Yngvild Støen Grotmol om forestillingen

«Fra Hovedøen til Lyckliga gatan». Forestil-

lingen var en del av Den kulturelle spaserstok-

ken i Rana, og vi fikk nok en gang oppleve

hvor gledelig det er for de eldste i kommunen

å få besøk av profesjonelle krefter som tar

med seg musikk- og tekstformidling inn til

dem, sier teatersjefen.

NT bevarer Den kulturelle spaserstokken 

SPASERSTOKKEN: Teatersjef Birgitte

Strid og direktør Are Nakling ved Nord-

land teater ledsager beboere ved Mo Bo

og Servicesenter til teateret og Stormen. 

Foto: Klaus Solbakken 

GER OG OMSORG UTEN Å STYRKE HJEMMETJENESTEN 

mp for eldreomsorgen

TRENGES: Leder i Rana Eldreråd, Lars Midtstraum er ikke i tvil om at de de

skrøpligste eldre trenger all den hjelp de kan få.

rettet mot nedleggelse av senge-
plasser både i sykehus og syke-
hjem.

– Medisinsk og teknologisk ut-
vikling har gjort det mulig å gi mer
behandling og pleie poliklinisk og
hjemme. Det er vel og bra. Nå ser
det imidlertid ut til at det er blitt
et økonomisk mål i seg selv med
færrest mulig senger. Det rammer
de svakeste i samfunnet hardest.
Både nasjonale og kommunale
budsjettforslag legger opp til ned-
bygging av gode offentlige helse-
og omsorgstjenester, sa syke-
hjemslege Anette Fosse.

Hun trakk fram at Rana har hatt
en velfungerende og og fleksibel
omsorgstjeneste med mange trinn
i omsorgstrappa og målrettet sat-
sing på demensomsorgen. Planen

«Fremtidens omsorgstjeneste»
som ble enstemmig vedtatt i kom-
munestyret juni i år, legger opp til
en nøktern videreutvikling og ef-
fektiviserng av tilbudet.

– Nedleggelsen av 18 demens-
plasser på Tjærahågen og Gruben
Bofellesskap merkes allerede godt
i form av lengre ventetid på både
korttids- og langtidsplasser. Flere
pasienter blir  liggende på sykehu-
set og vente. Det er vanskeligheter
med å få avlastningsplass til pleie-
trengende som bor hjemme med
slitne pårørende, sa Fosse til ei
lydhør forsamling.

– I tillegg er den forutsatte styr-
kingen av hjemmetjenesten ikke
blitt noe av på grunn av stramme
økonomiske rammer. Det betyr
høyere terskler for å få hjelp

hjemme, dyrere tjenester og min-
dre forutsigbarhet. Alt i alt blir tje-
nestene dyrere og dårligere,
fortsatte hun. Tydelig på at når
kommunen strammer inn tilbudet
samtidig som sykehuset legger
ned senger og bedriver en mer
hardhendt utskrivingspolitikk, så
er det de skrøpelige gamle som
rammes hardest.

På alvor

Rana har et økende antall eldre i
årene som kommer. 

– La oss ta vare på sliterne som
flyttet til Rana for å bygge opp
Jernverket og resten av lokalsam-
funnet vårt. Uten dem ville vi ikke
hatt et blomstrende Rana og leve-
dyktig Rana, sa sykehjemslegen
og tidlgiere kommunestyrerepre-

sentanten for SV, som heller ikke
lot være å nevne at regjeringa har
foreslått å legge ned den kulturelle
spaserstokken.

«Alt i alt blir 

tjenestene 

dyrere og 

dårligere»
Anette Fosse

– Nordland Teater fortjener
imidlertid honnør som inviterer
beboerne på Mo Bo- og Service-
senter til gratis opplevelse av
Stormen. La oss følge Nordland
Teater og lage en Storm mot rase-

ringa av Helse- og omsorgstjenes-
ten i Rana og resten av landet, sa
Fosse før hun henvendt til Rune
Olsen avsluttet med følgende mel-
ding:

– Du og resten av kommunesty-
ret må sørge for at vi kan være
trygge på at det er ei seng som
venter på oss når vi trenger det.
Dere må ta Ranas eldre på alvor!
Ikke raser omsorgstrappa!

Leder i Rana Eldreråd, Lars
Midtstraum er glad for aksjonen. 

– Dette er viktig. Kommunene
må få mer penger fra staten, men
Rana kommunestyre må også
sørge for mer penger til omsorgs-
avdelinga, for å bøte på konse-
kvensene av kuttforslagene, sier
Lars Midtstraum før han legger til:

– Ellers går det rett vest.

Budsjettforslaget

■ Forslaget til 2015-budsjettet for Rana kommune har ei inntekts-

ramme på 1,8 milliarder kroner. I økonomiplanperioden 2015 til 2018

må drifta totalt reduseres med 128 millioner kroner hvora 37 millioner

neste år.

■ 18 sykehjemssenger  er lagt ned inneværende år.

■ Forutsetningen om å overføre halvparten av rammereduksjonen til å

bygge opp hjemmetjenesten har ikke lyktes fordi andre områder binder

opp drifta.

■ De neste to årene skal ytterligere 17 sykehjemsplasser kuttes. Situa-

sjonen oppleves som prekær fordi den vedtatte omsorgsplanen ikke

følges som forutsatt.

■ Helsetjenesteaksjonen som sto for markeringa i gågata i Rana, er par-

tipolitisk nøytral. Den arbeider for å bevare og forbedre helse- og om-

sorgstjenestene i den norske velferdsstaten.


