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Menneskeverd i sentrum

NÆRING, SAMFERDSEL
og SYSSELSETTING
Rana KrF vil arbeide for et variert næringsliv i
kommunen, fra landbruk til industri fra privat
næringsliv til offentlig virksomhet. Vi ønsker
å legge til rette for ny industri, forutsatt at
den totale forurensingen ikke øker.
Vi vil:
• Arbeide for flere lærlingeplasser
i kommunal og privat sektor.
• Legge til rette for arbeidsplasser for
alle, uansett arbeidskapasitet.
• Arbeide for at det blir bygd studentboliger og utleieboliger, og videreføre
gratis
parkering i sentrum på lørdager.
• Utbygging av nye boligfelt må ha
fokus på differensierte boligtyper og
prisklasser.
• Prioritere trafikksikkerhetstiltak
i boligstrøk.
• Ha bedre vedlikehold av lokale veier.

OPPVEKST, UTDANNING
OG KULTUR
Rana KrF vil sikre gode oppvekstvilkår for
alle, ved å stimulere til høy kompetanse og
godt samarbeid mellom skole og det frivillige,
i lag, foreninger og menigheter.
Vi vil:
• Ha en norm som sier at en skal ha to
lærere dersom en klasse overstiger 15
elever i 1-4 klasse, samt økt fokus på
samarbeid hjem/skole.
• Beholde barneskolene i utkantstrøk
der det framtidige elevgrunnlaget er
tilstede.
• Sikre mangfold i barnehagetilbudet
gjennom å gi private barnehager
forutsigbarhet i drift på lik linje med
kommunale barnehager.
• Forebygge bortfall fra undervisning
ved å fokusere på inkluderende skole,
som hindrer ensomhet for den enkelte.
• Arbeide for å sikre at «Opplevelseskort» blir opprettholdt.
• Gi gode rammevilkår for å videreutvikle

1. kandidat Anne Sofie Urke

kulturskolen med variasjon, bredde
og kvalitet.
• Legge til rette for at idrettslag,
foreninger og annet frivillig arbeid får
forutsigbare og gode rammevilkår.
• Arbeide for å forebygge samlivsproblemer, noe som bl.a. kan gjøres gjennom
tilbud om samlivskurs og samtalegrupper, gjerne i regi av frivillige aktører.

HELSE OG OMSORG
Rana KrF vil skape trygge livsvilkår for alle
som på grunn av alder, sykdom, arbeidsledighet eller funksjonshemming er hindret
fra å sikre sine levekår ved eget arbeid.
Valgfrihet, trygghet og forutsigbarhet er
viktig for alle som er avhengige av
kommunens tjenester i sin hverdag.
Vi vil:
• Arbeide for å styrke tilbudet innen
geriatri generelt.
• Følge opp med tilstrekkelige midler
for gjennomføring av den vedtatte
eldreplanen, med vekt på trygghet,
mangfold, kultur og kvalitet.
• Gi økonomisk støtte (lønn) til dem som
ønsker å ha sine eldre/pleietrengende
hjemme. Valgfrihet er viktig.
• Ha aktivitetstilbud for eldre, f.eks gjennom prosjekt «Ungdom og Termik.»
• Prioritere tiltak for å styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene, og legge
til rette for kompetanseutvikling for
medarbeidere i sektoren.

KIRKE OG KRISTENLIV
Rana KrF ønsker å gi Den norske kirke, andre
trossamfunn og kristne organisasjoner gode
arbeidsvilkår i Rana.
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• Arbeide for at det etableres et brukerutvalg for omsorgstjenesten i Rana.
• Sikre at foreldre med funksjonshemmede barn får det tilbudet den enkelte
familie har behov for.

RUSPOLITIKK
En aktiv ruspolitikk er viktig for at Rana fortsatt skal være en trygg og trivelig by. Rusavhengighet er et av våre største samfunns- og
familieproblem, og har en høy kostnad både
for enkeltmennesket og samfunnet.
Vi vil:
• Bruke Ruspolitisk Handlingsplan aktivt
for å redusere misbruk og forebygge
helseskader.
• Ha et styrket bo- og behandlingstilbud
for rus-avhengige og gjøre aktivt bruk
av avvenning- og rehabiliteringssentre
drevet av frivillige og ideelle aktører.
• Arbeide for at det blir gitt veldokumenterte behandlingstilbud innen fristen.
• Styrke ettervernet og etablere gode
aktivitetstilbud for personer som har
avsluttet rusbehandling.
• Arbeide for økt tilskudd til rusfrie treffsteder for barn og unge.
• At det skal være rusfrie soner i samfunnet bl.a. i idretten, kulturarbeid og i
arbeidslivet.

Vi vil:
• Arbeide for at Kirkelig Fellesråd i kommunen får tilstrekkelige bevilgninger
slik at menighetene kan ivareta sine
oppgaver.
• Ha flere diakonale tjenester på sykehjem og institusjoner.
• Støtte konkrete tiltak fra menigheter
og organisasjoner som vil løse oppgaver innen barne- og ungdomsarbeid,
familiearbeid, eldreomsorg, og som
vil arbeide blant vanskeligstilte og
rusmisbrukere.
• At kommunen tar ansvar for opparbeidelse av gravlunder i Rana.
• Arbeide for å få krematorium i Rana

NATUR OG MILJØ
Rana er rik på naturressurser, og KrF er
opptatt av at dette forvaltes på en forsvarlig
måte. Det er et økende press på
gjenværende ubebygde arealer i vårt
sentrale byområde, og vi vil av miljøhensyn
sørge for å bevare mest mulig av disse.
Vi vil:
• Unngå nedbygging av jordbruksarealer
og bevaringsverdige grøntareal.
• Støtte tiltak mot luftforurensing og
annen miljøforurensing – svevestøv.
• At kommunens tjenestebiler skal bruke
teknologi som innebærer nullutslipp
og at alle fremtidige anskaffelser bør
ha dette som utgangspunkt.
• Bruke mulighetene i det nye regelverket til å skape en hensiktsmessig
balanse mellom scooterløyper og
scooterfrie områder.
• Følge opp at Rana kommune oppfyller
sine forpliktelser overfor Eu’s vanndirektiv, med nullutslipp til Ranfjorden.
• Støtte tiltak som bidrar til å opprettholde levende lokalsamfunn i hele
kommunen.
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