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Torsdag 29. juni var Kristiansund 275 år. Dagen ble feiret med et stort bursdagsselskap med bløtkaker, taler,  
yrende folkeliv og mange kulturinnslag i strålende sommervær (foto: Petter Ingeberg )
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Fake alternative facty news 

I en stadig tettere politisk kamp frem 
mot stortingsvalget 11. september, og en 
økende bruk av alternative fakta i sosiale 
medier settes Kristiansund kommune og 
våre medarbeidere ofte i et dårlig lys. 

Lange diskusjoner pågår på Facebook, artikler og leser-
innlegg skrives og kommenteres. Mye er basert på 
grunnleggende feile påstander om hva som gjøres galt i 
kommunen vår. Men det selger, og hva er vel bedre enn 
fake news som bygger på alternative fakta? Men er det 
heldig for Kristiansunds selvbilde og omdømme? Neppe.

Eksempler på fake news den siste tiden:

Kommunale byggeprosjekt har en tendens til å sprekke
- Nei, kommunens byggeprosjekter har en tendens til IKKE 
å sprekke. Nordlandet Ungdomsskole ble for eksempel 
ferdigstilt 10 millioner under budsjett.

Vi taper stadig for Molde
- Nei, vi gjør ikke det. Vi kan tape enkeltsaker eller lengre 
prosesser, men sittende bystyre har ikke tapt enkeltsaker i 
konkurranse med Molde. Vi tapte kampen om politimesteren 
mot Ålesund, men etter iherdig politisk og administrativ 
innsats, fikk vi kompensert dette med omtrent 70 nye stat-
lige arbeidsplasser, et antall som vesentlig overstiger det 
reduksjonen i politiet utgjør.

Og dersom noen skulle lure på det, så har netto driftsresultat 
i kommuneøkonomien forbedret seg mer i Kristiansund enn 
i Molde.

Vi taper kompetansekampen i fylket
- Det stemmer ikke. Kristiansund har for første gang i 
historien passert Molde og Ålesund i grunnskolepoeng, altså 
hvor gode resultater våre elever leverer. Sett i lys av at vi 
ligger lavt på levekårsundersøkelsene, er dette et fantastisk 
resultat. I tillegg vet vi at fagarbeiderne er ettertraktet. Det 
finnes to fagskoler i fylket. Den ene ligger i Kristiansund. 

Det andre behovet vi har er helsefag og sykepleiere. Det 
finnes også her. Et nytt studietilbud i velferdsteknologi 
starter ved Høgskolesenteret i Kristiansund nå i høst.

Siste nordmøring kan slå av lyset
- Lyset kan bare stå på. I kommunebarometeret, som 
er en nasjonal rangering av kommunale tjenester, slår 
Kristiansund både Molde og Ålesund for første gang i 
historien. I Kommunekompasset som måler en kommunes 
forvaltningsmessige kvalitet og kraft ble Kristiansund best 
i landet i 2016, og med høyeste score siden Bærum i 2013.

Med et så sårbart næringsliv er det ikke rart vi sliter
- Kristiansund har et svært allsidig næringsliv og er ikke 
så oljeavhengig som det hevdes. Styrkeanalysen i Norge 
viser at Kristiansund har den 5. høyeste næringsbredden 
og arbeidsplassvariasjonen i landet.

Vi må tenke stort, nytt og hive oss på Ocean Space Center
- Kristiansund har besluttet bygging av Bolgen hav-
teknologisenter. Dette blir regulert på størrelse med 
Vestbase, og betydelig større enn Ocean Space Center. 
Men, som i de fleste disipliner er Trondheim det akademiske 
tyngdepunktet og Kristiansund det utførende tyngdepunktet, 
som også er mer plasskrevende. Det jobbes godt og 
målrettet fra næringslivet og Nordmørskommunene opp 
mot NCE Aquatech Cluster og andre aktører både fra 
Smøla, Aure og Kristiansund.

Med denne arbeidsledigheten går det nedenom og hjem  
Under sittende bystyreperiode (og til juni 2017) har 
arbeidsledigheten gått ned 0,3 prosent i Kristiansund og 
opp 0,3 prosent i Molde.

Vi må kunne omstille oss, slik som i tidligere tider
- All honnør til næringslivet som i en krevende tid har 
klart en voldsom omstilling til nye vekstnæringer. Under 
nåværende oljekrise vokste ledigheten i Kristiansund med 
under 2 prosent. Det er veldig godt levert.

Denne ville styringen kjører kommunen rett på dunken
- Fylkesmannen var akkurat innom og skrev oss av Robek.

Kjære medarbeidere 
Ikke la oss bli farget av negativiteten, men fortsett det 
fantastiske arbeidet dere gjør, inn i andre halvår. De fleste 
piler peker nå oppover i Kristiansund. Mens vi leter etter 
flere piler som kan peke riktig vei, er det viktig at dagens 
tjenestetilbud viderefører nivåhevingen.  Hver svettedråpe 
teller. Det gjør hver tåre også.

Kjære innbygger 
Det er bare å gå de neste to månedene i møte med stor ro. 
Hundrevis av kommunalt ansatte vil fortsatt være på jobb 
gjennom hele sommeren for å sørge for at du, dine og ditt 
skal ha en trygg og god sommer.

Ha en fantastisk sommer!

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann
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Nytt om navn       
ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i kommunen i løpet av mai 2017:
• Espen Stensrud har 01.05.17 tiltrådt 100% stilling som assistent ved Bo og habilitering
• San San Nwe Myint har 01.05.17 tiltrådt i 76,7% stilling som hjelpepleier ved Sykehjem
• Anne Merete Fredriksen har 01.05.17 tiltrådt 100% stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten
• Elin Aandal har 01.05.17 tiltrådt 100% stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten
• Håkon Stavnesli har 01.05.17 tiltrådt 100% stilling som vaktmester ved Eiendomsdrift
• Jorunn Elin Pedersen har 01.05.17 tiltrådt i 100 % stilling som veileder ved NAV Kristiansund
• Arne Volden har 01.05.17 tiltrådt i 100 % stilling som miljøarbeider ved NAV Kristiansund

OPPSIGELSER
Følgende personer har sagt opp sin faste stilling i kommunen i løpet av mai 2017: 
• Anne Karin Brunsvik har sagt opp sin 88,19 % stilling ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.05.2017
• Jorunn Bjøringsøy har sagt opp 100 % stilling som konsulent ved IKT Dokumentsenter, fratredelse 01.05.2017
• Sigfrid K. H. Ørjansen har sagt opp 98 % stilling som SFO-koordinator ved Rensvik skole, fratredelse 01.05.17
• Ellinor Eikrem Karlsen har sagt opp 68 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, fratredelse 01.05.2017
• Solveig Skjølsvik har sagt opp 75 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten, fratredelse 01.05.2017 
• Ingrid Anne Steen har sagt opp 85 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus, fratredelse 02.05.2017
• Stein Pettersen har sagt opp 100 % stilling som fagansvarlig elektro ved eiendomsdrift, fratredelse 16.05.2017

Tekst: Sølvi A Næss, saksbehaandler 

Utlyste stillinger 
• Administrasjonsleder Bo og habilitering, Frist 16.07.2017
• 3 x Helsefagarbeider 50% - 60% fast, Frist 17.07.2017
• 3 x Helsefagarbeider på natt 63% fast, Frist 17.07.2017
• Helsefagarbeider på natt 100% vikariat, Frist 17.07.2017

• Miljøterapeut, Frist 17.07.2017
• Vernepleier, Frist 17.07.2017
• Pedagogisk Psykologisk Rådgiver, Frist 15.08.2017

Tekst: Sunniva G Teilgård, saksbehandler

Ny personalsjef

Ny økonomisjef

Synnøve Tangen (45) er 
ansatt som ny personalsjef 
i kommunen. Hun tiltrer 11. 
september og etterfølger 
Anniken Kleven-Gasser som 
nå skal begynne i en stilling i 
utenriksdepartementet. 
 

Synnøve har cand.mag i peda-
gogikk, har master skoleledelse 
og videreutdanning i ‘ledelse av 
prosesser’. Hun har vært rektor ved 
Dalabrekka skole siden august i 
2013, og var før det 10 år rektor ved 
Øksendal oppvekstsenter i Sunndal. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Martin Gjendem Mortensen 
(33) er ansatt som ny 
økonomisjef i Kristiansund 
kommune. Han tiltrer 1. oktober 
og etterfølger Per Sverre Ersvik 
som er gått over i stilling som 
assisteren de rådmann

Martin Mortensen er utdannet 
siviløkonom og arbeider nå 
som økonomisjef i Tingvoll 
kommune. Før det jobbet 
han 7 år som fagkoordinator 
innen kommuneøkonomi hos 
fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Gunnel er ny kreftkoordinator

Gunnel Amundsen Lindseth 
er kommunens nye kreft- 
koordinator. Hun er  kreftsyke-
pleier, og har tidligere jobbet 
som kreftsykepleier og fagut-
viklingssykepleier i Fræna 
(snart Hustadvika kommune). 
Hun bor på Hustad, er gift og 
har 3 barn. Hun begynte 1. juni 
og har etter kort tid fått svært 
godt inntrykk av de hun skal 
jobbe sammen med og føler 
segt godt mottatt.

Flere får kreft.
Hvert år diagnostiseres rundt 30 000 
nye krefttilfeller i Norge, mot 14 000 i 
1980. Prognosene tilsier at i 2030 vil 
nesten 40 000 nye få konstatert kreft 
hvert år. Ialt er det nå omlag 232 000 
personer i Norge som lever med eller 
som har hatt kreft. Økningen skyldes 
flere forhold. Befolkningen øker, og 
andelen eldre øker. Vi har bedre diag-
nostikk og bedre screening, og det er 
reell økning av visse typer kreft.

og flere blir friske
Selv om stadig flere får kreft, er det 
også flere som blir friske, og de som 
får kreft lever lenger og har høyere 
livskvalitet enn tidligere. Dette skyldes 
at diagnosen stilles tidligere og at 
behandlingen er blitt bedre. 
Dette fører til at langt  lever med 
sin kreftsykdom. Det utføres mer 
poliklinisk behandling og det blir 
færre og kortere sykehusinnleggelser. 
De kommunale helse- og omsorgs- 
tjenestene har og vil få ansvar for 
flere og sykere kreftpasienter med 
sammensatte behov. Kommunene 

skal sørge for helhetlig tenkning med 
forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 
diagnostikk, behandling og oppfølging 
slik at helhetlige pasientforløp i størst 
mulig grad ivaretas innenfor beste 
effektive omsorgsnivå. Dette krever 
både kapasitet, kompetanse og 
god koordinering i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. 

Kreftkoordinatorene i kommunene 
jobber målrettet etter Nasjonal hand-
lingsplan for kreft. De viktigste målene 
i den nasjonale kreftstrategien er; 
• Mer brukerorientert kreftomsorg.
• Norge skal bli et foregangsland 

for gode pasientforløp, og kreft-
forebygging.

• Flere skal overleve og leve lengre 
med kreft

• Best mulig livskvalitet for kreft-
pasienter og pårørende.

Kreftkoordinator sin hovedoppgave er 
å samordne og styrke tilbudet innen 
kreftomsorgen i kommunen. Dette 
innebærer flere oppgave og roller:
• Bidra til å koordinere og tilrette-

legge hverdagen for kreftsyke og 
pårørende på best mulig måte. 

• Synlig og lett tilgjengelig, og å gi 
informasjon, råd og veiledning 
til kreftpasienter, pårørende og 
helsepersonell. Herunder også å 
sikre oppfølging av barn og unge 
som pårørende.

• Ansvarlig for å samordne til-
bud og tjenester rundt kreft-
pasientene, ved  å bidra til at 
det finnes sosiale møtearenaer 
for pasienter og pårørende, 
og samarbeide med pasient-
foreninger og frivillige. 

• Ha oversikt over relevante tilbud 
og tjenester for kommunens kreft-
pasienter og pårørende.

• Bidra til gode rutiner og systemer 
for kreftomsorg i kommunene, 
blant annet bedre rutiner for 
samarbeid og samhandling.  

• Bidra til å bygge kompetanse 
i kommunen, som å styrke 
ressursnettverket. Mye av 
arbeidet i koordineringen av 
kreftomsorgsarbeidet er gjenn-
om og via de ressurser som 
finnes i kommunen. Det er viktig 
med godt samarbeid for å 
nytte kompetanse og de flotte 
ressursene som er i kommunen.

• Jobbe tverrfaglig og tverrsek-
torielt. Gi råd og veiledning til 
relevante instanser og  sam-
arbeidspartnere i kommunen. 
Være synlig og tilgjengelig over-
for spesialisthelsetjeneste, og 
bidra til gode samarbeidsrutiner 
mellom tjenestenivåene. Bidra 
til økt fokus på forebygging og 
kreft i samarbeid med relevante 
instanser og organisasjoner.

Lavterskeltilbud
Du behøver ikke henvisning for å 
kontakte med kreftkoordinator. Dette 
er et lavterskeltilbud. Alle som er berørt 
av kreft, pasienter og pårørende, 
eller helsepersonell som jobber med 
pasientgruppen kan ta direktekontakt 
via telefon eller epost. Kreftkoordinator 
har kontor i Storhaugen helsehus. 
Etter hvert vil kreftkoordinator også bli 
tilgjengelig på servicekontoret en dag 
i uken. 
Alle ønskes hjertelig velkommen til å ta 
kontakt, om det er spørsmål eller bare 
for en prat. 

En kreftkoordinator kan ikke alt, men 
hun vet hvor hun kan henvende seg for 
å finne ut av det du lurer på. 

Kontaktinfo
Gunnel Amundsen Lindseth.  
Tlf: 71 57 57 92/901 14 328   
gunnel.amundsen.lindseth@
kristiansund.kommune.no

Tekst: Gunnel A Lindseth/Petter Ingeberg 
Foto: Petter Ingeberg 

http://gunnel.amundsen.lindseth@kristiansund.kommune.no
http://gunnel.amundsen.lindseth@kristiansund.kommune.no
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Ut av Robek

I 2015 ble Kristiansund innmeldt 
i Robek. Dette som følge av 
underskudd i regnskapet i 2013 
og 2014 og at det ikke var mulig 
å følge nedbetalingsplanen. 
20. juni i år ble vi meldt ut.

Etter en betydelig innstramming 
i budsjettet, meget god bud-
sjettdisiplin og overskudd i regn-
skapet for 2016 ble kommunen 
utmeldt av Robek 20. juni etter 

at bystyret hadde behandlet 
regnskapet for 2016. Assisterende 
fylkesmann Rigmor Brøste var 
tilstede under denne delen av 
møtet, overrakte blomster (og en 
sparegris) til ordføreren. 

ROBEK
ROBEK er et register over kommuner 
og fylkeskommuner som er i 
økonomisk ubalanse. Kommuner 
og fylkeskommuner i ROBEK må 

ha godkjenning fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 
for å kunne foreta gyldige vedtak 
om låneopptak eller langsiktige 
leieavtaler, samt at lovligheten av 
budsjettvedtakene skal kontrolleres.

For kommuner som er i ROBEK, er 
følgende vedtak ikke gyldig før de 
er godkjent av fylkesmannen:
• Vedtak om opptak av lån og 

finansiell leasing
• Vedtak om leie av; bygninger, 

anlegg, og varige driftsmidler 
som kan påføre kommuner eller 
fylkeskommunen utgifter utover 
de fire neste budsjettår.

For ROBEK-kommuner skal fylkes-
mannen også lovlighetskontrollere 
kommunestyrets budsjettvedtak.

I 2017 er det 4 ROBEK-kommuner i 
Møre og Romsdal, Sande, Stranda, 
Ålesund og Giske. 
Tekst og foto: Petter Ingeberg
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6,64 millioner i spillemidler

Støtte til næringsutvikling og innovasjon

Kultur- og folkehelseutvalget 
i Møre og Romsdal behandlet 
7. juni tildeling av spillemidler 
til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Som i fjor var det en 
rekordstor sum til fordeling 
i Møre og Romsdal, totalt 
72,7 millioner. Av disse fikk 
Kristiansund 6 640 000.

For Kristiansund var det fremmet 
13 søknader om spillemidler for 
ordinære anlegg og nærmiljøan-

legg. 10 av disse ble innvilget. 3 
søknader er god-kjent, men fikk ikke 
midler i år og blir omsøkt neste år. 1 
søknad fikk avslag.

Kristiansund ble tildelt  6 640 000.  I 
2014 var beløpet kr. 2 058 000, i 2015 
kr 3 051 000 og i 2016 kr 7 091 000.

Her er fordelingen
Nærmiljøanlegg
• Folkeparken aktivitetsløype, 

omsøkt: 300 000
• Boreas treningspark, ny:  

300 000

Ordinære anlegg
• Møre Flyklubb, Kvernberget 

Klubbhus, omsøkt: 147 000
• Møre Flyklubb, Kvernberget 

Hangar: 700 000
• Treningshall for fotball, Dahle, 

omsøkt: 1 400 000
• Kristiansund og omegn 

Golfklubb klubbhus, garde-
robebygg, omsøkt: 1 000 000

• Nordlandet Ungdomsskole, 
gymsal, omsøkt: 1 500 000

• Braathallen nytt idrettsgulv, 
omsøkt: 593 000

• Kristiansund Stadion, flomlys-
anlegg, ny: 700 000

• Kristiansund Pistolklubb, ny: 
358 000 (omsøkes i 2018)

• Kristiansund Tennisklubb, ny: 
215 000(omsøkes i 2018)

• Atlanten Skøytehall, ny:  
5 000 000 (omsøkes i 2018)

Tekst: Britt E Hjelle
Foto: Bente Elshaug 

Er du i startfasen med å starte 
egen bedrift eller går du 
svanger med en produktidé 
og ikke kommer videre 
uten litt økonomisk støtte? 
Næringsfond – kan det være 
den støtten du trenger i 
oppstartsfasen? Søknads-
fristen er 10. september.

Nå kan du søke kommunen om 
støtte til næringsutvikling og 
innovasjon, det kommunale nær-
ingsfondet være noe for deg.

Ta gjerne kontakt med Vindel AS 
på 928 44 288, som via Hopp id- 
tjenesten kan hjelpe deg i en tidlig-

fase med å avklare planene dine.
Vindel AS finner du på Kongens 
Plass 1 i Kristiansund sentrum.

Du finner ytterligere informasjon  
på  kommunens hjemmesider og 
regionalforvaltning.no

Vi ser fram til gode prosjekter og 
etableringer som vil gi verdiskapning 
og arbeidsplasser.
Tekst: Bente W Frantzen, næringskonsulent 
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Renseanlegget er åpnet

Torsdag 22. juni ble avløpsrense-
anlegget på Hagelin offisielt 
åpnet av hovedutvalgsleder Asle 
Andre Orseth.  Anlegget tar nå 
imot avløpsvann fra nordre del 
av Kirkelandet og hele Goma-
landet. Overføring for resterende 
del av Kirkelandet blir ferdig i 
løpet av 2017. Avløpsvann fra 
Nordlandet og Innlandet blir 
overført innen 2021.

Som følge av innskjerpinger i rense-
krav ble kommunens hovedplan for 
avløp og vannmiljø oppdatert i 2012. 
I tråd med denne er kommunen i 
gang med ombygging av hovedav-
løpsstrukturen i kommunen.

Det som tidligere var 10 silanlegg i 
tettbebyggelsen erstattes av det nye 
hovedanlegget på Hagelin. Dette 
innebærer at alt utslipp av renset 
avløpsvann til indre sjøområder som 
havnebassenget, Dalasundet og 
Bolgsvaet blir fjernet, bedre renset 
og sluppet ut på dypt vann til en god 
resipient på utsiden av Kirkelandet.

Det nye renseanlegget på Hagelin 
ble bygget i perioden 2015-2016, og 
prøvedriften startet i januar 2017.

Renseanlegget og prosessen
Renseanlegget er et mekanisk–kjemisk 
anlegg. Anlegget har to linjer, slik at 
hver enkelt komponent kan kobles ut 
for vedlikehold uten at renseeffekten 
reduseres nevneverdig.

Renseprosessen er slik:

Innløpspumper
• Innkommende avløpsvann samles i en 

stor pumpesump. Fra denne pumpes 

avløpsvannet inn i prosess-anlegget. 

Forbehandling
• Rist – Dette er grovrister med 3 mm 

åpning. Her fjernes hovedsakelig 
avløpssøppel som vaskes og lastes 
i egne containere. Det er en stor for-
del å skille ut søppel før den videre 
behandlingen, blant annet for å få et 
best mulig slam tilslutt. 

• Sandfang – Her fjernes sand og 
fett fra avløpsvannet. Sand vaskes i 
sandvasker og lastes i container. Fett 
skrapes av i toppen av sandfanget, og 

pumpes til slamlager

Flokkulering
• Etter sandfanget er det mulighet 

for tilsetting av kjemikalier, og det 
er bygget omrørere (flokkulatorer) 
for blanding. Kjemikalier gjør at 
forurensningene klumper seg til større 
partikler, som lett lar seg fjerne i neste 
rensetrinn. I dag drives anlegget 
uten kjemikalit ettersom dette ikke er 
nødvendig for å oppfylle rensekravene. 

Partikkelfjerning
• Etter forbehandling og flokkulering 

ledes vannet inn i to store bassenger 
(sedimenteringsbassengene) med 
rolige strømningsforhold. Her synker 
partiklene til bunns og samles i en 
slamlomme i enden av bassenget. 
Derfra pumpes slammet til slamlagere. 
I motsatt ende samles det rensede 
vannet i en renne, og slippes ut på 50 
meters dyp. Da er innholdet av partikler 
merkbart redusert. 

Slambehandling
• Slammet i slamlagerene er flytende. I 

slamlageret fjernes en del av vann-
fasen ved at slammet synker til bunns. 
Vannet som samles øverst pumpes 
tilbake til renseprosessen. Dette kalles 
fortykking. Slammet avvannes så i en 
sentrifuge. 

• Når slammet er ferdig sentrifugert er 
det forholdsvis tørt, omtrent som vanlig 
jord. Avvannet slam transporteres til 
videre behandling, feks kompostering.  
Ferdig kompostert slam kan brukes 
som jord i grøntanlegg. På Østlandet 
brukes slam i jordbruket. Enkelte 
slambehandlingsanlegg utvinner også 
biogass i behandlingen.

Rensekrav og renseeffekt
Tidligere var det tilstrekkelig at av-
løpsvannet ble silet med maksimal 
silåpning 1,0 mm. Renseeffekten på 
slike anlegg varierer i forhold til type 
anlegg og hvordan anlegget drives.  

Nye rensekrav
Kommunen har etter kravene ble 
endret fått krav til primærrensing, 
forutsatt at avløpsvannet har ut- 
slipp til god resipient. (Resipient er 
vannforekomsten hvor avløpsvannet 
slippes ut). Ombyggingen som gjøres 
i Kristiansund hvor avløpsutslipp som 
går til indre områder overføres til nytt 
anlegg på Hagelin som har utslipp 
mot Atlanterhavet og som oppfyller 
denne forutsetningen.

Silanlegg av den typen som vi har 
hatt frem til nå i Kristiansund har en 
renseeffekt som antas å ligge rundt 20 
% for suspendert stoff (SS).

Anleggets renseeffekt
På det nye avløpsrenseanlegget viser 
prøver at gjennomsnittlig rense-
effekt ligger på over 60% SS uten 
kjemikalietilsetting. Hvis vi får strengere 
krav i fremtiden er det mulig å tilsette 
kjemikalier. Da vil effekten bedres til over 
80% SS. I tillegg er anlegget tilrettelagt 
for at det kan bygges et biologisk 
rensetrinn mellom forbehandling og 
sedimenteringsbassengene, noe som 
vil bedre renseeffekten ytterligere.

Tekst og foto: Vidar Dyrnes
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Oljeselskapet DEA på besøk

DEA Norge har sin første felt-
utbygging som operatør med 
Dvalin, og de er største eier 
i Njord (50 prosent). I tillegg 
har de en oligark som største 
investor. Mikhail Fridman 
handler ofte og gjerne i Norske-
havet.

Hans-Herman Andreae, Jon 
Sandnes og Kjetil Hjertvik besøkte 
Kristiansund 21. og 22. juni. De 
hadde samtaler med kommunens 
politiske og administrative ledelse 
samt olje- og energiutvalget. 

Andreae er administrerende direktør 
i DEA Norge og besøkte Kristiansund 
for første gang. 

Tema mellom partene var ambi-
sjonene på midtnorsk sokkel, hvor-
dan de kan samarbeide med en 
offensiv oljeby og hvor de store 
mulighetene for nye funn eventuelt 
kan oppdages.

Besøkte lokale firma
DEA Norge benyttet anledningen 
til å besøke en rekke firma innen 
oljeservice i Kristiansund for å høste 
informasjon om hvordan oljeklyngen 
fungerer og hva som finnes av 
muligheter til å operere effektivt 
med leting og feltutbygging. 

I Kristiansunds nedslagsfelt i havet 
har DEA Norge vært den raskest 

voksende aktør de siste årene med 
oppkjøp av andeler fra E.ON og 
Engie.

Bygger ut Dvalin, størst på Njord
DEA Norge har vært på norsk sokkel 
i 40 år. De har nå en produksjon på 
70 000 fat (o.e.) per dag. 

Dvalin-feltet er det første egen-
opererte feltet de har vært med på 
å bygge ut. 

Dvalin blir bygget ut med en under- 
vannsutbygging knyttet opp mot 
en ny prosessmodul på Heidrun. 
Investeringen er på ti milliarder 
kroner med produksjonsstart i 2020.

Njord feltsenter med satellitten 
Bauge har en ramme på 19,8 
milliarder kroner i investeringer.

Kontoret til DEA Norge er nå flyttet 
til Stavanger, mens hovedkontoret 

fortsatt ligger i Hamburg med 
navnet DEA Deutsche Erdoel AG, 
som er et internasjonalt olje- og 
gasselskap med 117 års erfaring fra 
oppstrøms virksomhet. 

Utlendinger på norsk sokkel
Den norske regjeringen ser nå på 
reglene av olje- og gassvirksomhet 
i Norge, og det er endringer på 
gang. Det vurderes muligheten av 
å nekte adgang til norsk sokkel for 
selskaper utenfor EØS-området. Det 
er hensynet til nasjonal sikkerhet 
som vurderes. 

Russiske selskaper er allerede inne 
i letelisenser på norsk sokkel, og 
det er nye aktører fra India, Kina og 
Kuwait som også melder seg på. 
Mikhail Fridmans selskap LetterOne 
opererer i EU-området og er god-
kjent av myndighetene i Norge, men 
fikk ikke tilgang på britisk sektor.

Arbeidsledigheten går ned
Det er en positiv trend at arbeids-
ledigheten går ned i Kristiansund 
(3,5 prosent helt ledige i mai). 177 
færre er ledige nå enn for ett år 
siden, og det er en nedgang på 28 
prosent. 

Fortsatt er det så mange som 
457 helt ledige i NAVs statistikker. 
Spesielt én gruppe har en forverret 
situasjon i første halvår, og det er 
arbeidsledige menn i gruppen 50-
59 år. Mange av disse kommer fra 
oljeservice, rederi eller rigg.

Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Petter Ingeberg

Administrerende direktør Hans-Herman Andreae i DEA Norge og  
ordfører Kjell Neergaard under møtet i Kristiansund.

Den russiske oligarken Mikhail Fridman har kjøpt mange andeler på midtnorsk sokkel.
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Jubileumsakevitten ”By’n oss”

Torsdag 22. juni ble jubileums-
akevitten «By’n oss» lansert 
ved en seremoni om bord i 
sundbåten Framnæs. Det er 
produsert 4 499 nummererte 
flasker, og i anledning Kristian-
sund sitt 275-årsjubileum 
ble ordfører Kjell Neergaard 
overrakt flaske nummer 275.
 
Jubileumsakevitten er produsert av 
Det norske brenneri, der sunndalingen 

Odd Johan Nelvik, er en av gründerne.

Nelvik lanserte ideen om en 
jubileumsakevitt ved juletider, og like 
over nyttår ble det sanket 15 kilo tang 
(3 kilo fra hver bydel). Uttrekk av tang 
er en av de spesielle ingrediensene i 
denne jubileumsakevitten.  

Utgangspunktet er potetsprit tilsatt 
en rekke krydder, urter og lagring på 
sherryfat før tapping på flasker. 

”Byn oss” selges over disk på vin-
monopolet,  og Kristiansundspolet har 
så langt tatt inn 800 flasker.  Fra 7. 
juli ble jubileumsakevitten tilgjengelig 
for hele landet via vinmonopolets 
bestillingsutvalg.

Flaske nummer 1 ble overrakt til 
Einar Lund, leder av den lokale 
NAV-foreningn (Norske Akevitters 
Venneforening) 

Smaksnotater
Leverandøren har anført følgende:
Duft: Vinøs duft av sherry, tørket frukt, 
sjø og frisk karve. Vanilje og dyp sitrus.
Smak: Sherrypreget anslag, dernest 
karve, koriander, og søt lakris. Lang 
bløt ettersmak.

Tekst og foto: Petter Ingeberg.  

Fra venstre Ordfører Kjell Neergaard, Odd Johan Nelvik, Einar Lund og Roy Brandtzæg 
(sistnevnte var den stom sanket inn tangen som ble brukt i produksjonen)

NEAS har etablert en gratis 
internettsone på Carolines 
plass. Tjenesten gir fri tilgang 
til Internett med god kapasitet 
for alle som ferdes i området. 
Dette er en gave til Kristiansund 
i anledning 275-års jubileet. 

Å tilby god infrastruktur er viktig i en 
moderne by. Både i forhold til turister 
og andre som er i sentrum av byen. 
Det meste digitaliseres – og da 
er god tilgjengelighet til Internett 
avgjørende. Som lokal leverandør av 
fremtidsrettede  bredbåndsløsninger 

var det derfor naturlig for NEAS å bidra 
med tiltak for byutvikling innen digitale 
tjenester. 
 
Ønsket av ungdommen
Kristiansund kommune var blant 
oppdragsgiverne til en workshop ved 
Kristiansund videregående skole. 
Oppgaven var relatert til hva elevene 
mente var viktig for å skape en attraktiv 
Carolines plass. Tilbakemeldingene 
var entydige; fri tilgang til Internett sto 
øverst på ønskelisten. 

- Dette gjorde valget enkelt . Foruten 
byutvikling ville vi innfri ønskene fra 
ungdommen, sier Jan Arve Korsfur,  
divisjonssjef for marked i Neas. –I 
tillegg synes vi gratis Internett passer 
godt i et område hvor det allerede 
finnes bibliotek, kino og andre tilbud 
mange yngre bruker.

Enkelt å bruke
Det er enkelt å logge seg på inter-
nettsonen. Nettverket benevnes som 

«NEAS Free Wifi». Pålogging skjer 
enten via kodeord som sendes på 
SMS, eller gjennom Facebook-kontoen 
til brukeren. Startsiden inneholder 
linker til nyttige tjenester og lokale 
aktiviteter. Og selvsagt; til stoltheten 
vår KBK. Brukerne kan bruke nettet slik 
de vil. Kapasiteten er god nok til alt fra 
streaming av film til vanlig surfing.

SMS-kodetjenesten fungerer også på 
utenlandske mobiletelefoner.

Området omkring Carolines plass 
blir godt merket slik at alle blir opp-
merksom på tilbudet. 

-Foruten å være en hyggelig gave 
er dette et nytt og spennende tilbud 
for oss. Vi vil følge trafikkutviklingen 
nøye fremover. Blir tilbudet godt mot-
tatt, er det mulig vi etablerer flere 
internettsoner i regionen, sier Korsfur.

Tekst: NEAS
Foto: Petter Ingeberg 

Gratis internett på Carolines plass
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”En smak av oss” 

Deltagere på norskkurs ved 
Kristiansund voksenopplæring 
har laget fargerik kokebok 
med mat fra sine hjemland.

Deltagerne bak dypdykket i det 
kulturelle mat-mangfoldet startet 
på norskopplæring i januar i år, og 
de har hatt en hurtig læringskurve. 
Som en del av språkopplæringen 
har de nå like godt også laget en 
egen kokebok på norsk, gjennom 
prosjektet «En smak av oss».  

I prosjektet har deltagerne fra 
ni forskjellige nasjonaliteter blitt 
kjent med hverandres bakgrunn 
og kultur, gjennom å presentere 
sine land og mattradisjoner for 
hverandre. De har reflektert over, og 
formidlet, sitt eget lands nasjonale 
særpreg. For eksempel fikk de i 
forbindelse med vår egen 17. mai- 
feiring også synge og spille egne 
nasjonalsanger, og fortelle om sitt 
lands nasjonaldagsfeiring. 

Som et viktig ledd i prosjektet har 
deltakerne kokkelert hjemme etter 
egne tradisjoner, for så å bringe 
med seg mat fra sine hjemland til 
felles prøvesmaking i klassen. Dette 
har, ved siden av å fremme et godt 
interkulturelt miljø, gitt dem en god 
anledning til å anvende språket i en 
praktisk sammenheng. Dette ved 
at de har beskrevet ingredienser, 
tilberedningsmåter, ulike smaker, 
og utseende på maten de hadde 
med seg. 

I etterkant har altså kokeboka opp-
stått, med oppskrifter og beskrivelse 
av fremgangsmåte for å lage mat-
rettene, og en rekke lekre bilder og 
illustrasjoner. 

Kokeboka inneholder spennende 
oppskrifter fra Polen, Thailand, 
Afghanistan, Filippinene, Eritrea, 
Syria, Ukraina, Kenya og Tyrkia. 
I boka beskrives også hvert av 
landene med litt fakta og historikk. 

Innledningsvis kan vi lese: ”Til lille 
Kristiansund har det kommet minner, 
lukter, og familiehemmeligheter om 
mat, fra hele verden. Vi har samlet 
noen medbrakte oppskrifter her, og 
vil samtidig fortelle litt om landene 
vi kommer fra. Vel bekomme!”

-Deltagerne har hatt rask progre-
sjon og tilegnet seg norsk språk 
både skriftlig og muntlig, sier lærer 
Siss Aukan. 

-Språkopplæring er ikke bare å 
pugge grammatikk, men å kunne 
anvende språk i daglige sammen-
henger. Mat er en viktig del av hver-
dagen, noe vi alle har et forhold 
til. Mat er en viktig del av enhver 
kultur. Et mål med prosjektet «En 
smak av oss» har vært å utveksle 
kulturforståelse gjennom fokus på 
mat, sier Siss videre.
 
Rektor ved Kristiansund voksen-
opplæring, Richard Wiik, uttrykker 
stor tilfredshet både med prosess-
en og det attraktive sluttproduktet.   

-Dette er et godt eksempel på 
motiverende inkluderings– og inte-
greringsarbeid kombinert med 
effektiv norskopplæring. Koke-
boka er blitt et flott symbol på 
det mangfoldet vi er stolte over å 
være en del av.  Her kan alle finne 
inspirasjon til å utvikle sitt kulinariske 
repertoar, sier Wiik

Wiik forteller at et mindre antall 
bøker fortsatt er tilgjengelige for 
«det frie marked», og at interesserte 
kan henvende seg på epost til 
voksenopplæringen direkte.

Foto: Richard Wiik, Kristiansund voksen- 
opplæring

Her er noen av studentene som har bidratt med oppskrifter. På bildet fra høyre bakerst: 
Mohammad (Afghanistan), Lawrence (Syria), Tewelde (Eritrea). Midterste rekke: Florence 
(Filippinene), Chirila (Filippinene), Melissa (Filippinene), Jolly Ann (Filippinene), Mahnaz 
(Afghanistan), Praputsorn (Thailand). Foran: Kanitha (Thailand), Supaluck (Thailand) 
sammen med lærerne Siss Aukan og Signe Sefland
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Jobbsjansen Kristiansund og 
Averøy starter opp med ny 
gruppe i august. Prosjektet har 
tidligere hatt gode resultater 
med å øke sysselsettingen 
blant hjemmeværende inn-
vandrerkvinner og skal nå 
jobbe for å gjenta suksessen.

Om prosjektet
Jobbsjansen for inn- vandrerkvinner 
er et prosjekt i regi av kommunen, 
ved Kristiansund voksenopp-
læring (KVO), i samarbeid med 
Integrerings- og 
mangfolds-
direktoratet 
(IMDI). 

Det startet 
med prosjekt 
Ny sjanse i 2012, 
som gikk over til å 
bli den permanente 
tilskuddsordningen 
Jobbsjansen i 2013. 

Hovedmålet 
er å øke 
sysselsettingen blant 
hjemmeværende 
innvandrerkvinner 
som står langt fra 
arbeidsmarkedet 
og som har behov 
for grunnleggende 
kvalifisering. 

Dette skal gjøres gjennom 
individuelt tilpassede programmer 
som gir styrkede kvalifikasjoner og 
økonomisk selvhjulpenhet. Deltakerne 
kan delta i opptil 2 år og det gis en 
stønad tilsvarende 1 G pr. år i perioden. 
Man må forholde seg til vanlige regler 
i arbeidslivet når det gjelder oppmøte, 
fravær, ferie med mere. 

Hvem kan delta 
Målgruppen er hjemmeværende inn-
vandrerkvinner mellom 18 og 55 år 
som ikke er avhengig av økonomisk 
sosialhjelp, som ikke har tilknytning til 
arbeidslivet eller ordinær utdanning, 
og som har behov for kvalifisering. 

Man kan ikke ha deltatt i introduk-
sjonsprogrammet de to siste årene 
og man må ha oppholdstillatelse. Det 
er også en forutsetning at deltakere 
er motiverte for å gå ut i arbeid eller 

utdanning.
 
Innhold i programmet
Hver deltaker blir grundig kartlagt 
i forhold til muligheter,  behov og 
ønsker for framtiden. Dette nedfelles 
i en Individuell plan som brukes som 
styringsdokument i videre arbeid. 
Det er jevnlige individuelle samtaler,  
gruppeundervisning og temabaserte 
kurs. 

Det er viktig at deltakerne får til-
strekkelig kunnskap om kommunen 
de bor i, arbeidsmarkedet, gjeldende 
regelverk , 

norsk samfunnsliv, 
jobbsøkerprosessen 

og ikke minst helse. 

Flere av deltakerne har barn 
og da er det viktig at de får 

de riktige verktøyene til å 
bli gode rollemodeller.  

De fleste starter med 
språkopplæring ved 
KVO og kombinerer 

ofte undervis-
ningen med 
arbeidsrettet 
språkpraksis. 

Da får de mulighet til å praktisere 
språket i det daglige, lære dialekt, 
samt fagterminologi innen det yrket 
de jobber i. 

Det er også avgjørende at man opp- 
arbeider et nettverk og en arbeids-
erfaring på veien mot ordinært lønnet 
arbeid. 

Prosjektet har møtt stor velvilje fra 
arbeidsgivere til å gi deltakerne språk-
praksis, og ved flere anledninger har 
praksisen også resultert i jobb. Man kan 
aldri understreke nok, betydningen av 

at arbeidsgivere tar samfunnsansvar 
og de avkastningene dette gir på sikt.

Helhetlig tilnærming og 
samarbeidspartnere
For å oppnå suksess mot varig til- 
knytning til arbeidslivet og økonomisk 
selvhjulpenhet er det viktig å se, og 
jobbe med hele livssituasjonen.
 
Jobbsjansen har et godt samarbeid 
med Røde Kors og Frivilligsentralen, 
som kontinuerlig jobber med integrer-
ingsarbeid. 

Røde Kors bistår 
prosjektet med sam-
talegrupper hvor 

innvandrerkvinner får 
snakke med norske kvinner, i et 

uformelt miljø, om dagligdagse og 
aktuelle temaer. 

Frivilligsentralen har Internasjonal 
kvinnegruppe hvor man møtes for å 
lage mat, gå på kino og gå turer. 

Prosjektet samarbeider 
også med Flyktning- og 

innvandrertjenesten, Nav, 
kommunale enheter, 

offentlige 
og private 
bedrifter, samt 

fylkes- kommunen. Det 
jobbes også kontinuerlig for å 
danne nye samarbeid.

Suksessfaktorer og 
måloppnåelse
Grundig kartlegging, fokus på kvali-
fisering, helhetlig tilnærming og tett 
oppfølging, i tillegg til samarbeid med 
andre aktører, er årsaken til prosjektets 
suksess. 

På det meste har prosjektet hatt 14 
deltakere og prosjektansvarlig har 
hatt mulighet til å være tett på hver 
enkelt deltaker. 

Resultatkrav for ordningen i Justis- 
og beredskapsdepartementets til 
delingsbrev til IMDI er 60 prosent 
overgang til arbeid eller utdanning. 
Jobbsjansen Kristiansund og Averøy 
har hatt resultat på 76 prosent siden 
oppstart i 2012 og deltakerne har i 
samme periode hatt en gjennom-
snittlig deltakelse i på 13 måneder.

Tekst og illustrasjon: Silje Kruse, prosjektleder

Jobbsjansen for innvandrerkvinner 
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Søker ikke om endret regiontilknytning

Saken om eventuell endret 
regiontilknytning for deler av 
Nordmøre har hatt betydelig 
engasjement og skapt debatt i 
flere medier. Kommunestyrene 
i Kristiansund, Smøla og 
Surnadal behandlet saken 
ved St. Hanstider. Det er solid 
flertall for å styrke sam-
arbeidet på Nordmøre, framfor 
å gå videre i prosessen om 
endret regiontilhørighet. Aure 
behandler saken i august.

Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa 
og Surnadal har i vår hatt en felles 
prosess om å vurdere grunnlaget 
for en eventuell søknad om endret 
regiontilhørighet til Trøndelag. 

Ordfører i Kristiansund ledet pro- 
sessen og rådmannen i Kristian-
sund har stilt saksbehandler til 
disposisjon i arbeidet. 

Fellesnemnda for Trøndelag ved-
tok 27. april at de er positive til 
faktabasert utredning av fordelene 
og ulempene ved en eventuell stor 
grensejustering for deler av Nord-
møre. 

Stortinget vedtok 8. juni å videre-
føre Møre og Romsdal som 
egen region. Samme dag, under 
behandling av kommunereformen, 
vedtok Stortinget at Halsa over-

føres til Trøndelag som følge av 
sammenslåingen mellom Halsa, 
Hemne og deler av Snillfjord.  

Tirsdag 13. juni ble innstillingen fra 
rådmannen i Kristiansund lagt ut,   
klar for bystyrebehandling 20. juni. 
Saksutredningen ble samme dag 
sendt ordførerne og rådmennene 
i samarbeidskommunene som 
grunnlag for deres kommunestyre- 
behandling. Smøla og Surnadal rakk 
å behandle saken før sommerferien. 
Aure behandler saken på et ekstra-
møte i slutten av august. 

Styrket Nordmøre er viktigst
Med utgangspunkt i saksutred-
ningen og de 8 rapportene som 
foreligger, vedtok bystyret samt  
kommunestyrene i Smøla og 
Surnadal med solid flertall at 
man ønsker å styrke og utvikle 
samarbeidet på Nordmøre framfor 
å gå videre i prosessen om endret 
regiontilhørighet.

Samarbeid med Trøndelag
Videre oppfordrer de tre 
kommunene om at ORKidé tar 
initiativ ovenfor Trøndelag for å 
starte en prosess som skal utvikle 
samarbeidet mellom Nord-
møre og Trøndelag. Prosessen 
skal ta høyde for å eliminere 
ulemper med fylkesgrensene. 
Samarbeid om infrastruktur og 

kommunikasjonsløsninger som 
knytter de to regionene tettere 
sammen er viktig og nødvendig for 
innovasjon og utvikling i hele aksen. 

Fordelig av arbeidsplasser
Orkidé blir også oppfordret om å 
delta i prosessen med etablering av 
region Møre og Romsdal, blant annet 
for å styrke og utvikle samarbeidet 
internt i regionen,  samt jobbe for 
at plasseringen av eksisterende 
statlige og fylkeskommunale 
arbeidsplasser skal vurderes på 
nytt. Dette for å få en jevnere 
geografisk fordeling. Dette må 
også ha fokus ved etablering av 
nye statlige og fylkeskommunale 
arbeidsplasser i regionen.

Møre og Romsdal for liten?
De tre kommunene er også enige 
om å arbeide for en region Midt-
Norge, bestående av Trøndelag 
samt Møre og Romsdal dersom 
det viser seg at region Møre og 
Romsdal blir for liten mellom en 
stor Vestlandsregion og en stor 
Trøndelagsregion. (Kristiansund har 
”hele Møre og Romsdal” i sitt vedtak. 
De to andre kommunene vedtok ”Hele 
eller deler av Møre og Romsdal)

Tekst og foto: Petter Ingeberg 



side 13

Brukerstøtte til IKT-Orkidekommunene

Fra 1. september er det 
felles brukerstøtte for alle 
kommunene  i IKT-Orkide. 
Støttesenteret etableres i IKT-
enheten i Kristiansund, på 
Kongens Plass.  

Tjenestenivået styrkes på samtlige 
IT-tjenester som kommunene sam-
arbeider om, og nyslått Service 
Manager har allerede tatt grep! 

Allerede etter 50 dager inn i for-
beredelsene så har Servicedesken 
forbedret brukerstøtten i Kristian-

sund med over 50 prosent på 
løsning av saker. 

Lokalt IT-personell er en viktig 
støttespiller for felles brukerstøtte. 
80-85 prosent av alle saker skal 
kunne løses med selvbetjening eller 
med Servicedesken på telefon. For 
de resterende vil lokalt IT-personell 
få god hjelp til feilsøking og med 
å løse saker med informasjonen 
Servicedesken innhenter. 

Fagpersoner i kommunene som i 
dag driver brukerstøtte for felles 

fagsystemer som Profil, ePhorte, 
Visma Enterprise, HS Pro m. fl. Vil få 
bedre tid til kjerneoppgaver. 

Når felles brukerstøtte settes  igang 
vil Servicedesken får et jevnt og 
stort trykk på en helt annen måte 
enn før. Dette er noe vi gjennom 
opplæring og oppbemanning for-
bereder  oss på. 

Det er ansatt to nye lærlinger og en 
ny Service Manager, og det lyses ut 
en stilling som fagarbeider. Dette 
gir den kapasiteten og kunnskapen 
som trengs for å håndtere de mange 
og varierte problemstillingene som 
kommer til støttesenteret. 

Service Manager Erik Ingebrigtsen 
samarbeider med Orkidékommun- 
ene for å presentere og utvikle den 
felles brukerstøtten. Å vise frem hva 
vi ønsker å oppnå er viktig for å 
sikre godt samarbeid. IKT-enheten 
gleder seg til å levere tjenester til 
alle kommunene i IKT Orkidé! 
Tekst: Arild Ovesen, IKT-leder
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Slik kan du forhåndsstemme

Bensinstasjon og vaskeri i barnehagen

Mange barn i Myra barnehage 
er glad i å sykle. Personalet 
ønsket å ta et steg videre ved 
å få lagd bensinstasjon og en 
vaskehall slik at barna kunne 
videreutvikle sykkelleken. 

For å lage noe slikt var det behov for 
litt utstyr. En av de ansatte, Minami tok 
tak og dro på Circle K på Viadukten for 
å høre om de hadde noe å hjelpe oss 
med. 

De hadde en god del som barne-

hagen  kunne bruke som. En tidligere 
søppeldunk gikk gjennom en 
”kosmetisk fornyelse” og ble til  en flott 
bensinstasjon.

Det ble også laget en lufttrykkstasjon 
og en vaskehall. Dette til barnas store 
overraskelse. 

Med en god dose kreativitet ble dette 
flotte tilbud som barna elsker å holde 
på med (Minami var kreativ her). Takk 
til Minami og Circle K Viadukten for vår 
flotte bensin-stasjon og vaskeri!

Tekst og foto: Reidun Vullum, enhetsleder 

Den 10. august starter den 
ordinære forhåndsstemme-
givningen. Dette foregår på 
Kristiansund servicekontor i 
Langveien 19, og varer fram til 
8. september.

I tillegg legger vi tilrette for for-
håndsstemming på institusjoner 
og i hjemmet for velgere med for-
flytnings- og/eller bevegelses-
utfordringer (ambulerende for-
håndsstemmemottak).

Frist for mottak av ambulerende 
forhåndsstemmer er 6. september.

Dato og tid for forhåndsstemming 
ved institusjonene annonseres ved de 
aktuelle stedene.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken 
som helst kommune i landet. 

På valgdagen må du stemme i 
den kommunen du har registrert 
bostedsadresse den 30. juni. 

Du kan bare stemme en gang. Dersom 
du avlegger stemme flere ganger 

blir den første godkjent, de andre blir 
forkastet.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort 
(dersom du har mottatt det - det er 
ulik utsendelsedato for de forskjellige 
kommunene).

Tidligstemming
Dersom du ikke har anledning til å 
stemme innenfor den ordi-nære 
perioden for forhånds-stemmegivning 
og heller ikke på valgdagen, kan du fra 
1. juli til og med 9. august henvende 
deg til Kristiansund kommune, ved 
Servicekontoret. telefn 71 57 40 00. 
Du trenger ikke valgkort, men ta med 
legitimasjon, da vi registrerer på 
fødselsnummer.

Tekst: Toril Skram, bysekretær

Løftebukk til el-rullestoler 
Kommunens støttetjeneste har 
anskaffet en løftebukk til ved-
likehold og andre oppdrag 
på rullestoler og andre tunge 
hjelpemiddel.

Vedlikehold av slike kjøretøy er for tunge 
til å håndtere manuelt, og løftebukken 
er et svært god hjelpemiddel. 

øftebukken, opprinnelig en MC-bukk, 
er utviklet i samarbeid leverandøren 
i Sør-Europa. Det har vært en 

utfordrende prosess å finne frem til 
denne løsningen, og årsaken er nok 
at løftebukker til rullestoler er en vare 
som sjelden blir etterspurt. 

Med dette har hjelpemiddellagret 
tatt ett langt skritt fremover både i 
effektivitet, og i arbeidsmiljø. På denne 
måten bidra vi til økt livskvalitet for 
rullestolbrukere, i form av raskere 
vedlikehold. 

Tekst og foto: Bjørn Nortun
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Orkidé møtte Mørebenken 

I anledning Campuskonfe-
ransen og Kristiansund sitt 
275-års jubileum inviterte 
ORKidé Mørebenken til eget 
dialogmøte torsdag 29. juni. 
Det er stor enighet om å jobbe 
videre med konkrete saker for 
videre vekst og utvikling av 
Nordmøre.  

Tema for møtet var «samfunnsut-
vikling på Nordmøre» med fokus på 
hvordan vi sammen kan arbeide 
for å realisere samfunnsnyttige 
samferdselsprosjekter og bidra til et 
mer mangfoldig arbeidsliv. 

Fra Mørebenken deltok Pål Farstad 
(V), Helge Orten (H), Else-May 
Botten (AP) og Fredric Holen Bjørdal 
(AP). Orkidé var godt representert 
med ordførere og rådmenn fra 
kommunene på Nordmøre. 

Arbeidsplasser er viktig
Nestleder i regionrådet, ordfører 
Kjell Neergaard, innledet med at 
det er grunnleggende for regionen 
å tilby et mangfold av attraktive 
og fremtidsrettede arbeidsplasser, 
både innen næringsliv og i det 
offentlige. 

Det er høy aktivitet i en mangfoldig 
industri på indre Nordmøre, sam-
tidig som spesielt Kristiansund har 
nedgang i sysselsettingen. 

Styrket regionsenter
Kristiansund må styrke sin posisjon 
som regionsenter. Offshorevirk- 
somheten er fortsatt sentral 
for hele Nordmøre, ikke minst 
for Kristiansundsregionen, og 
Nordmøre er i en god posisjon for 

vekst i marin sektor og å skape 
nye arbeidsplasser innen «Det blå 
rommet». 

Det er et sterkt behov for flere 
statlige kompetansearbeidsplasser 
til Kristiansund og Nordmøre. 

Hvordan vil ny fylkesstruktur og 
ny oppgavefordelingen mellom 
kommuner, fylke og stat gi 
muligheter for Nordmøre? 

Matproduksjon er sentralt for 
regionen, og det er spennende 
muligheter for opplevelsesturisme 
som omfatter både mat, natur og 
kultur. 

Kreativ næring er betydelig på 
Nordmøre og av stor betydning for 
attraktivitet og livskvalitet. Opera- 
og kulturhus i Kristiansund er en av 
hovedsatsingene i regionen innen 
kultur, og det må bevilges midler i 
statsbudsjettet for 2018 for oppstart 
av kulturhusprosjektet. 

Viktige samferdselsprosjekt
Ordfører Ola Rognskog i Halsa, 
utfordret våre stortingspolitikere 
på sentrale samferdselstema for 
Nordmøre. Gode samferdselsløs-
ninger er viktig for næringslivet 
og for å bygge gode bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Her  inn-
går gode transportkorridorer, 
grensekryssende fylkesveier, til-
tak for å redusere vedlikeholds-
etterslepet på fylkesveiene samt 
forlengede bompengeperioder for 
å realisere flere samfunnsnyttige 
prosjekter.  

-Hvordan skal vi få realisert pri-
oriterte samferdselsprosjekt for 

Nordmøre, spurte Rognskog. Ny 
fergestrekning Aure – Hitra vil styrke 
arbeidsmarkedet og øke viktig 
verdiskapning i regionen. Stats-
budsjettet for 2018 må inneholde 
startbevilgning for E39 Betna – 
Stormyra, og det var viktig å få med 
merknad i Nasjonal Transportplan 
om at Halsafjorden kan vurderes 
som pilotprosjekt for større fjord-
kryssingsprosjekter. 

Fokus på viktige saker
I diskusjonen som fulgte var det 
stor enighet om betydningen 
av å realisere Campus Kristian-
sund og å lykkes med Helse-
innovasjonssenteret. Tjeldberg-
odden er aktuelt for satsing på 
hydrogen, men det forutsetter løs-
ning for karbonfangst og -lagring. 

Nordmøre er strategisk plassert 
med store muligheter innen sats-
ingen på havrommet. Det er viktig 
å ha fokus også på vedlikehold av 
fylkes- og riksveier, i tillegg til å få 
på plass nye samferdselsprosjekter. 
Utvidet bompengeperiode for 
ferge- avløsningsprosjekter er 
interessant. Statlige kompetanse-
arbeidsplasser var et viktig tema 
i diskusjonen, og det ble her blant 
annet vist til Orkide sin uttalelse 
om aktuelle fagmiljø for tilflytting til 
Nordmøre. 

Det ble et nyttig møte med fokus på 
sentrale saker for vekst og utvikling 
på Nordmøre. Regionrådet vil følge 
opp dialogen med Mørebenken.

Tekst: Ellen Engdahl, daglig leder Orkidé
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-Vi er en region full av 
muligheter, sa ordfører 
Kjell Neergaard. -Campus 
Kristiansund er smart og 
viktig, sa kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen. Begge 
holdt innledningsforedrag 
på Campuskonferansen i 
Kristiansund onsdag 28. juni. 
Optimismen var stor blant de 
frammøtte for det som plan-
legges i Kristiansund.

Over 100 deltakere fra politikk, 
næringsliv, forskning, utdanning 
og offentlig sektor var samlet til 
oppstartskonferansen for prosjekt 
Campus Kristiansund. 

Målet med konferansen var å 
informere om prosjektet og  å vise  
noen av de mulighetene som et 
Campus i Kristansund kan gi.
 
Temaet var todelt. Den første delen 
presenterte prosjektet, og i den 
andre delen presenterte deltakere 
fra næringsliv og forsking hvordan 
man ser for oppbygging av nye 
miljø knyttet til Campuset.

Satsing på fagskole
Hovedinnleder på konferansen var 
kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen. Han kom med nyheten om 
at Fagskolen i Kristiansund er  tildelt 
fire millioner kroner til å oppgradere 
og fornye laboratorieutstyr samt 

maritime simulatorer. Dette vakte 
selvsagt begeistring.

Dette er en del av satsingen på 
fagskolene, der man vil løfte 
statusen og synliggjøre dem som 
høyere yrkesrettet utdanning. 

Forutsetningen for tildelingen fra 
tegjeringen er at fylkeskommunen 
bevilget tilsvarende. Det betyr at 
Fagskolen i Kristiansund får åtte 
millioner ekstra til utstyr i 2017. 

Et lurt og klokt val
Kunnskapsministeren viste 
også til at Regjeringen i revidert 
nasjonalbudsjett har bevilget 
midler til 60 nye studieplasser for 
høgskole. Han var opptatt av at 
vi må ha både sterke og kraftige 
institusjoner, men også utdanning 
tett koplet til lokalsamfunnene. 
Campus Kristiansund passer godt 
inn i dette biletet, mente statsråden 

- Vi trenger flere ben å stå på 
i framtiden, og en satsing på 
kompetanse innanfor de maritime 
og marine næringene er viktig. Vi 
må bruke innovasjonskraftender vi 
er sterke frå før, sa ministeren. Han 
avsluttet innlegget med følgende 
hilsen: Campus Kristiansund er et 
lurt og klokt valg som jeg støtter.

Campus - en realitet i 2020
Prosjektleder Roland Mauseth 

presenterte status for Campus 
Kristiansund. -Vi ønsker å skape eit 
Campus med felles tyngdepunkt 
for høgare utdanning, forsking 
og innovasjon på Nordmøre, sa 
Mauseth. 
  
Arbeidet med prosjektet startet 
like før påske.  Prosjektplan og 
framdriftsplan er allerede på 
plass. Det er et mål at Campus 
Kristiansund skal vere ein realitet i 
2020, og kunne flytte inn i eget bygg 
i 2022. -Innen 2025 er målet 1400 
studenter, sa Mauseth.  - Prosjektet 
vil samarbeide med hele Nordmøre,  
og med regioner og nettverk rundt 
oss

På konferansen var det engasjerte 
innlegg både fra akademia, nær-
ingsliv og Mørebenken.  Alle har tro 
på prosjektet og de mulighetene 
dette åpner for. Stikkordet er sam-
arbeid for å bygge ny kompetanse.

Trykk her for å se presentasjonene.

Campus Kristiansund

Campus Kristiansund er et sam-
arbeid mellom fire aktører
• Kristiansund og Nordmøre 

Næringsforum
• Høgskolen i Molde
• Kristiansund kommune
• Møre og Romsdal 

fylkeskommune
Fylkeskommunen har prosjekt-
ansvaret med Roland Mauseth som 
prosjektleder

Tekst: Inger J Moene/Petter Ingeberg
Foto: Inger Johanne Moene

Campus - et lurt og klokt valg 

Ordfører Kjell Neergaard innledet campuskonferansen

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Prosjekt-Campus-Kristiansund/Presentasjonar-fraa-Campuskonferansen-28-juni
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En trivelig og flott 275-årsfeiring

Carolines Plass (klokken 10 - 11.30) 
• Uteservering med kaffe, vafler og saft
• Smaksprøver på flavored popcorn og cheesty Taco
• Ansiktsmaling
• KBK hadde satt opp en ballbinge og stilte med Fanzone 
• Biblioteket viste forestillingen AESJ med Reidar Kjelsen

Kongens Plass (hele formiddagen)
• På Kongens plass var det utstilling av brannbiler, 

både nye og gamle. I løpet av formiddagen var det to 
utrykninger. 

Rådhusplassen (klokken 12 - 14)
• Salutt fra bautaen (9 kanonskudd) 
• Åpning av ordfører Kjell Neergaard
• Operakoret
• Prolog v/Hedvig Wist
• Rektorvisen fra Brensnesmysteriet
• Bryteinnslag fra Braatt
• Thea Megaard 
• Operaens Ballettsenter/Christiansund dansekompani
• KSK drill
• Hilsen fra ordfører Ingrid Rangønes, Averøy
• Byjubileumsprisen (100 000 kroner ble tildelt Kvalvik Forts 

venner)
• Blue monday fra Kristiansund kulturskole
• Anetts danceteria
• Elg
• Takk for oppmøtet v/ordfører Kjell Neergaard
• Bysangen, allsang med Elg og Thea Megaard som 

forsangere

Konferansierer var Tonje Ersland Aae og Elias Gimnes

Torsdag 29. juni var Kristiansund 275 år og 
dagen ble feiret med en stor kulturhappening. 
I strålende og varmt sommervær kunne 
publikum nyte dagen og alle kulturinnslagene. 
I sin åpningstale ga ordfører Kjell Neergaard 
stor takk til kulturenheten som hadde planlagt 

dagen, og til de mange som har vært med på å 
gjøre dette til en minnerik dag for både små og 
store. På rådhusplassen ble det spandert kaker, 
boller, saft og kaffe. 10 store bløtkaker (40 x 60 
cm) og 500 boller ble raskt fortært. Det var også 
kaker på institusjonene. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 
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Jubileumsprolog 1992-2017
I 1992 i forbindelse med Kristiansund sitt 
250-års jubileum skrev Hedvig Wist (91) 
en jubileumsprolog. I år, til 275-års jubileet 
skrev  hun en ny med tittelen Veien videre 
Jubileumsportrett 1992 - 2017. Hun framførte den 
selv, på Rådhusplassen foran et stort publikum

I 1992 var det historisk prolog 
med innslag helt fra steinalderen endog – 
til vi stod ved den nye Freifjordtunnelen 
og gikk den til fots! - Der startet forskjellen
på den gamle og den nyere tid 
med fremtidsvisjoner - uten nevneverdig splid! 

Det har gått nye tjuefem, 
og dere: alt vi har opplevd i dem! 
Dypvannstunnel under selve havet! 
Det neste ønske: Halsafjord å grave. 
(Vel, undervannsveien fra Kanestrøm 
er forhåpentlig en korttidsdrøm!) 

Vi har vinket farvel til de siste sentrumsfergan,
men har fått cruisebåtanløp her ute på bergan! 
Og det ville være rart om det ikke tuta 
rundt halv fem - det er hurtigruta. 
Og Sundbåtene - med de raske navna – 
tøffer inn i fremtiden på havna! 

Enn næringslivet? Tidene skifter! 
Hvor ble de av, de ærverdige hjørnestensbedrifter? 
Konfeksjonen - foredling av fisken, 
småbutikker med kjøpmann bak disken? 
Den gammeldagse, forfinede klippfiskkulturen, 
lite igjen av den beskyttede strukturen. 

Og uunngåelig man retter zoom’ en 
mot den eventyrlige oljeboom ’en! 
Ryktene gikk - skynd dere - takk skje
om du rakk å tegne en aksje! 
Man bukket og klappet, 
men ble havet ut-tappet? 
Vi håper ressuserne er så rause 
at det bare er en hvilepause! 

Mer nytt under skyen? 
Byen er jo flyttet ut av byen! 
Ikke bare verksteder og industrien! 
Hvem skulle tro at byen skulle bli en 
vidstrakt verden fra havets ytre skjær 
til lune hus under Freis tette trær! 
Stadig nye drabanter 
bedrifter og boliger til alle kanter! 
Slik er det blitt: 
forretninger flytter bredt og vidt 
i stadig større dose: 
I sentrum selges knapt en støvsugerpose ! 

Der arbeides med studieplaner 
En fremtidig studentcampus mange aner, 
En by som blir preget av universitetsmiljø – 
sentrale fag om så vel land som sjø. 

Ikke bare for en innfødt kristiansunder, 
nei, det ligger innvandring under! 
Vi er i gang med å integrere. 
Innvandrere blir stadig flere. 
Barn går på skole og sier æ og ikkje, 
arbeid for den store og undervisning for den litkje 
Den kommunisasjonsfattige byen er blitt kosmopolitisk, 
og det fungerer, om enn ikke alltid paradisisk. 

Og operauka -stort er programmet. 
Nå nei, der står man ikke til skamme ! 
Vel, kulturhuset? Vi vet hvor det skulle stått, 
Men foreløpig bare et drømmeslott! 
(besøk av Trond Giske - nyttet det å «fiske»? ) 

Kristiansundere har alltid visst where og how: 
de kan å lage festivaler og show: 
Tahiti, Rastarkalv, og forleden: samme helg, all right 
med motorsykler, dollarglis og Nordic light! 

I sportsregionen litt vi yter: 
vi har europamester i bryter. 
Og heia heia KBK 
er i hovedserien nå!
Kristiansunderen har fått en gladere profil 
skapt av optimisme og smil! 

Tidene er ikke alltid lyseblå! 
ting vi ikke var forberedt på: 
den harde, gremmelige sykehusstriden: 
ett eller fire - eller ingen med tiden? 
Sykehus - noe vi tok selvfølge(r)lig 
sannelig, det ble det bølger i! 
og Fylkesgrensa? blir vi trønder eller møring? 
Vel, det blir som før, etter siste «høring». 

Byen vår gir et synbart spekter 
med fokus på de nye slekter: 
Et verdig trinn på den bratte stigen: 
å bygge opp landet etter krigen! 
Vår gjenreisingsbyer blitt sliten. 
vedlikeholds summen er nok liten. 
Bare vi ikke mister vårt ry 
som den omtalte polykrome by! 
Det er mye som bør gjøres 
forbedres, kanskje tilbakeføres! 
Litt fargeglede i betonggrå koloss - 
kunne gjøre godt,(se på «Jonas» attmed oss!) 
Det bør for fremtiden bli sånn 
at nytt og tradisjonelt går hånd i hånd. 
Nye ideer og historisk saga, 
Storhavet by - slik er den laga! 

Og her ender min prolog: 
ros - og samtidig litt både - og 
i vår vandring mot 300-årsfesten! 
Men husk, forresten: 
Om enn løfter om lønn og fremskutt frist: 
da blir det ikke prolog av Hedvig Wist! 

29. juni 2017. Etter oppdrag:  
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Glimt fra jubileumsfeiringen

10 store bløtkaker (40x60 cm) og 500 boller ble raskt fortært

Kvalvik Forts venner fikk 100 000 fra Gjensidigestiftelsen. Fra venstre 
Randi Pedersen, Svein Ulrik Olsen, Hans Olav Barsøe, Daniel Heggem  

og Kjell Neergaard

Myldrende folkeliv og stor stemning på Rådhusplassen

Operakoret åpnet med bursdagssangen

Tonje Ersland Aae og Elias Gimnes var dyktige konferansierer

Danseinnslag fra Operaens ballettsenter og  
Christiansund Dansekompani

Braatt hadde bryteoppvisning

Øyvind (Elg) Elgenes framførte i Slekt med måsan og Storm

Ansiktsmaling på Carolines Plass

Blue Monday fra Kulturskolen
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Jubileumshilsen fra Nordmørskommunene

På vegne av alle Nordmørs-
kommunene holdt Ingrid 
Ovidie Rangønes. ordfører i 
Averøy, en bursdagstale til 
Kristiansund. Nordmøre er 
tett vevd sammen, i gjensidig 
avhengighet, og har stor 
kjærlighet til hverandre, sa 
hun blant annet. Her er talen.  

”Kjære Kristiansund!. Nordmøres 
hovedstad! Gratulerer med dagen!
På vegne av alle nordmørs-
kommunene, så vil jeg takke så mye 
for at vi får være sammen med deg 
på den store dagen. For du betyr så 
uendelig mye, for hver og en av oss. 

Du er unik her du ligger. Omkranset 
av blått, midt i gullkysten. Og gjenn-
om alle disse åra du har eksistert, 
så har du høstet fra havet. Både 
blankt og svart gull.

Du ligger værutsatt til, men det 
gjør ingenting. For du evner å holde 
hodet kaldt, og løfte blikket, om det 
ryker eller fyker. Du vet bedre enn 
de fleste, hvordan det er å skulle 
kombinere folk, næring og alt det 
andre her ved storhavet. Krevende. 
Gjennom vekslende forutsetninger, 
og slett ikke uten utfordringer.

Men du gjør det. Gang på gang. 
Og uten å miste perspektivet. Og 
kanskje så er det nettopp dette, 

storhavet og det som finnes der 
ute i horisonten, som inspirerer og 
motiverer deg? Slik det gjorde den 
gangen da folket ditt reiste ut og 
hentet sydlig opera hit? Eller den 
gangen da du bestemte deg for 
å plassere fargerike påfugler midt 
blant alle måkene her på kysten? At 
du har et blikk som går utenfor det 
vi har tett innpå oss, og at du har 
et ønske om å utvide horisonten for 
oss nordmøringer? 

Kanskje så er du egentlig ikke så 
ankerfesta her nede på Piren, men 
må opp og ut med jevne mellom-
rom for å se etter nye ting og 
opplevelser. Slik du nå sist gjorde 
med å få KBK opp i eliteserien. Og 
slik du er i ferd med å gjøre med å 
få Campus og operahus. 

Du søker. Du overrasker oss. Du 
strekker deg. Og bruker din unike 
plassering, og dine naturgitte 
egenskaper til å skape, bygge og 
utvikle. Og blir med det en kystby, 
med både historie, tradisjoner og 
en enorm nyskaping.

En by der vi ser på påfugler, 
spiser bacalao og ball, softis på 
Kongens plass, hører opera, møter 
verdenskjente fotografer og står 
han av i nordvest og kuling i samme 
åndedrag. 

Du lever ikke uberørt på en slik plass. 

Vi beveges, undres, blir nysgjerrig 
og søker det ukjente. 

Du blir ikke likegyldig til livet, når du 
bor i Kristiansund. Ikke til verden 
heller. Livet og verden kommer 
tett på i dagliglivet. Sammen 
med røttene, og det opprinnelige. 
Derfor er det da også så riktig 
at klippfiskkjerringa står i den 
ene enden – og at påfuglene og 
operaen er i den andre. Det viser 
nettopp det uendelige spennet, du 
som by representerer. 

Vi har med en gave til deg. Fra 
oss i ORKide. Med en symbolikk 
på forholdet mellom deg og oss. 
Glasskunstneren heter Ingrid Furø, 
og hun har et galleri ute på Langøya 
i Averøy. 

Hun tar bilder av den fantastiske 
nordmørshimmelen vi har her 
ute ved kysten, og bruker den i 
sin glasskunst. Så bruker hun en 
teknikk, der hun setter sammen 
små, små biter i et nydelig hele. 
Akkurat som vi kommunene på 
Nordmøre utgjør et hele. Knyttet 
sammen av så uendelig mange 
ting: Folket, naturen, kulturen, nær-
ingslivet, havet, idretten, været 
– alt sammen. Vi er fargerike, og 
med et stort mangfold. I gjensidig 
avhengighet. 

Og det er ikke tilfeldig at hoved-
fargen er rødt. Kjærlighetens farge. 
Nordmøre er tett vevd sammen, og 
har stor kjærlighet til hverandre. 
Og du, kjære Kristiansund, er selve 
hjertet i det hele. Hovedmuskelen i 
et kretsløp, som går frem og tilbake, 
hele tiden.  

Så vi håper du tar med deg dette 
fatet inn i ditt nyoppussede hus, 
titter på det en gang i blant, og 
minnes hvordan vi her på Nordmøre 
er knyttet sammen i kjærlighet. 

Fra alle dine naboer her på 
Nordmøre: Vi er glad i deg akkurat 
slik som du er. Gratulerer så mye!”

Bursdagsgaven var et vakkert glassfatlaget laget av glasskunstneren Ingrid Furø.  
Fatet ble ble overlevert til ordfører Kjell Neergaard.
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Nordenfjeldske seileruke i Kristiansund

Fra torsdag 13. til søndag 16. juli 
arranges KS Norden-fjeldske 
Seileruke i Kristiansund. 
Båtene kommer onsdag 12. juli. 

Regattaen arrangeres på tradi-
sjonelt vis med en lang distanse-
seilas torsdag, baneseilaser fredag 
og en kortere distanseseilas 
lørdag. Seilasene foregår på 
Bremsnes-fjorden og havområdet 
utenfor. Arrangør er Kristiansund 
seilforening. Seileruka arrangeres 
annet hvert år. Her er programmet 

Onsdag 12. juli
17:00-21:00 Registrering av 
deltakende båter. 

15:00-23:00 Åpen seilkro
Fra 17:00 Middag  
19:00 Offisiell åpning av seileruka 

Torsdag 13. juli
07:30-23:00 Åpen seilkro 
07:30-09:00 Frokost 
08:00-09:00 Skippermøte 
10:00 Startprosedyre distanseseilas 
Fra 17:00 Middag 
19:00 Premieutdeling 

Fredag 14. juli
07:30-23:00 Åpen seilkro 
07:30-09:00 Frokost 
08:00-09:00 Skippermøte 
10:00 Startprosedyre baneseilaser 
Fra 17:00 Middag 

19:00 Premieutdeling 

Lørdag15. juli
07:30-23:00 Åpen seilkro
07:30-09:30 Frokost 
08:00-09:00 Skippermøte 
10:00 Startprosedyre distanseseilas
18:00 Omvisning på Milnbrygga 
ved Nordmøre museum for de som 
ønsker det 
18:00 Møte Nordenfjeldske seileruke 
- representantskapet Milnbrygga 
19:00 Bankett med premieutdeling 

Søndag 16. juli
Fra 10:00 Frokost/brunch 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Vi har laget en gratis 
abonnementsordning for info- 
bladet. Send epost til 
infobladet@krist iansund.
kommune.no, så legger vi deg 
inn lista, og du  får infobladet 
sendt til egen epostkasse hver 
gang et nytt blad utgis.

Kommunen gir 11 måneder i året ut 
infobladet. Her presenteres små og 
store nyheter om saker og ting som 
skjer i kommunen.

Målgruppen er kommunalt ansatte, 
folkevalgte og innbyggere generelt. 
I tillegg blir hver utgivelse sendt 
ordførerne og rådmennene på 
Nordrdmøre, til fylkesmannen og til 
“Mørebenken” på Stortinget.

Infobladet Kristiansund er populært, 
tilbakemeldingene er meget gode . 

Du kan se tidligere utgivelser av 
Infobladet ved å trykke på denne 
lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gratis abonnement på infobladet
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Maritimt landstevne i Kristiansund i juli

Fra torsdag 20. til og med 
søndag 23 juli har Forbundet 
Kysten landsstevne i Kristian-
sund. Da blir det mye liv og 
røre både på sjø og på land. 
Her er programmet.

Onsdag 19. Juli
Felles treff på Ringholmen (nord) og 
Håholmen (sør). Samseiling inn til 
Kristiansund starter fra Ringholmen og 
Håholmen torsdag 20. om morgenen/
formiddagen.

Torsdag 20. Juli
08:00 Flaggheis
10:00 Stevnekontor åpner
12:00 Markedsplassen åpner
14:00 Samseiling fra Tustna og Averøy 
ankommer Kristiansund
15:00 Festivalteltet åpner
16:00 Matteltet åpner
16:30 Markedsplass stenger
17:00 Åpningsseremoni
18:00 Utstillingen «På ripa» åpner på 
galleri Dobag
19:00 Bokpresentasjon m/Einar Oter-
holm – Kleivsetsjyn og Plassasjyn – 
historie og båtar – I lokalene til Norsk 
Skipsfartshistorisk selskap Nordmøre.
21:00 Flagghal
21:00 «Husbandet». Fartøyvernforen-
ingens eget band spiller i festivalteltet

Fredag 21. Juli
08:00 Flaggheis
08:00 Matteltet åpner (frokost)
09:00 Skippermøte
10:00 Markedsplass åpner
10:00 Aktiviteter i Mellmeværftet 
starter
10:00 Åpen båt – MS «Gamle Oksøy» 
-filmvisninger
10:30 Foredrag: Sverre Svendsen, 
etnolog, tidligere ansatt ved Nord-
møre museum. -«Livet på, ved og 

rundt en havn». Sted: Milnbrygga 
11:00 Barking av seil starter
12:00 Foredrag: Simen Lunøe Phil, 
Museumsfaglig rådgiver Stiftelsen 
Lindesnes fyrmuseum og Kystverk-
musea – «Støpejernstårn – et fyr-
historisk eventyr». Sted: Milnbrygga
12:00 Festivalteltet åpner.
13:00 Kappseiling
14:00 Foredrag: Odd W. Williamsen, 
konservator og fagansvarlig for Norsk 
klippfiskmuseum – «Klippfisk: Kvinner, 
barn og føydalherrers verdiskaping 
gjennom 300 år». Sted: Milnbrygga 
15:00 Foredrag Jon Godal «Tradisjons-
båtar i Møre og Romsdal». Sted: 
Milnbrygga
16:00 Foredrag: «Storvik Mek. Verk-
sted» ved Stiftelsen Maritim Historie 
Nordmøre. Sted: Milnbrygga
17:00 Skattejakten -en konsertfore-
stilling for hele familien. Sted: 
Bakgården på Håndtverkeren
18:00 Premieutdeling
18:30 Korkonsert: Shantier med 
festivalkoret «Ballaklava»
19:00 Lyden av Vågen – Urfremførelse 
av nytt verk av Kjetil Bjerkestrand.
19:00 Markedsplass stenger
21:00 Flagghal
21:00 Konsert/Jam i festivalteltet ledet 
av Kystfolket

Lørdag 22. Juli
08:00 Flaggheis
08:00 Matteltet åpner (frokost)
09:00 Skippermøte
10:00 Markedsplass åpner og aktivi-
teter i Mellemværftet starter
10:00 Åpen båt – MS «Gamle Oksøy»
10:30 Foredrag: Lastet med Klippfisk 
med Jørgen Strand i lokalene til Norsk 
Skipsfartshistorisk selskap Nordmøre. 
11:00 Kapproing
11:00 Møte med Elias
11:00 Åpent dokumentasjonssenter – I 
lokalene til Stiftelsen Maritim Historie 

Nordmøre, Chr. Bræinsgate 3
11:30 Foredrag: Kristine Moltu fra 
Museum Nord/Lofotmuseet – Havne-
historie i bilder – tidlig havnebygging 
presentert gjennom Statens Havne-
vesens fotosamling. Sted: Milnbrygga
12:00 Foredrag: Bankskøyta – Morten 
Hesthammer. 
12:00 Festivalteltet åpner.
12:00 Foredrag: Jarle Sanden fra 
Romsdalsmuseet – «Sei – havets 
grå eminense» i lokalene til Norsk 
Skipsfartshistorisk selskap Nordmøre. 
12:00 Skattejakten -konsertforestilling 
for hele familien. Sted: Bakgården på 
Håndtverkeren
13:00 Foredrag Frode Pilskog fra Dals-
fjord fyrmuseum – «Dei sunn-mørske 
fyrbyggarane». Sted: Milnbrygga
13:30 Defilering
14:00 Pilegrimsvandring i byen. 
Starter med samling i Kirkelandet 
kirke (pilegrimsbønn) - Sundbåten 
m/guide om bord - Nordlandet 
kirke (åpent kirkerom for stillhet og 
refleksjon) – Turen tilbake til sentrum 
kan enhver velge selv.
15:00 Omvisning i Reperbanen ved 
Hardanger Fartøyvernsenter
16:00 Premieutdeling
16:30 Korkonsert: Shantier med festi-
valkoret «Ballaklava»
17:00 Lyden av Vågen – musikalsk 
verk av Kjetil Bjerkestrand
19:00 Markedsplass stenger
19:00 Stevnemiddag (Milnbrygga)
21:00 Flagghal
22:00 Konsert med Kystfolket i festi-
valteltet

Søndag 23. Juli
08:00 Flaggheis
08:00 Matteltet åpner (frokost)
09:00 Skippermøte
10:00 Markedsplass åpner
11:30 Busstur fra Kristiansund til Averøy 
(Kystpilgrimsleia) – Mottakelse, mat 
og kultur på Kvernes museum – 
Pilegrimsvandring - Besøk i Kvernes 
gamle kirke
15:45 Avgangsarrangement i 
Kristiansund (Kystpilgrimsleia) 
– Samling på kaia med tale  – 
Salmesang
16:15 «Helt» og andre båter forlater 
Kristiansund med kurs for Edøya 
(Kystpilgrimsleia)
16:00 Avslutningsseremoni
21:00 Flagghal

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon Aug Sept

BYSTYRET 
Ordfører: Kjell Neergaard  (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset   
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk 
debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og 
utvalg. 

29.

FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALG
Ordfører: Kjell Neergaard (Ap)  Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset 
Formannskapet møtes ofte, og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret 
har gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også 
saker som tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker 
og saker tilknyttet kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens 
næringsutvalg og likestillingsutvalg.

15.
22.

26.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR  (hovedutvalg)  * Dialogmøte 
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

06.*

HELSE, OMSORG OG SOSIAL  (hovedutvalg)   
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

07.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

31.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET  (hovedutvalg) 
Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Rådet ivaretar overordnede politiske 
oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 

24. 28.

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET 
Leder:  Sven Erik Olsen (Ap). Tirsdag kl. 09.00 Brannstasjonen.  
Utvalget styrer og forvalter alle store byggeprosjekter (over 8 mill. kr.), og er bindeledd mellom  
sentraladministrasjonen, eiendomsdrift og kommunalteknikk

12. 04.

ELDRERÅDET 
Leder: Ellen Thorsøe   Mandag kl. 10.00. Rådhuset. Rådet er et høringsorgan som skal ivareta og 
uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

28.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.  
Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

14.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Anton Monge (H) Onsdag kl. 09.00. Rådhuset  
Utvalget arbeider med alle typer olje- og energisaker. 

14. 06.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy   Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en 
høringsinstans. Kan ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

24.

UNGDOMSRÅDET 
Leder:  Hanne Steen  Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales. 
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring 
i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for 
lokaldemokratiet.

06.

Politisk møteplan august og september
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