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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

Arbeidet med kommunereformen er i gang i alle landets kommuner. Onsdag 22. oktober var alle  
nordmørskommunene samlet til felles formannskapsmøte i Kristiansund. På bildet Orkidé-leder  

Ingunn Golmen. Bystyret behandler prosesssaken 2. desember. (Foto: Petter Ingeberg)
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Kompetansen til personalet 
er avgjørende for kvaliteten 
på tilbudet i barnehagene. 
Nordmørskommunene har 
derfor styrket satsingen på 
kompetanseheving og videre-
utdanningstiltak for barne- 
hageassistenter i tråd med 
regjeringens kompetanse- 
strategi for barnehagene. 

Fylkesmannen utlyste midler til ”Midler-
tidig kompetanseheving for assistenter 
i barnehage” i kommunal regi. Barne-
hagenettverk Nordmøre søkte, og fikk 
tildelt kompetansemidler.

Kurset for assistenter har gått over to 
enkeltdager i løpet av høsten, og vært 
arrangert i Surnadal og Kristiansund. 
I Kristiansund har vi hatt deltakere fra 
Averøy, Tingvoll, Tustna og Kristiansund. 

Kursledere har vært Sølvi Hessen Schei, 
og Kjersti Nissen som er høgskolelek-
torer i pedagogikk ved Dronning Mauds 
Minne høgskole i Trondheim.

Innholdet i kursdagene har vært:
• Barnehagens samfunnsmandat, 

regelverk og andre styringsdoku-
menter.

• Barn i leik og læring.
• Barnehagen som læringsmiljø.
• Voksenrollen, voksne som rollemod-

eller.
• Voksen i barnehagen, bruk av sosiale 

media og taushetsplikt.

Kursdagene bestått av forelesninger og 
gruppearbeid. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne viser at det har vært et be-
hov, og interesse for kompetanseheving 
hos denne gruppen. Deltakelsen i begge 
arrangørkommunene har vært stor, og 
deltakerne har vært lærevillige, aktive 
og reflekterte.

Barnehagenettverk Nordmøre takker 
alle involverte parter på kursdagene i 
Surnadal og Kristiansund.

Tekst: Odd-Arild O. Larsen, prosjektleder 
barnehage. Foto: Petter Ingeberg 

Kompetanseheving for barnehageassistenter

Torsdag 30. oktober, arr 
angerte Vernetjenesten hel- 
dagskurs om folkeskikk 
og uskikk på arbeidsplass- 
en. Kurset var basert på 
psykolog Jan Atle Andersen 
sine teorier og ideer. Fore-
leser var Rune Ramsli, kom-
petanserådgiver i Fagakade-
miet. 

101 verneombud, tillitsvalgte og ledere 
møtte til en spennende og givende dag.
  
Formålet var å gi konkrete og anvend-

bare kjøreregler for å skape muligheter 
for et godt og trygt arbeidsmiljø. Et 
miljø som vektlegger konstruktive til- 
nærminger kolleger mellom, ledere mel-
lom samt mellom ledere og medarbei-
dere.
 
Ramsli gikk gjennom de grunnleggen-
de kommunikasjonsreglene, der det ble 
mye gruppearbeid og spørsmålstillinger 
på hvert punkt. Ramsli hadde en ufor-
mell foreleserstil og oppnådde en god 
dialog og mange aktive deltakere på 
kurset.

1. Jeg har rett til å vise følelser

2. Jeg snakker for meg selv

3. Jeg snakker med – ikke om

4. Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på 

svaret

5. Jeg har rett til å si nei

6. Jeg unngår formuleringen ”jeg føler at…”

7. Jeg ansvarer for meg selv

8. Jeg praktiserer diskresjon

9. Jeg er her og nå

10. Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke 

argumenter

11. Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for 

å kritisere

12. Jeg unngår å bruke anonyme ”ytre 

kilder”

13. Jeg har rett til å spørre, men har ikke 

krav på svar

14. Jeg holder meg utenfor andres konflikter

15. Jeg har rett til å feile

Takk til kommunen og fagforeningene, 
som ga økonomisk støtte til kurset. Sp-
esielt takk til all hjelp fra Fagforbundet.
 
Tekst: Jarle Krogsæther, Hovedverneombud
Foto: Petter Ingeberg 

Folkeskikk og uskikk på jobben 
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Norges første operahus fyller 100 år

Festiviteten åpnet i 1914 
som det flotteste konserthus 
utenom Oslo og Bergen. Det 
fortsatte som Kristiansunds 
berømte operastorstue, og 
ingenting er glemt etter 100 
år. Kommunen feirer Festivi-
teten i 100 år med festfores-
tilling lørdag 15. november 
og familiedag søndag 16. no-
vember.

En flottere teater- og konsertsal måtte 
man lete lenge etter i 1914. Byens 
stolthet var hugget i stein med preg 
av nasjonalromantisk nyklassisisme 
og jugendstil i takt med tiden etter 
Ålesunds bybrann ti år tidligere. 

Huset er både byens stolthet og politiske 
kranglehistorie – mens mest av alt er det 
arnestedet for folkeoperaen og Edvards 
Bræins fantastiske serie av oppsetninger 
mellom 1928 og 1937. I dag er Operaen 
i Kristiansund et begrep i norsk kultur-
politikk med fast plass på statsbuds-
jettet.

Gjennom ett hundre år har Festivitet-

en vært tilholdssted til blant annet op-
era, konserter, teater, brytestevner, 
boksestevner, bingo, kino, politistasjon 
og arrestceller, rettslokale, ungdom-
sklubb, skomakerstue, gullsmed, kafé, 
danseskole, moteshow, gudstjenester, 
begravelser, konfirmasjon, markeder, 
julebord, alternativ julefeiring, fester, 
karneval, revyer og fagforeningsmøter. 

Publikum har alltid fylt Festiviteten, og 
særlig gjelder det når lokale aktører 
opptrer. 

Storhetstiden for byg-
get var i mellomkrigs-
tiden.  

Festiviteten ble bombet 
og kraftig ødelagt un-
der krigsherjingene 
i 1940, men den ble 
stående og fikk nye 
bruksområder etter 
hvert som tiden gikk.

I nyere tid har dårlige 
stoler og garderober 
vært gjennomgangs- 

tema, helt frem til kommu-
nen tok tak i situasjonen og gjen-
reiste fordums storhet med en  
oppussing i 100-millionersklassen. I dag 
er Festiviteten et mer populært leieob-
jekt enn noen sinne.

Nyrenoverte Festiviteten er en flott 
100-åring. 

Trykk her for å lese mer om  
Festivitetens 100-årige historie.

Tekst: Helge Hegerberg, kultur- og 
næringsenheten

Arkitekt Kristen Rivertz tegnet Festiviteten i 1912. Tomta hadde da stått klar i over 20 år mens  
man jobbet med å skaffe investorer og økonomiske velgjørere.

Festiviteten ble bombet i 1940 med betydelige indre ødeleggelser. 
Bare skallet sto igjen. 29. juni i 1942 ble bygget gjenåpnet.

http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3888
http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3888
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Flere ganger i uka kan man 
se en godt voksen, men en-
ergisk mann traske opp og 
ned Langveien, med caps på 
hode og sekk på ryggen. Det 

er den travle pensjonerte 
læreren Tor Larsen som er 
på vei til eller fra politiske 
møter eller andre frivillige 
verv som han deltar i. 
 
Til tross for at han har blitt 71 år, er 
han i full vigør. Tor har mange interess-
er. Han er både politiker, historiker og  
idrettsmann. 
 
Han har over en rekke år vært engasjert 
i TV-aksjonen som NRK arrangerer hver 
høst. Tor Larsen stiller alltid opp for den 
gode sak.  

Mange unge musikanter har fått op-
plæring av Tor. Han er primus motor for 
tromminga på 17. mai. I tillegg er han 
aktiv i Norodd idrettslag sin 17.mai–
skolestafett. I  år innførte han i tillegg 

skolekamp på bannhjul i Kaibakken. 

Skal du ha tak i Tor Larsen er det bare 
å stikke innom lokalhistorierommet på 
biblioteket. Nordlandsøya- fra Grunden 
til Byskogen er hans spesialitet .Han  er 
et Orakel på lokalhistorie, og er aktiv i 
både Nordmøre historielag  Freiøya his-
torielag og DIS - Kristiansund (slektsfor-
skerforening)  

Tor har vært politisk aktiv i en mann-
salder. 

Tor Larsenhar vært og er en fremragen-
de kulturarbeider i Kristiansund kom-
mune. Han har gledet mange og han 
fortjener en kristiansund.no-kopp 

Tekst: Mariann Wiig/Annette Gundersen, 
servicekontoret   

Kristiansund.no kopp til Tor Larsen

Valg 2015 og kommunereformen

Fylkesmennene har kjørt 
kommunereformprosessen 
godt i gang over det ganske 
land. Planleggingen rundt 
nye og mer robuste kom-
muner i framtiden, påvirker 
også planleggingen av kom-
munestyre- og fylkestings-
valget 2015. 

Blant annet har KS laget et eget program 
for folkevalgtopplæring i kommunene 
etter valget i 2015 – altså skal enhver 
kommunepolitiker bli opplært i det nye 
systemet allerede fra neste år.
 
Kristiansund valgstyre starter sitt arbeid 
i forbindelse med kommunestyre- og  
fylkestingsvalget i april 2015. Da skal 

de, ut i fra retningslinjer fra Fylkesman-
nen i Møre og Romsdal og KS, lage et 
skreddersydd opplæringsopplegg for 
Kristiansund kommunes folkevalgte, 
myntet på en storkommune. Videre skal 
valgstyre oppnevne stemmestyrer og –
steder for valggjennomføringen 13. og 
14. september 2015.
 
Siden 2008 har Kristiansund hatt 8 
stemmekretser og stemmelokaler. Det 
jobbes hele tiden for et enklere og mer 
tilgjengelig valg, både fra lokalt og sen-
tralt hold. Det er sannsynlig å tro at 
det blir mer fokus på valghandling over  
internett og færre stemmesteder i frem-
tiden.  

Ved stortingvalget i 2013 kunne velgere 
i tolv kommuner stemme via Internett. 
Internettstemmegivningen, eller e-valg, 
var et tillegg til det vanlige, papirba-
serte valget. Selv om erfaringene etter 
forsøket med e-valg ikke viste til større 
valgoppslutning, er det likevel sann-
synlig at dette er den framtidige valg- 
handlingen da løsningen er en betydelig 
forenkling. 

Tekst: Toril Skram Lundberg, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg  
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Kommunereformarbeidet er i gang

Arbeidet med den nasjonale 
kommunereformen er i gang 
i alle landets kommuner. By-
styret skal behandle sak om 
prosess den 2. desember. 
Stortinget ga i juni i år sin tilslut-
ning til at det skal gjennomføres en 
nasjonal kommunereform og alle 
kommunene har fått et utrednings- 
ansvar.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 
gitt alle kommunene i oppdrag å leg-
ge fram en sak for kommunestyret om 
hvordan de vil kjøre prosessen i egen 
kommune. Saken må behandles innen 
utgangen av 2014.  Alle kommuner må 
i tillegg oppnevne en kontaktperson for 
kommunereformen. 

Status 10. november
Status for Kristiansund er slik pr. 10.  
november:

• 17. september var det felles opp- 
startsmøte for alle kommunene i 
fylket i regi av fylkesmannen. 

• 23. september ble det gitt infor-
masjon til alle ansatte på rådhuset, 
enhetslederne og hobvedtillitsvalgte.

• 30. september fikk bystyret sin 
første informasjon.

• 3. oktober ble kommunereformen 
tatt opp i byregionprogrammet.

• 10. oktober egen side om kommune- 
reformen i infobladet Kristiansund.

• 23, oktober felles formannskapsmøte 
for alle 11 Orkidékommunene.

• 4. november ekstra bystyremøte 
med tema kommunereformen .

• 10. november - egen side om kom-
munereformen i infobladet. 

Med utgangspunkt i forventningsbrevet 
fra fylkesmannen og de signalene som 
ble gitt av bystyret i møte 4. november 
blir det lagt fram en sak for bystyret 2. 
desember om hvordan vi planlegger å 
kjøre prosessen i Kristiansund.

Felles formannskapsmøte 
22. oktober
Kommunereformen vil trolig medføre at 
det blir flere nabokommuner som slår 
seg sammen til en stor kommune. Det 
er ikke gitt noen nasjonale føringer på 
dette.  

Som ledd i prosessen ble derfor alle for-
mannskapene til kommunene i Nord-
mørsregionen invitert til et fellesmøte 
om kommunereformen i Kristiansund 
22. oktober.   

Etter innlegg fra fylkesmannen, KS og 
Orkidé ble det gitt følgende foreløpige 
løypemelding fra de 11 kommunene: 

Averøy 
Har hatt prosessmøte med kommune- 
styret, tillitsvalgte og ungdomsrådet. 
Innspillene sammenfattes i en sak som 
til kommunestyret i desember.

Aure
Har begynt å diskutere saken i kom-
munestyre og forbereder sak før jul. 
Flere alternativ vurderes. Deriblant Kris-
tiansund. 

Eide
Har begynt å diskutere saken i kom-
munestyret. Er medlem både av ROR og 
Orkidé og vurderer flere alternativ.  

Gjemnes
Vurderer om de skal orientere seg mot 
Nordmøre eller mot Romsdal. Kom-
munegrensene kan bli justert. Vil i første 
omgang snakke med bykommunene. 
Planlegger folkeavstemming 14. sep-
tember.

Halsa
Vurderer flere alternativ og ser litt ekstra 
ut mot havet. Viktig samfunnsmessige 
anliggender blir styrende for hva man 
gjør videre - samferdesl, areal, næring.  

Kristiansund
Arbeidet er i gang. Viktig å kjøre gode 
prosesser som tjener innbyggerne i Kris-
tiansund og regionen best for fremtiden. 
Byregionprogrammet viktig brikke i det 
videre arbeidet. 

Rindal
Prosessen er startet. Flere alternativ og 
retninger vurderes. 

Smøla  
Arbeidet er i gang og flere alternativ 
vurderes. Følger med på det som skjer 
rundt kommunen. Er med i byregionpro-
grammet og øykommuneprosjektet. 

Sunndal 
Har hatt møte med Nesset, Oppdal og 
skal ha møte med Surnadal. 

Surnadal
Arbeidet er i gang. Har vært i samtale 
med Halsa og skal samtale med Rindal 
og Sunndal. Tenker også sammenslut-
ninger langs riksveien, samt Trollheimen 
rundt. Tenker ikke Kristiansund som 
fremtidig kommunsenter.
 
Tingvoll
Samfunnsdelen i kommuneplanen pek-
er på ytre del av Nordmøre som naturlig 
samarbeidsarena, men de er også åpen 
for å se på alternativ mot indre Nord-
møre. 

Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg 
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Miljøtilstanden i Bolgsvaet kartlegges

Fylkesmannens miljøavdel- 
ing, fylkeskommunen, miljø- 
direktoratet, kommunen og 
aktuelle private virksom-
heter møttes 7. oktober for 
å drøfte et samarbeid for å 
bedre kunnskapen om miljø- 
tilstanden i Bolgsvaet. Part-
ene er enige felles program 
for overvåking av Bolgsvaet. 
Fylkesmannen koordinerer 
prosjektet. Arbeidet vil etter 
planen starte i januar/febru-
ar med flere prøvetakinger 
gjennom året. Rapport blir 
lagt fram i 2016. 

Fylkesmannen la nylig frem en rapport 
utarbeidet av Rambøll som går på de 
miljøundersøkelser som er gjort i Bolgs-
vaet til nå. Det anbefales ytterligere un-
dersøkelser for å få en bedre oversikt 
over miljøtilstand og den totale belast-
ningen på Bolgsvaet. 

Kommunen har i sitt arbeid med “Hoved- 
plan for avløp og vannmiljø” lagt vekt på 
å redusere belastningen på Bolgsvaet. I 
første omgang blir anleggene på nord- 
siden, til sammen ca 4000 PE, lagt om 
og overført til det planlagte hovedren-
seanlegget på Hagelin. På sikt skal alle 
kommunale avløpsutslipp til Bolgsvaet 
saneres. 

Vannforskriften har som mål at alle vann 
i landet skal ha minst “god” kvalitet in-
nen 2021. Dette er i forhold til EUs vann- 
direktiv. For å sikre at målene blir nådd i 

Bolgsvaet har fylkesmannen tatt initiativ 
til et samarbeid mellom aktørene. Det 
er store interesser knyttet til området 
rundt Bolgsvaet. Det er derfor viktig å få 
en god oversikt over miljøtilstanden slik 
at utviklingen i og rundt Bolgsvaet skal 
skje på en måte som ivaretar målsettin-
gen om fremtidig miljø. 

Rapporten fra Rambøll går gjennom 
kunnskapsgrunnlaget for Bolgsvaet og 
Bolgvågen. Det blir her sett på den in-
formasjonen som allerede fins. Det er 
samtidig lagt frem en plan for hvilke 
tilleggsundersøkelser som må til. Resul-
tatene fra tidligere undersøkelser er ikke 
dekkende nok til å si noe om tilstanden 
i sin helhet. 

Miljødirektoratet har samtidig satt i gang 
en landsdekkende aksjon hvor 130 av 
deres bedrifter blir bedt om å overvåke 
sine utslipp og 
effekten de har 
på resipienten. 
Her har to av 
disse bedrif-
tene utslipp 
til Bolgsvaet. 
Bedriftene har 
i første om-
gang sendt en 
prøvetaking-
splan til god-
kjenning hos 
miljødirektora-
tet. Noen av 
prøvepunktene 
sammenfaller 

med punkter som Rambøll har satt opp i 
sitt forslag til nye prøvepunkt. 

Det var enighet blant de fremmøtte 
om nytten av et spleiselag og et felles 
program for overvåking av Bolgsvaet. 
Fylkesmannen tar “lederrollen” for å 
koordinere prosjektet. Første steg er 
en anbudsrunde for valg av konsulent 
til miljøkartleggingen. Arbeidet vil etter 
planen starte i januar/ februar 2015. Da 
prøvetakingen må skje ved forskjellige 
årstider vil en rapport om overvåkingen 
ikke kunne legges frem før i 2016.
 
Fra det private næringslivet deltok 
representanter fra Vestbase, Husøya 
næringspark, Franzefoss og Norsk Gjen-
vinning på møtet. 

Tekst: Linn Stamnes Stokke, miljørådgiver.
Foto: Petter Ingeberg 

Fylkesmannen skal koordinere prosjektet
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Nye og bedre avløpsanlegg på Frei

I bydelen Frei er det 14 av-
løpspumpestasjoner som 
overfører avløpsvann til 6 
renseanlegg (slamavskill-
ere). Flere av disse er gam-
le og modne for renovering. 
Kommunen vedtok i 2012 
ny “Hovedplan for avløp og 
vannmiljø”. Den erstatter 
avløpsplanene som gjaldt 
for tidligere Kristiansund og 
Frei kommuner, og danner 
grunnlaget for satsing på av-
løpssektoren i et lengre per-
spektiv. 2 nye pumpestas-
joner er tatt i bruk, flere 
vurderes og arbeidet med 
hovedrenseanlegg i Nerd-
alen starter så snart reguler-
ingsplanen er vedtatt.  

Her følger en beskrivelse av hvordan 
kommunen jobber for å bedre avløpsfor-
holdene i bydelen Frei.
 
Renseanlegg i Nerdalen
Et viktig tiltak i planen er nytt hoved- 
renseanlegg ved Nerdalen i Kvalvika. 
Anlegget skal rense avløpsvannet fra 
nordre del av Frei. Planleggingen pågår, 
og forslag til reguleringsplan for områ-
det er ferdig utarbeidet og klar til offen-
tlig ettersyn. Vi tar sikte på å komme 
i gang med arbeidene så snart reguler-
ingsplanen er vedtatt.
 
Kommunen må bygge flere nye avløp-
spumpestasjoner på Frei for å samle 
avløpsvannet. I tillegg må gamle stas-

joner fornyes. 
Vi er godt i gang 
med  arbeidet 
ved at det nå 
er bygd to nye 
av l ø p spump-
estasjoner ved 
Rensvikvatnet 
og i Bolga. Disse 
erstatter de el-
dre stasjonene 
som var i svært 
dårlig forfat-
ning.  

Ny pumpe- 
stasjon i 
Bolga 
Ny pumpestas-
jon P49 Bol-
ga ble satt i 
drift i som-

mer. Den erstatter en  
eldre stasjon, som dessuten hadde 
svært dårlig adkomst. Stasjonen hadde 
store driftsproblem, og ved driftsstans 
gikk urenset avløpsvann ut i strandso-
nen og forurenset fjæra i Bolgvågen. 
Under byggingen måtte det tas særlig 
hensyn til at den gamle stasjonen skulle 
være i drift frem til den nye stasjonen 
var ferdig.
 
Den nye stasjonen i Bolga er prosjek-
tert og bygget i egenregi. Det er anlagt 
ny adkomstvei til stasjonen som letter 
drift, vedlikehold og sikrer adkomst for 
slamsugebil. Stasjonen er utstyrt med 
tørroppstilte pumper som gir effektivt og 
operatørvennlig vedlikehold. I tillegg er 
det bygd ny nødoverløpsledning ut til 10 
meters dyp, slik at man unngår tilgrising 
av fjæra ved driftsstans.  

Kommunen har sentral driftsovervåking 
på alle stasjoner, og driftsavdelingen 
rykker ut ved stans på anleggene. Totalt 
sett innebærer tiltaket en viktig miljø-
gevinst for vannmiljøet i Bolga, samt en 
stor forbedring med tanke på HMS for 
driftspersonellet.
 
Ny stasjon Rensvikvatnet 
Pumpestasjon P50 Fossen ved Rensvik-
vatnet erstatter en eldre stasjon som 
ofte var ute av drift. Rensvikvatnet er 
en sårbar resipient, og ettersom pump-
estasjonen her håndterer avløpsvann fra 
om lag 1500 personer er det store kon-
sekvenser ved havari.
 

Kommunen kom til at det beste og 
sikreste var å utstyre stasjonen med 
komplett dublering av alle sentrale kom-
ponenter. Dette innebærer to-kamret 
pumpesump, en sjelden løsning for slike 
anlegg, men viktig for å unngå event-
uelt overløpsutslipp til Rensvikvatnet. 
I tillegg ble det besluttet å ha nød-
strømsaggregat i stasjonen. I likhet med 
stasjonen i Bolga har denne tørroppstilte 
avløpspumper.
 
Asplan Viak har prosjektert pumpestas-
jonen etter de krav som kommunen satte 
med hensyn til utseende på stasjonen 
og krav om nullutslipp til Rensvikvatnet. 
Etter anbudskonkurranse ble Norwegian 
Rock Group AS (NRG) tildelt oppdrag-
et med bygging. Byggearbeidene ble 
igangsatt sommeren 2012 og stasjonen 
ble satt i drift på våren i 2013. Dette var 
et komplisert arbeid blant annet fordi 
den gamle stasjonen skulle være i drift 
frem til ferdigstillelse av den nye stasjo-
nen. Det er laget en egen adkomstvei til 
pumpestasjonen fra Skoleveien.
 
Den nye pumpestasjonen kan ved-
likeholdes uten driftsstans ved at den 
ene pumpesumpen kan stenges av for 
vedlikehold mens den andre sumpen 
er i drift. I tilfelle strømstans vil nød-
strømsaggregatet som står inne i byg-
get slå inn slik at driften opprettholdes. 
Dermed unngås driftsstans med nødo-
verløp som vil føre til forurensing av 
Rensvikvatnet.
 
Stasjonen har nå vært i drift i om lag 
ett og et halvt år, og det er ikke reg-
istrert noe problem eller overløpsutslipp 
til Rensvikvatnet i perioden.
 
Kommende tiltak 
Neste prosjekt som skal utføres på 
Freiøya er en oppgradering av pump-
estasjon ved Blommenåsen, hvor det 
har vært gjentatte problemer med drifts-
stans. Dette er en mindre avløpspump-
estasjon enn de to ovenfor nevnte.
 
Også for pumpestasjonene ved Einer-
skaret og Mykleteig er det driftsprob-
lemer og behov for utskifting. Her vil 
vi se på muligheten for å slå sammen 
pumpestasjonene. Dette vil i tilfelle føre 
til en del omlegginger og fornyelse av 
ledningsnettet i området.

Tekst: Svein Thorsø, avd. ingeniør
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Vi har nå startet en enkel og 
gratis abonnementsordning 
på dette infobladet. Send-

er du epost til infobladet@ 
kristiansund.kommune.no,  
legger vi deg inn på abonne-
mentslisteDa får du  infobla-
det sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder 
i året ut infosbladet Kristiansund.  Her 
presenteres små og store nyheter om 
saker og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distriburt internt. 

Etter oppfordring fra flere ble bladet 
etterhvert lagt ut på internett og gjort 

tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver 
utgivelse sendt på epost til ordførerne 
og rådmannene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
banken” på Stortinget.

Infobladet Kristiansund er populært, 
tilbakemeldingene er meget gode og 
vi har ved noen anledninger blitt spurt 
om det kan opprettes en abonnements- 
ordning. Nå prøver vi det. 

Du kan se tidligere utgivelser av Infobla-
det ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 

Ebola

Ebola virus disease (EVD), 
tidligere kalt Ebola hemor-
ragisk feber, er en alvorlig 
sykdom med høy dødelighet. 
Det pågående utbruddet i 
Vest-Afrika er svært alvorlig 
med et høyt antall smittede 
og døde.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN 
har erklært situasjonen som en human-
itær katastrofe. Både verdenssamfunnet 
og frivillige organisasjoner trapper nå 
opp innsatsen i de berørte landene.  

Det norske helsesystemet er godt for-
beredt på å behandle smittede person-
er, og ledende spesialister i å behandle 
infeksjonssykdommer sørger for best 
mulig medisinsk oppfølging. Isolasjons- 
enhetene i de store sykehusene benytter 
moderne beskyttelsesutstyr og er trent 
til å følge vedtatte smittevernrutiner. 

Det er derfor særdeles lite sannsynlig at 
viruset spres videre i Norge. Slik er situ-
asjonen ikke i de rammede Vestafrikan-
ske landene. Der har helsesystemene 
minimale ressurser og svært dårlige 
forutsetninger for å håndtere så mange 
alvorlig syke. Internasjonal assistanse 
er helt nødvendig.
 
Hvordan smitter ebola?
Smitte skjer fra person til person gjen-
nom direkte kontakt med blod eller  
andre kroppsvæsker fra en smittet  
person som har utviklet symptomer.  

Smittefaren øker utover i sykdomsforlø-
pet og er størst i blødningsstadiet på 
grunn av økt mulighet for å komme i 
kontakt med blod og andre kroppsvæsk-
er. Kontakt med gjenstander som er 
forurenset med biologisk materiale og 
som inneholder viruset innebærer også 
smitterisiko. Man kan også bli smittet 

ved å berøre døde menneskekropper 
dersom ikke nødvendig beskyttelsesut-
styr benyttes. 
 
Kan ebola kureres?
Det finnes ennå ingen spesifikk behand- 
ling for ebolasykdom, men man gir 
symptomatisk behandling i form av intra- 
venøs væsketilførsel, god pleie og be-
handling av eventuelle komplikasjoner. 
Det er flere medikamenter og vaksin-
er under utvikling og utprøving, men  
ingen av disse er per i dag allment til- 
gjengelige. Det finnes hittil ikke vaksine 
mot ebolavirussykdom.  

Oppdaterte temasider om Ebola hos 
folkehelseinstituttet 

Råd fra senter for krisepsykologi – hva 
kan vi si til barn om ebolaepidemien

Tekst: helsenorge.no

Ebola-epidemien har rammet landene  
Guinea, Sierra Leone og Liberia. Det er i 

tillegg påvist smitte i Nigeria.

http://www.fhi.no/tema/ebola
http://www.fhi.no/tema/ebola
http://krisepsyk.no/tema/hva-skal-vi-si-til-barn-om-ebola
http://krisepsyk.no/tema/hva-skal-vi-si-til-barn-om-ebola
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Hovedplan for sykkel er vedtatt

Bystyret vedtok tirsdag 28. 
oktober enstemmig hoved-
plan for sykkel. Planen er 
laget i nært samarbeid med 
Statens vegvesen, fylkes- 
kommunen - og er et sentralt 
dokument i forbindelse med 
utvikling av sykkeltilbudet. 

Planen foreslår og beskriver et fram- 
tidig sykkelveinett, samt andre tiltak 
som anbefales gjennomført for å øke 
sykkelandelen i kommunen. Planen legg- 
er vekt på området fra Rensvik og inn til 
sentrum. De største utfordringene ligg- 
er i byområdet og potensialet for økt 
sykkelbruk er størst her. Hovedplan for 
sykkel skal dessuten gi viktige innspill til 
bypakkesatsingen.  

I nasjonal transportplan 2014-2023 er 
det anført at veksten i persontranspor-
ten i de største byområdene skal tas 
av kollektivtransport, sykkel og gange. 
Dette vil også være viktig i de mindre 
byene. Sykkel skal derfor få større op-
pmerksomhet i planleggingen og sykling 
som reisemåte skal få en økt rolle som 
miljøvennlig transportmiddel.

Et mål i Nasjonal sykkelstrategi er at 
alle byer og tettsteder med over 5 000 
innbyggere skal ha vedtatt plan for 
sammenhengende hovednett for sykkel- 
trafikk utarbeidet i samarbeid mellom 
stat, fylke og kommune. Dette skal gi 

grunnlag for gjennomføringsplaner for å 
bygge ut sykkelinfrastrukturen (sykkel- 
veinettet). For å oppnå den ønskede en-
dringen i transportmiddelfordelingen i 
byområdene, må det tilrettelegges for å 
endre reisevanene. Det må gjøres mer 
attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå 
enn å bruke privatbil. 

Planen inneholder 8 hovedruter: Riksvei 
70, Vågen, Sentrum, Kirkelandet, Goma- 
landet, Nordlandet, Innlandet og Kvern-
berget.

Det er beregnet at investeringer i 

et sammenhengende hovednett for  
sykkel kan gi en netto nytte på tre 
ganger kostnadene. I dag er nesten 
halvparten av alle reiser kortere enn 5 
kilometer, og halvparten av disse utføres 
med bil. Dette gjelder også for reiser  
under 1 kilometer.

I det videre arbeide skal det nå lages 
en handlingsplan med prioritering av til-
takene og definering av planbehovene. 
Sykkelplanen skal innarbeides i By- 
pakken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Samme dag som bystyret behandlet saken ble planen presentert for media av kommunen og 
vegvesenet. Fra venstre Sofia Hafskjær, Astrid Eide Stavseng, Kirsten Skaret,  

Bente K Øverbø, Tor Håkon Taraldsen og Bente Elshaug.
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Gang- og sykkelvei langs flyplassveien

Førstehjelpskurs - del av internkontrollen

Etter avsluttet anleggs- 
arbeid på Sommero er arbei-
det langs flyplassveien nå 
startet opp igjen. Her blir det 
lagt ny hovedvannledning 
med gang- og sykkelvei over.

Anleggsarbeidet langs flyplassveien ble 
startet opp i 2013, men har en periode stått 
relativt stille fordi mannskapene ble om-
dirigert til grunnarbeid på det nye bolig- 
området på Sommero.

I midten av oktober ble arbeidet startet 

opp igjen og pågår nå for fullt.
 
I grøften skal det legges ny hovedvann- 
ledning opp til Pilotveien. Over grøften 
blir det laget gang- og sykkelvei. Denne  
får 3 meters bredde med en 3 meter 
bred grøntrabatt til flyplassveien. 

På grunn av nærheten til flyplassen er 
det restriksjoner med hensyn til gate-
lys. Belysningen blir derfor lik den man 
har på den første etappen som går fra 
riksveien og opp til Rørgata.  

Arbeidene utføres av kommunens tekn-
iske enhet (tidl. byingeniøren). Kost- 
nadene ved bygging av den første etapp- 
en, opp til Rørgata, ble dekket av veg-
vesenet. 

Denne gang- og sykkelveien er ønsket 
av mange og vi ser ser frem til å få det 
på plass i løpet av 2015.

Tekst og foto: Foto: Petter Ingeberg

Førstehjelpskurs for ansatte 
er en del av internkontrollen 
til kommunens tekniske en-
het (tidl. Byingeniøren). Det 
er dessuten et krav i forhold 
til HMS at ansatte på park, 
renovasjon, drift og anlegg 
hos Kommunalteknikk skal 
ha oppdatert kursbevis for 
førstehjelp. 

De første to puljene på til sammen 30 
ansatte ble kurset 29. og 30. oktober.
 

Det er Røde Kors som holder kursene 
som har en varighet på 3 timer. Hver 

enkelt kursdeltaker får en generell inn-
føring i førstehjelp. De får blant annet 
prøvd seg på hjerte-lungeredning(HLR) 
med øving på Anna-dukker. Kursdeltak-
erne øver på å legge bandasjer for å 
stoppe blødninger og å legge en person 
i stabilt sideleie.
 
Målet er at alle kommunalteknikks 
ansatte med driftsoppgaver skal ha opp-
datert førstehjelpskurs innen utgangen 
av 2014.
 
Tekst: Linn Stamnes Stokke, miljørådgiver
Foto: Petter Ingeberg

De tre kanonene på Bautaen på Innlandet er 
i ferd med å bli hentet av kommunens tek- 
niske enhet og satt i vinteropplag, innomhus 
på Hagelin.  

De gamle kanonene varer lengre hvis vi lar dem stå inne om 
vinteren. Til våren kjører vi dem opp igjen og i mellomtiden 
blir de overhalt og får et ekstra strøk med maling.

Tekst og foto: Petter  Ingeberg

Kanoner i vinteropplag
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VENDE-prosjektet er godt i gang

VENDE er et tilbud til unge 
enslige forsørgere som ikke 
er i arbeid, utdanning eller 
andre aktive tiltak. VENDE 
ønsker å finne ressurser hos 
den enkelte og skape opp- 
levelse av mestring. Målet er 
at flest mulig deltakere skal 
komme over i ønsket utdan-
ning, aktivitet eller arbeid.  

Prosjektet startet i mai 2014, som et av 
tiltakene i levekårsprosjektet. Gunvor 
Bergh Bae er ansatt som mentor.  

VENDE har base i Mellemverftet 
(Kranaveien 24) mandag til torsdag. Her 
treffer deltakerne andre som er i lignede 
situasjon og kan delta i forskjellige  
aktiviteter.  

I dag er det fem unge enslige forsørgere 
i prosjektet. De fleste har kommet godt 
i gang og tre er begynt i praksisplass et-
ter eget ønske og interesse. Praksisplas-
sene gir gode tilbakemeldinger og man 
har godt håp om at flere får varig tilbud 
om jobb eller fagbrev. To av deltakerne  
ønsker å bruke litt mer tid på å finne ut 
hva de vil satse på videre av skolegang  
eller arbeid.  De er derfor i basen og 
prøver forskjellige aktiviteter for å finne 
ut av dette.  

En dag i uken får prosjektet besøk av 
helsesøster som veileder om kosthold, 
grensesetting og sikkerhet hos barn 
med mer.   

Deltakerne sier de setter pris på at 
VENDE tar utgangspunkt i deres inter-

esser og gir tett oppfølging.  De sier 
også at de er glade for å komme i fast 
aktivitet igjen og at det gir selvtillit, 
livskvalitet og innhold i hverdagen.

Veien videre
Prosjektperioden er planlagt ut 2017. 
Målet er å hjelpe minst 10 ungdommer 
i løpet av året. Hvis det kan dokumen-
teres at tiltaket hjelper mange ungdom-
mer over til ønsket utdanning, aktivitet 
eller arbeid må det vurderes å videreføre 
tiltaket som ordinær drift i kommunen.

Hvordan kontakte VENDE
VENDE har plass til flere deltakere. De 
som ønsker et slikt tilbud eller som vil bli 
nærmere kjent med hva prosjektet kan 
bidra med, kan kontakte Gunvor Bergh 
Bae. Man kan også ta kontakt via NAV, 
helsestasjonen eller oppfølgingstjenest-
en ved videregående skole.  

Trykk her for Informasjonsbrosjyre og 
kontaktopplysninger. 

Forebygging og sikkerhet er tema for dagens veiledning med helsesøster

VENDE har lokaler i Mellemverftet

 
Tekst: Gunvor Berg Bae, mentor 
Foto: Petter Ingeberg

Demensomsorgens ABC - et kompetanseløft

I høst startet 140 av kom-
munens ansatte innen pleie- 
og omsorg Demensomsor-
gens ABC. Studiet går over 
2 år og gir fagkunnskap om 
demens, samt hvordan man 

møter personer med demens 
og deres pårørende. 
 
Utviklingen av Demensomsorgens ABC 
er finansiert av Helsedirektoratet og er 
en del av satsingen på kompetansehe-
ving i Demensplan 2015 og i Kompe- 

tanseløftet 2015. 

Opplæringen skjer ved at deltakerne 
leser temahefter på egenhånd og møtes 
regelmessig i studie-/refleksjonsgrupper 
og diskuterer de ulike temaene i relasjon 
til egen praksis.  

Arbeidet med hver studieperm går over 
ett år og det gis ett fagseminar ved 
oppstart og ett midtveis i permen.  

Deltakerne får studiebevis for hver gjen-
nomført perm hvis det dokumenteres 
fremmøte på studiegrupper og fagsem-
inarer med til sammen 80 prosent.
 
Studiet er et samarbeid med Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse.

Tekst: Hildegunn Frøseth, demensteamet
Foto: Petter Ingeberg 

http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3837%20
http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3837%20
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Fremtidige sykehjem- og heldøgnsplasser

I møte 28. oktober vedtok by-
styret de videre føringer for 
fremtidig bruk av sykehjem 
og heldøgnsplasser. I vedta-
ket ble det understreket vik-
tigheten av å avsette midler 
allerede i 2015 for å starte  
forberedelsene til dette vik-
tige omstillingsarbeidet.

Forut for vedtaket har det vært gjen-
nomført et omfattende utredningsarbeid 
med deltakelse fra tillitsvalgte, ver-
neombud, alle enhetsledere for syke- 
hjemmene og fagpersonell med ulike opp- 
gaver i forhold til drift av kommunens 
heldøgnsplasser. 

Arbeidsgruppen leverte sin rapport i april  
”Rapport om fremtidig bruk av kom-
munes sykehjem og heldøgnsplasser”. 
I rapporten foreslår gruppen fremtidig 
bruk av alle kommunes heldøgnsplasser 
for pleie- og omsorg, samt føringer for 
andre relevante forhold som angår frem-
tidig drift av eksisterende plasser, og de 
nye plassene i Tempoveien 23.  

Arbeidsgruppen omtaler videre utvikling 
og tilpasning av bygningsmessige for-
hold, personellmessige konsekvenser og 
andre driftsmessige forutsetninger. Rap-
porten har vært på høring til alle aktuelle 
enheter, institusjoner, organisasjoner 
med mere. Høringsfristen var 1. juni. 
 

Bystyrets vedtak innebærer spesialiser-
ing av korttids- og langtidsfunksjonene 
i sykehjemmene. I tillegg etableres et 
samlet differensiert tilbud for personer 
med demens ved Bergan sykehjem, og 
en samling av øvrige langtidsfunksjoner 
ved Rokilde, Frei og Kringsjå sykehjem. 
Korttidsfunksjonene legges til Tempov-
eien 23 og Barmanhaugen 2. etasje.  

Forslaget innebærer en netto økning på 
20 sykehjemsplasser. Dersom man ut- 
nytter dobbeltrom-kapasiteten fullt ut 
ved Tempoveien 23, er det mulig å øke 
dette ytterligere med 6 plasser.  

Når det gjelder fordeling av langtid-
splassene medfører forslaget en økning 
på 22 plasser for personer med demens. 
Antallet langtidsplasser for øvrige bruk-
ere økes fra 102 til 113. Antallet diffe-
rensierte korttidsplasser reduseres fra  
dagens 59,5 til 47. Alle langtidsplasser 
vil ha enerom, mens 33 av korttidsplas-
sene er tilrettelagt for enerom. 14 av 
korttidsplassene vil være i dobbeltrom.  

Forberedelsene til den vedtatte omleg-
gingen starter med det første og det 
skal utarbeides både en omflyttingsplan 
og en plan for bygningsmessig utbedring 
av sykehjemmene. Det mest omfattende 
utbedringsarbeidet blir ved Rokilde syke-
hjem, og målet er at det skal gjennom-
føres en etappevis opprusting av dette 
sykehjemmet i de nærmeste årene. 

Tekst: Bjarne Sandvik, planlegger
Foto: Petter Ingeberg

Førjulstreff for kommunale pensjonister 

Torsdag 27. 
november er 
de kommunale 
pensjonistene 
invitert til den 
årlige jule-
lunsjen.

Også denne gangen er arrangementet 
lagt til Rica. 

På julelunsken serveres en varmrett 
med påfølgende kaffe og kaker. 

I tillegg er det litt taler, allasang og 
kulturelle innslag. Personalrådgiver og 
trubadur Arne Fjellstad har som vanlig 
regien.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 
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Barnetråkk - et medvirkningstiltak 

I henhold  til  plan- og bygn- 
ingsloven har kommunen 
et særskilt ansvar for med-
virkning fra de yngste. Bysty-
ret vedtok også i mai 2014 et 
demokratiprogram for barn 
og unge. Det skal styrke barn 
og unges deltakelse samt inn- 
flytelse i saker som påvirker 
deres oppvekst og levekår. 
Kommuneplaner og reguler- 
ingsplaner skal gi gode opp- 
vekstmiljøer, trygge skolev-
eier, attraktive lekeområder, 
møteplasser og grønne areal 
som mange vil bruke. 

Barnetråkkregistrering er en metode for 
medvirkning og bedre planlegging for 
barn og unge. Her dokumenteres barns 
arealbruk ved å tegne i kart. 

Ved å tegne i kart, forteller barn og unge 
noe om hvordan de bruker lokalmiljøet 
sitt, hvilke veier de bruker, hvilke steder 
de er glad i og hvilke steder de opplever 
som problematiske. De gir planleggere 
og kommunen oppdatert kunnskap for 
bedre planlegging, og barn og unges 
stemme blir tydeligere i planprosessen.  

Statens Vegvesen er i samarbeid med 
Kristiansund kommune i gang med 
planlegging av ny innfatsvei, gang-, 
sykkel- og kollektivløsninger, gjennom 

reguleringsplan for rv. 70 (Bypakken). I 
forbindelse med planarbeidet som om-
handler Vikansvingen – kontrollplassen 
i Kristiansund er det viktig at barn og 
unge får uttalt seg. På denne strek-
ningen er det flere barn og unge som 
ferdes til og fra skole og fritidsaktivi-
teter, samt at områdene benyttes til lek 
og møteplasser.  

Tirsdag 4. november ble det gjennom-
ført Barnetråkk på 5. trinnet ved Nord-
landet barneskole og på 9. trinnet ved 
Nordlandet ungdomsskole. Tidligere har 
Juulenga barnehage fått mulighet til å 
tegne på kart hvor i området barn og 
voksne ferdes, og hvilke steder de bruk-
er til lek og aktivitet. 

Det er viktig at barn og unge gis på-
virkningsmuligheter i planprosesser som 
berører dem. Medvirkning og deltakelse 
fra barn og ungdom er et satsingsom-
råde for å styrke oppvekstmiljø og 
lokaldemokrati. Engasjerte unge tegnet 
inn skoleveien og fritidsveien. De mark-
erte hvilke steder de bruker til lek og op-
phold, favorittstedene og hvilke områder 
som oppleves ubehagelige.  

Alle innspillene tas med tilbake og blir en 
del av det videre arbeidet med ny inn- 
fartsvei. Skolene blir orienterte under 
planarbeidet og får også mulighet til å gi  
innspill senere i planprosessen.  

Tekst og foto: Bente Elshaug, barn- og unges 
representant i plan og bygningsrådet

Bente Øverbø (til høyre) fra Statens vegvesen veileder elevene i 9. trinn,  
Catalina Laura Nacu (fra venstre) og Nina Ulseth.

Rosa vardetårn begeistret
Rundt 20. oktober la vi ut 
en melding på kommunens 
facebookside om at Varde- 
tårnet var rosafarget som 
støtte til årets rosa sløyfe  
aksjon. Meldingen vakte be-
geistring.

Slik var meldingen, med tilhørende bil-
de: Den observante har kanskje sett at 
Vardetårnet har hatt rosa farge i okto-
ber. Kommunen fikk henvendelse om 
dette fra årets rosa-sløyfe-aksjon og 
ville gjerne støtte tiltaket. Fargesettin-

gen er gjort gratis av MAX reklame.
 
Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å 
vise solidaritet med brystkreftrammede, 
spre informasjon og øke kunnskapen om 
brystkreft samt å støtte brystkreftforsk-
ning. Rosa sløyfeaksjonen gjennomføres 
over hele landet etter initiativ fra kreft-
foreningen og brystkreftforeningen
 
I løpet av få dager ble meldingen sett av 
over 6700 personer, likt av 340, delt av 
19 og kommentert av 10 personer.

Tekst: Petter Ingeberg
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20. november er det 25 år 
siden FNs generalforsamling 
vedtok ”FNs konvensjon om 
barnets rettigheter” (Barne-
konvensjonen). 

Barnekonvensjonen inneholder 42 punk-
ter som sier hvilke rettigheter alle barn 
har. Barn skal for eksempel ha rett til å 
gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og 
rett til å si sin mening i alt som angår 
dem.  

Barnekonvensjonen ble ratifisert av 
Norge i 1991 og innlemmet i norsk lov i 
2003. Dette betyr blant annet at dersom 
norsk lovverk ikke er i tråd med kon-

vensjonen, så er det barnekonvensjonen 
som gjelder. 

Som en del av satsningen Bedre opp- 
vekst inviterte Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal statlige etater til en work-shop 
på FN-dagen 24. oktober. Formålet med 
møtet var å utarbeide en felles erklæring 
der barnekonvensjonen skal være en 
rettesnor i det daglige arbeidet.  

Kristiansund kommune ble invitert for å 
presentere hvordan kommunen prakti- 
serer FNs barnekonvensjon gjennom til-
tak i levekårsprosjektet. Prosjektleder 
Margrete Magerøy presenterte samtlige 
pågående tiltak i prosjektet med ut-

gangspunkt i konkrete artikler i barne-
konvensjonen, mens koordinator for 
demokratiprogrammet Camilla Haltbakk 
ga en presentasjon av kommunenes ar-
beid med barn og unges deltakelse og 
innflytelse gjennom vedtatt demokrati-
program.
 
I følge barnekonvensjonen (artikkel 12) 
skal barnet ha rett til å si sin mening i alt 
som vedrører det og barnets meninger 
skal tillegges vekt. Demokratiprogram-
met er utviklet i levekårsprosjektet og 
har som mål å styrke informasjonen til 
barn og unge om offentlig tjenestetilbud 
og aktuelle saker, styrke demokratiop-
plæringen i skolen, etablere og videre-
utvikle gode rutiner for innhenting av 
synspunkter og medvirkning fra barn og 
unge i aktuelle saker.  

Nå er vi over i fasen med iverksetting 
av tiltak i programmet. Vi takker alle 
involverte fra levekårsprosjektet, ung-
domsrådet, rektornettverket, planleg-
gere og andre som bidrar til at program-
met blir virkeliggjort. Flere berørte blir 
også involvert etter hvert. Sist, men 
ikke minst en varm takk til kultur- og 
næringsenheten og rådgiver Camilla 
Haltbakk. Fra 1. oktober har hun over-
tatt stafettpinnen med koordinator- 
ansvaret for demokratiprogrammet. 
Lykke til med et viktig arbeid for barn og 
unges deltakelse og innflytelse.-

Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder 
Foto: Petter Ingeberg 

Barn og unges deltakelse og innflytelse

Rådgiver Camilla Haltbakk ved kultur- og næringsenheten tok fra 1. oktober  
over koordineringsansvaret for demokratiprogrammet. 

Med demens i sentrum

Den som lurer på noe om de-
mens, kan møte på Service-
kontoret hver torsdag. Kom-

munens demenskoordinator, 
Liv Inger Korsnes Nilsen eller 
en person fra Demensteamet 
er da på plass på Servicekon-
toret fra kl 13 til 15.
 
Det er bare å komme innom for en ufor-
mell prat. Det er ikke nødvendig å bes-
tille time på forhånd. 

Det er viktig å synliggjøre den jobben 
som Demensteamet i kommunen gjør i 
dag, samt å bedre tilgjengeligheten for 
innbyggerne. Her er det ingen terskel, 
det er bare å ta kontakt.  

Informasjon og veiledning til pårørende 
og brukere av kommunens tjenester er 
en viktig del av arbeidet innen demens- 

omsorgen. 

Annette Gundersen på Servicekontoret 
er glad for å bidra og ønsker demen-
steam velkommen. 

Samtaler for pårørende til personer 
med demens er et av tiltakene demen-
steamet tilbyr i høst.
 
På nyåret blir det oppstart av pårørende 
skole. De som ønsker å delta kan mel-
de seg på hos Servicekontoret. Det blir 
gitt ut en brosjyre med informasjon om 
program og tidspunkt for oppstart i løpet 
av høsten. Dette vil også bli annonsert i 
Tidens Krav. 

Tekst: Liv Inger Korsnes Nilsen
Foto: Petter Ingeberg 

Liv Inger Korsnes Nilsen er  
kommunens demenskoordinator.
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Kristiansund kommune har 
tre deltakere i masterstudi-
et “Helse og omsorg i plan”, 
et studium for personer som 
jobber med tverrsektoriell 
helse- og samfunnsplanlegg- 
ing eller planprosesser.

For å bedre kompetansen innen kom-
munalt, fylkeskommunalt og regionalt 
planarbeid har Helsedirektoratet gitt 
KS i oppdrag å tilby et utdanningspro-
gram  “Helse og Omsorg i Plan” som 
ny modul på masternivå (30 studiepo-
eng) i samarbeid med fem høgskole- og  
universitetsmiljø.  “Helse og Omsorg 
i Plan” er et femårig prosjekt (2011–
2015) finansiert med tilskudd over 
statsbudsjettet.  

Utdanningen er et ett-årig deltids- 
studium i planlegging. KS som opp- 
dragsgiver vil sammen med de under-
visningsstedene som deltar, ha ansvaret 
for gjennomføringen.  

Målgruppen for studiet er personer i 
kommuner, fylkeskommuner, helsefore-
tak og hos fylkesmenn, både de som har 
ansvar for planlegging og planprosesser 
generelt, og de som har implementering 
av samhandlingsreformen og ny helse- 
og omsorgslov og ny folkehelselov som 
en viktig oppgave. 

Fra Kristiansund er det tjenesteleder i 
Barn, familie og helse Åse Kirstine Jægt-
vik, prosjektleder i levekårsprosjektet 
Margrete Magerøy og folkehelsekoor-

dinator Bente Elshaug som startet på 
studiet i september.  

Institutt for planlegging, administrasjon 
og skuleretta samfunnsfag ved Høgsko-
len i Volda er faglig ansvarlig for studiet, 
men all undervisning  foregår i Ålesund. 

Studiet har fire samlinger, to før jul og 
to etter. Samlingene har en varighet på 
3-4 dager, med til sammen 15 dager. 
Det vil være en gruppeeksamen (pros-
jektoppgave) og en individuell hjem-
meeksamen under studiet. Undervisnin-
gen er en kombinasjon av forelesninger, 
gruppearbeid, presentasjon og drøfting 
i plenum. Det blir lagt vekt på praktiske 
øvelser med utgangspunkt i egne ut-
fordringer. 

Studiet har fokus på tverrfaglig og 
tverrsektoriell planlegging i kommuner, 
fylkeskommuner og helseforetak.  

Vi ønsker å styrke kompetansen vår på 
helhetlig planlegging. Videre håper vi 
at studiet gir oss verktøy og arbeids-
former som bygger opp under en tverr- 
faglig og sektorovergripende planleg-
ging i egen kommune. Helse og omsorg 
i plan studiet synliggjør og tydeliggjør  
andre sektorers ansvar i det forebyggen-
de levekårs- og folkehelsearbeidet, sier 
folkehelsekoordinator Bente Elshaug på 
vegne av de tre studentene fra Kristian-
sund
 
Tekst: Helge A. Carlsen, kommunalsjef 
Foto: En forbipasserende medstudent)  

Helse og omsorg i plan - masterstudium

Frisklivssentralen Kristian-
sund er i disse dager fullt 
inne i sin vanlige drift – med 

både helsesamtaler, Frisk-
livstrening i gruppe og Bra-
Mat-kurs.   
 
Samtidig har vi hatt oppstart av vårt 
prosjekt angående Diabetes Type–2 
som prosjektleder og frisklivssmedar-
beider Anne-Cathrine Grav Olsen skal 
gjennomføre.   
 
Vi har også fått en ny medarbeider ved 
Frisklivssentralen, Ida Elise Hansen, 
som fra 1. januar går inn som fast vikar 
ved Frisklivssentralen Kristiansund. 

For å kunne videreføre driften i 2015,  
og muligens utvikle den ennå mer, er 

vi avhengige av at det blir satset mer 
på forebygging. I denne sammenheng 
kommer vi i november til å utarbeide en 
systematisk årsrapport for 2014, sam-
tidig som det ble holdt innlegg på kom-
munen sin egen budsjettkonferanse.
For å kunne tilby kvalitetssikrede tje-
nester er det i oktober måned gjennom-
ført en nettverkssamling mellom alle 
frisklivssentraler i Møre og Romsdal. 
Denne ble gjennomført ved Hustadvika 
– hvor fokus var på erfaringer og hva de 
enkelte frisklivssentralene hadde som 
utfordringer.  
 
Tekst: Thomas Ryther Pedersen, Frisklivs-
sentralen

Dine vaner - din helse 

Fysioterapeut Ida Elise Hansen
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Rehabilitering og oppgrader- 
ing av det gamle sykehjem-
met i Tempoveien 23 er godt 
i gang. Prosjektet har en 
ramme på 165 millioner og 
omfatter total renovering av 
hele bygningsmassen bort-
sett fra vaskeri, hovedkjøk-
ken og krisesenter.   

Hent AS (Trondheim) er totalentre-
prenør. Etter planen skal bygget være 
ferdig testet og klart til overtakelse 
høsten 2015. Så langt rapporterer Hent 
om at fremdriften går som planlagt. 

Korttids- og spesialiserte 
funksjoner 
Kommunen planlegger å samle kort-
tids- og spesialiserte funksjoner i denne  
institusjonen. Dette gjøres som et ledd 
i kommunens plan om spesialisering av 
heldøgnstilbud, som ble vedtatt i bysty-
ret 28. oktober. 

Det blir etablert 34-35 heldøgns plass-
er. Det er tilrettelagt for mulig utvidelse 
med 6 plasser ved bruk av dobbeltrom.
 
Døgnsengene er fordelt slik: 
• Rehabiliteringstilbud
• Lindrende tilbud
• Interkommunalt øyeblikkelig hjelp 

tilbud
• Korttids sykehjemsplasser
 
I tillegg til døgnavdelingene etableres:
• Poliklinikk
• Kafé for pasienter, pårørende og 

beboere i området

• Frisør
• Fotpleier
• Kantine for personale ved Tempo- 

veien, Rokilde og Kringsjå sykehjem
• Møte- og undervisningsrom 
• Øvingsavdeling for Høgskolen i Kris-

tiansund, sykepleierutdanningen.

Nordmøre krisesenter, kommunens sen-
tralkjøkken, vaskeri og deler av vakt-
mestertjenesten vil fremdeles være 
lokalisert i bygget og er i full drift i hele 
byggeperioden.
 
Kriseberedskap
Tempoveien 23 vil ha en beredskaps-
funksjon med mulighet for utvidelse 
med 12-18 plasser ved eventuelle krise-
situasjoner. Det er tilrettelagt for ytter-
ligere bruk av dobbeltrom i døgnavde-

lingene og i tillegg er poliklinikk og 
øvingsavdeling tilrettelagt for at det kan 
etableres døgndrift der ved behov. Nød-
strømsaggregat er dimensjonert for at 
hele bygget skal kunne være i drift ved 
et eventuelt langvarig strømbrudd.

Driftsplanlegging
Mange fagpersoner er involvert i arbei-
det med oppfølging av bygningsmessi-
ge tilpasninger og planlegging av drift i 
bygget. Disse fagpersoner har til sam-
men kompetanse innenfor alle tilbudene 
som skal etableres, og det er stort en-
gasjement i de ulike arbeids- og fag-
gruppene, med mål om å utvikle gode 
tilbud til pasientene. 

Det legges stor vekt på at utforming av 
bygget og møblering av alle arealer skal 
være tilpasset brukergruppene. Dette 
gjelder også utforming av utearealer 
hvor det blant annet blir etablert gang-
veier fra bussholdeplass ved hovedveien 
og opp til hovedinngangen.
 
Det jobbes med å utforme et moderne 
og godt utstyrt bygg slik at driften un-
derveis kan tilpasses endringer av 
pasientgrupper og funksjoner som følge 
av eventuelle nye krav til kommune- 
helsetjenesten.  

Informasjon på intranett
Det skal opprettes et område på in-
tranett hvor alle ansatte får tilgang til å 
orientere seg om fremdrift i prosjektet, 
samt lese referater fra prosjektgruppen 
og fra fag- og arbeidsgruppene.
 
Tekst og foto: Katrine Roksvåg, prosjektleder

De nye tilbudene i Tempoveien 23

Prosjektgruppen på befaring. Fra venstre: Bjarne Sandvik, Helge A. Carlsen, Jarle Krogsæther, 
Arve Bruseth, Stephanie Helland, Merete Sandvær, Monica Aarønes, Ann-Kristin Sæther,  

Reidun Sveaas, Elisabeth Sjåvik og Målfrid Mork 
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Årets Nordmørsgran kommer fra Eide 

Fakkeltog til Varden på Nyttårsaften

Etter transport til Kristian-
sund sørger kommunens 
tekniske enhet for at treet 
kommer på plass, blir lys-
satt og gjort klar for tenning 
lørdag 29. november.  

Seremonien skjer under ledelse av ord-
førerne i Kristiansund og Eide. I for-
kant arrangeres det populære nisse- 
toget fra Greves Plass til Piren. 

”Nordmørsgrana” kom i stand etter ini-

tiativ fra “Gamle Kripos”. Nordmørskom-
munene inviteres etter tur til å gi en ju-
legran til i gave til regionsenteret.    

Nordmørsgranhistorikken er slik:  
2014 Eide
2013 Halsa
2012 Smøla
2011 Aure 
2010 Gjemnes 
2009 Averøy 
2008 Sunndal
2007 Tingvoll 

Det er også “Gamle Kripos” som står 
bak nissepostkassen på Piren, som på 
hverdagene (mandag-fredag) frem til 
jul tømmes av en lokal julenisse. Dette 
til stor glede for de mange barna som 
møter opp i den tiden nissen kommer 
tuslende (klokka 12)  

Gamle Kripos er en forening med pos-
itive pensjonister fra Kristiansund. De 
har som hovedmål å bedre livskvalitet 
og å spre glede.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Fakkeltoget opp til Varden 
om ettermiddagen på Nyttår-
saften er blitt en godt innar-
beidet tradisjon. Nå planleg-
ges det 15. arrangementet.

Fakkeltoget startet som et engangstil-

tak i 1999, knyttet til tusenårskiftet. 
Tiltaket var så populært og oppslutnin-
gen så stor, at man allerde under det 
første toget bestemte seg for å gjenta 
suksesen året etter. 
 
Årets tog har samme tidsplan og rute 

som tidligere. Start fra Kongens 
Plass klokken 16.30 og ender på 
Varden.  

På Varden blir arrangementet etter 
et par korte nyttårshilsener avsluttet 
med et stort festfyrverkeri. 
 
Fyrverkeriet i fjor var fantastisk og 
årets fyrverkeri blir i samme stør-
relses- orden.  Dette takket være 
et økonomisk spleiselag som gir 
dette i nyttårsgave til innbyggerne. 
Spleiselaget er så langt: Vest-
base, Danske bank, Pareto, Aibel, 
FG-eiendom, Surnadal sparebank, 
Sparebank1 Nordvest og Kristian-
sund kommune. Vi jobber får å få 
med flere bidragsytere.
 
Kristiansund Rotary sørger for salg 
av faklene og at inntektene av sal-
get går til et godt formål. 

Siden dette er et utendørs arrangment, 
på årets siste dag, så er det selvsagt et 
lite værforbehold.  

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Sykehusinnstilling leveres 10. desember

Nå avsluttes Windows XP 

Onsdag 10. desember leg-
ger direktør Astrid Eidsvik i 
helse Møre og Romsdal frem 
sin innstilling til stedsvalg 
for nytt fellessykehus for 
Nordmøre og Romsdal. 

Onsdag 1. oktober var styret i Helse 
Midt-Norge på rundtur til Molde, 
Gjemnes og Kristiansund for å snakke 
med kommunene og for å befare de ak-
tuelle tomtene.

Mandag 27. oktober tok styret i helse 

Møre og Romsdal samme turen. 

I det timeslange møtet med Kristian-
sund ønsket ordfører Per Kristian Øyen 
velkommen. Deretter snakket ordfører 
Roger Osen fra Smøla om viktigheten 
av stedsvalg i forhold til reiseavstand. 
Åge Utheim orienterte om rekruttering 
og fagmiljø. Kitty Eide fra Norske Shell 
påpekte viktigheten av nærhet i forhold 
til offshore beredskapog Ellen Engdahl 
fra Kom Vekst viste film om sykehus på 
Storbakken som et godt og strategisk 
valg.  

Deretter dro styret videre for å se på 
tomtealternativet på Storbakken og så 
videre til Gjemnes og til slutt Molde.

Styret i Helse Møre og Romsdal be-
handler saken 18. desember og styret i 
Helse Midt-Norge dagen etter.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

I løpet av 2014 avsluttes og 
utfases Windows XP i det 
kommunale datasystemet. 
Alle maskiner med Windows 
XP blir skiftet ut og all til-
gang via Windows XP til 
kommunale systemer, som 
e-post, fagsystemer eller 
hjemmeområder, opphører 
den siste dagen i år. 
 
Det er allerede sendt ut lister til de kom-
munale enhetene som må skifte ut Win-
dows XP maskiner.
 
Det er ikke bare Windows XP som skal 
fases ut og fjernes. IKT avdelingen ser 
også at det finnes mye annet gammelt 
utstyr i kommunen. Dette kan være seg 
alt fra gamle skannere, eller fagsystemer 

som trenger Windows 
XP, til gamle utdaterte 
servere som kjører 
forskjellige fagsystem-
er.  Det går med mye 
tid å vedlikeholde eller 
reparere slike ting når 
de går i stykker eller 
skal brukes med nyere 
utstyr. IKT avdelingen 
kommer til å hjelpe en-
hetene med å  fase ut 
og fjerne slikt utstyr, 

når de kommer over det.

Historikk bak Windows XP
Dette operativsystemet ble gitt ut for 
første gang i august 2001 og feiret 
således 13 år i høst. XP var en stabil og 
god arbeidshest, og høstet god kritikk 
også lenge etter at oppfølgeren, «Vis-
ta», kom på banen.
 
Tiden er nå inne til å gå videre. Kommu-
nen gikk for flere år siden gått over til å 
installere Windows 7 på alle nye maskin-
er. Overgangen var flytende i starten, 
men har blitt mer og mer nødvendig for 
å henge med på det som kommer av ny 
maskin- og programvare.

Derfor kuttes Windows XP
Svaret er ubetinget ja, og det er flere 

praktiske årsaker til dette. Den viktigste 
er at Microsoft ikke lenger støtter oper-
ativsystemet. Det blir ikke lenger laget 
oppdateringer og sikkerhetshull blir ikke 
tettet. Vi kan selvfølgelig ikke bruke ut-
styr som gjør oss sårbare for virus og 
datainnbrudd.
 
Windows XP gir heller ikke brukerne de 
mulighetene som nyere operativsyste-
mer bringer med seg. Windows XP gir 
faktisk ikke lenger tilgang til hjemme- 
kontor eller trådløst kommunalt nett-verk.   

I uke 45 ble epost-løsningen oppgrad-
ert blant annet for at kommunene skal 
kunne fortsette å kommunisere med de 
forskjellige bankene, som for eksem-
pel DNB, som allerede har gjort denne 
endringen. Den oppgraderingen gjorde 
at maskiner med Windows XP ikke en-
gang lenger kan brukes til å lese epost. 
Dermed er det lett å se at selve verk-
tøyet de fleste av oss bruker blir mangel-
fullt og forringet.  

Vi ønsker at alle skal få et så godt og 
sikkert verktøy og en så god bruker- 
opplevelse som mulig, derfor blir Win-
dows XP nå fjernet og erstattet med 
Windows 7.

Tekst: Hans Arvid Johansen, IT-ingeniør
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Nasjonal barnehagekonferanse 5.-6. februar

Byfontenen restaureres i Danmark

Vi skaper framtida konfer-
ansen 2015 går av stabe-
len 5. og 6. februar, og er 
den 7. i rekken av nasjonale 

barnehagekonferanser 
Kristiansund og Sunndal 
kommuner arrangerer 
sammen.
 
Vi skaper framtida
Dette er en konferanse hvor faget 
og forskningen står sentralt. Mål-
gruppe er barnehageansatte og de 
mange ulike interessentene som 
omgir barnehagen; byråkrater og 
ledere på kommunenivå, barne-
hageeiere, fylkesmannsembetene, 
politikere og høyskoleansatte med 
mer, i tillegg til ansatte innen 
grunnskoleområdet, samt ansatte 
i hjelpetjenestene – PPT, barnev-
ern, helsestasjoner og andre. 

Konferansen har fokus på barns 
psykiske helse, med et ståsted 
forankret i nevrovitenskapen og 
epigenetikken.
 
På plakaten for konferansen 
faglige del står blant annet:

Trygve Arne Børve 
Han er hovedforeleser under kon-

feransen. Utdannet psykolog med egen 
praksis og er en svært ettertraktet fore-

leser på kurs og seminarer. Han under-
viser i kognitiv teori og metode, og lærer 
opp kursledere til KID- og KIB-kurs 
(Kurs i mestring av depresjon og kurs i 
mestring av belastning). 

Børve er også opptatt av nevrobiologi 
og hvordan denne kunnskapen utvid-
er vår forståelse for blant annet skader 
etter omsorgssvikt og traumatisering. 
Han har flere års erfaring som psykolog 
i akuttpsykiatrien, fra PPT, som forsker 
ved nasjonalt

Kåre Sten Olafsen 
Olafsen er nevropsykolog tilknyttet 
RBUP – Helseregion øst og sør, og med 
et kompetanseområde som spenner over 
tidlig intervensjon, sped- og småbarns-
forskning og barnepsykiatri i tillegg til 
nevropsykologien. Med utgangspunkt i 
sine tanker rundt tilknytning og barnets 
temperament vil han vektlegge en fore-
lesning som gir praksisimplikasjoner for 
arbeid til barnets beste.

Trykk her for påmelding og mer infor-
masjon.

Tekst: Elin M Aspen, barnehagekonsulent

Den gamle byfontenen som 
tidligere i år ble “gjenfunn- 
et” er nå sendt til Danmark 
for restaurering.

Byfontenen sto før krigen i Nerparken på 
Kirkelandet, og ble etter krigen satt på et 

midlertidig lager i påvente av 
ny plassering. Midlertidighet-
en ble ganske så langvarig. 
Ved lagerydding på 1960- 
tallet ble mulig gjenbruk for-
kastet og fontenen ble kjørt på 
dynga. 

Skulpturen “gutt med fisk” ble 
berget og havnet i Flemma. 
Sokkelen ble tatt vare på av 
entusiaster ved brannmuséet. 

Og slik gikk no dagan, i mange 
år, inntil  Jan Løbersli begynte 
å intressere seg for saken i 
vår. Eirik Haukenes i NRK-
Møre og Romsdal tok saken og 
sakte begynte ballen å rulle.  

 
Da det ble kjent at sokkelen sto på 
brannstasjonen, startet jakten på “gutt 
med fisk”.  Etter tips ble gutten ganske 
snart oppsporet i en hage i Flemma. Der 
hadde den stått siden 1960-tallet. Da 

nåværende huseier, Torbjørn Torske, ble 
kjent med saken tok han raskt kontakt 
med kommunen for overlevering, forut-
satt at fontenen igjen ble tatt i bruk. 

Byingeniøren tok utfordringen, og i som-
mer ble gutten forsiktig kjørt til byen og 
overlevert.

Fontenen er av sink og restaurering 
krever spesiell kompetanse som det 
finnes lite av i Europa.  Det viste seg 
etterhvert at Nasjonalmuseet i Danmark 
har stor kunnskap om restaurering av 
fontener og materiale av sink, og de var 
villige til å ta jobben. 
 
Fontenen er nå sendt bevaringsavdelin-
gen til Nasjonalmuseet i Brede i Køben-
havn og arbeidet med restaurering blir 
utført i mai 2015. Fontenen blir deretter 
sendt tilbake til Kristiansund.  Hvor den 
skal stå er foreløpig ikke bestemt.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

http://viskaperframtida.no%0D
http://viskaperframtida.no%0D
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1 230 000 kr fra Kristiansund til TV-aksjonen

Kirkens Nødhjelp var årets 
mottaker av TV-aksjonen 
NRK 2014. Pengene skal gi 
varig rent vann til over 1 

million mennesker i 8 for-
skjellige land. På landsbasis 
har det til nå kommet inn 
240 millioner. Kristiansund 
bidro med 1,23 millioner,  
godt over fjorårets beløp. 
Hver kristiansunder ga i snitt 
50,45 kroner mot 44 i fjor. 

Bare en uke før aksjonsdagen manglet 
vi mange bøssebærere, men i løpet av 
de siste to dagene raste det inn med folk 
som ønsket å være med. Dette var ab-
solutt en positiv opplevelse.

Vi ser nå at mange enkeltpersoner 
melder seg som bøssebærere, men at 
de ofte venter til slutten med å melde 
seg på. Det gjør det ekstra travelt og litt 
i overkant spennende for komit éen.

Komitéen hadde travle uker før aksjons- 
dagen. Mye tid ble brukt til å verve 
bøssebærere. Rodekartene måtte opp- 

dateres. Kirker, barnehager, skoler og 
media kontaktes. Næringslivsaksjonen 
skulle planlegges og gjennomføres. På 
tampen skulle også de flotte gavene til 
bøssebærerne pakkes i poser samt at 
bøssene måtte  dekoreres og forsegles.

I år berømmer vi spesielt Dalabrekka 
skole, Gomalandet skole og Rensvik 
skole for å ha bidratt til at vi gjorde det 
så bra på næringslivsaksjonen. Dale 
barneskole hadde Åpen Dag den 30. 
oktober, hvor deler av summen gikk til 
aksjonen. 

Årets komité bestod av; leder Line 
Hoem, Torbjørn Sagen, Ragnhild Hel-
seth, Tor Larsen, Henrik Stensønes, 
Rita Høgseth, Stein Kristiansen, Annica  
Indergaard, Kari W Oftebro og sekretær 
Mariann Schultz Wiig.

Tekst: Mariann Schultz Wiig

Den kommunale hjemme- 
tjeneste er omorganisert 
og enhetens kontorbygg i 
Bedriftsveien 10 ble offisielt 
åpnet tirsdag 16. oktober. 
Varaordfører Kjell Neergaard 
var snorklipper.  
Hjemmetjenesten ble omorganisert til 
en enhet 1. mai og består nå av: 
• Enhetsleder, administrasjonsleder 

og fagleder med fagsykepleiere og 
sekretærer har base i Bedriftsveien

• Rode 1, 2 og 3 Innlandet, Sentrum, 
Øvre bydel har fra 18.august hatt 
base på Barmannhaugen

• Rode 4 Nordlandet, Gomalandet, 
Dale og Byskogen har fra 18.august 

hatt base i Bedriftsveien
• Rode 5 Frei, base på Ørnvika
• Barmanhaugen bofelleskap 
• Roligheten bofelleskap 
• Kreft/lindring, base i Bedriftsveien
• Demenskoordinator/demensteam 

med base i Bedriftsveien 

Hjemmetjenesten har som mål å yte 
gode og samordnede tjenester slik at inn- 
byggere kan bo hjemme så lenge som 
mulig. Tjenesten har omlag 150 ansatte.

Hjemmesykepleien gir pleie, omsorg og 
behandling til alvorlig syke og funksjon-
shemmede hele døgnet. Tilrettelegger 
og følger opp ernæring, sårstell og hjelp 
til medisinhåndtering etter fullmakt fra  
fastlege. Veiledning og opplæring til den 

som trenger det for å kunne klare seg 
best mulig selv. 

Hjemmehjelp gir praktisk bistand til den 
som ikke lenger kan ivareta dette selv. 
Renhold av bolig, vask av klær og kop-
per, sengetøyskift og enklere personlige 
pleie- og omsorgsoppgaver i samarbeid 
med hjemmesykepleien. Tilrettelegger 
og leverer middagsombringing fra kom-
munens felleskjøkken. Bestiller husholds- 
varer, bistår med andre innkjøp.

Hjemmetjenesten har mange dyktige 
medarbeider og det legges til rette for at 
de ansatte får gjort jobben best mulig til 
brukerne og samtidig effektive tjenester. 

Det legges opp til gode samarbeids- 
og samkjøringsrutiner på tvers av ro-
dene, flere kompetansetiltak og felles 
møtestruktur der toppledelsen for 
hjemmetjenesten kan delta på alle per-
sonalmøter. Det er forholdsvis lav syke-
pleiedekning på enkelte roder og det 
legges derfor opp til et system for å 
benytte fagsykepleiernes kompetanse i 
hele enheten. Det er satt i gang et ar-
beid for å rydde i bemanningsplan og 
turnuser, slik at man får en forutsigbar-
het i kompetanse og antall på jobb ut fra 
hvilke oppgaver som skal gjennomføres.
 
Tekst: Gro Irene Sundet, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Omorganisert hjemmetjeneste i nye lokaler
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Ordførere i Grip kommune
Øyværet Grip fikk status 
som egen kommune i 1897. 
Grip var landets minste 
kommune frem til sammen-
slåingen med Kristiansund i 
1964. Dette som del av den 
store nasjonale kommunere-

formen som ble gjennomført  
etter andre verdenskrig.   

Sammenslåing av Kristiansund og Frei 
ble også diskutert den gang, men sak-
en var ikke moden for realisering. Det 
skjedde knapt 40 år senere. 

I de 67 årene Grip var egen kommune 
var det 10 personer som var ordfører. 
Noen av dem var ordfører flere ganger. 
Her er oversikten over personene og 
periodene de var ordfører:

Tekst Petter Ingeberg

Anders Jørussen Grip 
1897-1910

Peder Edv Pedersen 
1911-1922

Thomas Thoresen  
1923-1925

Peder B Brunvoll  
1926-1928

Olaf Kristiansen  
1929-1931

Peder Edv Pedersen  
1932-1934

Olaf Kristiansen  
1935-1937

Isak Roksvåg 
1938-1942

Johannes Thomassen 
1943 - 1944

Olaf Kristiansen  
januar-april 1945

Peder B Brunvoll  
mai-august 1945

Mikael Nerland  
sept-des 1945

Kristian Pedersen  
1946-1947

Mikael Nerland 
1948-1961

Peder Pedersen jr  
1962-1963
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I dag er det om lag 70 000 
med demens i Norge, og an-
tallet fordobles fram mot 
2040. Demens berører ikke 
bare den som er syk, men 
også familie og venner. I 
Kristiansund er det etablert 
et eget demensteam som 
koordinerer arbeidet lokalt.

I Demensplan 2015 er det lagt nasjon-
ale føringer hvor myndighetene sier at 
pårørendeskoler og samtalegrupper bør 
være tilgjengelig i hele landet.
 
Pårørende gir verdifull omsorg og op-
pgavene kan oppleves som svært be-
lastende. Informasjon og veiledning 
kan forebygge stress og belastinger, og 
skape trygghet både for den som er syk 

og deres pårørende

Pårørendeskoler og samtalegrupper skal 
bidra til at pårørende får informasjon og 
kunnskap om demens, og hvordan de 
kan møte praktiske og følelsesmessige 
utfordringer.  

Demensteamet i Kristiansund kommune 
startet tirsdag 21. oktober opp med 
samtalegruppe. Her møtes pårørende 
med demens for å utveksle erfaringer, 
kunnskap og for å få støtte til å stå i 
situasjonen.
 
I januar 2015 starter Demensteamet 
pårørendeskole i samarbeid med Nasjo- 
nalforeningen Kristiansund og omegn 
demensforening.  

Pårørendeskole består av faglige forele-
sninger og temabaserte gruppesamtaler. 
Kurset består av 6 samlinger på kveld, à 
3 timer. Her er det også satt av tid til en 
uformell samtale under enkel servering. 
 
Tilskudd for gjennomføring av pårøren-
deskole og samtalegruppe gis av  
Nasjonalt kompetansesenter for aldring 
og helse. 

Tekst: Hildegunn Frøseth, demensteamet
Foto: Petter Ingeberg

Demens - kompetansetilbud til pårørende

Demensteamet. Fra venstre: ergoterapeut Siv Agnethe Mjønesaune, demenskoordinator  
Liv Inger Korsnes Nilsen og lege Ailin D’Angelo. Spesialsykepleier Hildegunn Frøseth   

var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Siste torsdag i hver måned 
har N.K.S. veiledningssenter 
for pårørende til rusavhen-
gige kontordag i Kristian-
sund. Tilbudet gis i sanitets-
foreningens hus i Myra og 
det gis veiledning til de som 
har behov for det.

Det er Karoline Storflor som gir veiled-
ningen. Hun er utdannet psykiatrisk 

sykepleier med videre-
utdanning i veiledning 
og har i tillegg mange 
års praksis fra spesialist- 
helsetjenesten og samt 
kommunehelsetjenesten. 

Norske Kvinners Sanitets- 
forening (N.K.S.) har 
opprettet veilednings-
senter for pårørende til 
rusavhengige i hver helse- 
region. Tiltaket støttes  
av Helsedirektoratet. 

For regionen i midt-Norge 
er hovedkontoret i Stjørdal  med utekon-
tor forskjellige steder i Nord/Sør-Trøn-
delag samt Møre og Romsdal.  I Kristian-
sund - siste torsdag i hver måned

NKS veiledningssenter for pårørende 
til rusavhengige er et gratis lavterskel- 
tilbud. Pårørende til rusavhengige er in-
gen ensartet gruppe. Det de har til felles 
at de er i nær relasjon til noen som 

misbruker alkohol, narkotika og/eller 
legemidler. Pårørende kan for eksempel 
være ektefelle, barn, foreldre, søsken, 
barnebarn, partnere, venner kollegaer 

Veiledningssenteret tilbyr: 
• Gratis samtaler på veilednings- 

senteret eller over telefon
• Orientering om rettigheter man har 

som pårørende
• Hjelp til å kontakte instanser i 

hjelpeapparatet
• Kort ventetid – ingen henvisning
• Oppfølging over tid, tilpasset den 

enkeltes behov
• Kurs, konferanser og temakvelder
• Veiledning til samarbeidspartnere
• Holde foredrag om pårørendearbeid

De som har behov kan ringe senteret på 
telefon 74 83 38 69. Mer opplysning er 
lagt ut på www.veiledningssenter.no 
Veiledningssenteret har også egen face-
bookside:  NKSveiledningssenter

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Veiledning for pårørende til rusavhengige

www.veiledningssenter.no%20%0D
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Møteplan november/desember 2014              

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon NOV DES

BYSTYRET Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset   
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk de-
batt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

04. 02. 
16.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. 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 likestillingsutvalg.

11.
18.
25.

09.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) 
Leder: Line Hatmosø Hoem. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

20.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 20.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

06. 
20.

11.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg) 
Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen. Rådet ivaretar overordnede politiske op-
pgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 

27. 11.

ELDRERÅDET 
Leder: Rolv Sverre Fostervold. 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.

01. 
15.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl.  Fredag kl. 11.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utval-
get fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

28.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1. 
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også 
med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

15.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen.  Onsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker.

03.

RÅD 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.

11.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin.  Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferd-
selsspørsmål om vei, havn og luftfart lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det 
forbereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

21.

UNGDOMSRÅDET 
Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 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.

08.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen. 
Utvalget ivaretar politiske oppgaver etter Naturmangfoldloven og Viltloven (lov om jakt og fangst).

10.

FAST BYGGEKOMITE 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Tirsdag kl 09.00. Brannstasjonen 
Komitéen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt av bystyret og med kostnads-
ramme over 8 mill. Komitéen er ansvarlig for utforming av anbud og inngåelse av kontrakter med 
entrepenører og leverandører

25. 16.
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www.kristiansund.kommune.no

www.facebook.com/kristiansundkommune

www.twitter.com/krsundkommune

Trykker du “liker”  når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune, 
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND
Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune. 

Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her  her for å se tidligere utgaver.  
Utgiver: Kristiansund kommune.

Ansvarlig redaktør: Rådmann just.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no 
Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no 

 
KRISTIANSUND KOMMUNE

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35

Organisasjonsnummer: 991 891 919 
Kommunenummer: 1505

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no 
Hjemmeside:www.kristiansund.no 

Intranett: http://ksuintra 
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune

Twitter:  www.twitter.com/krsundkommune
KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester 
Tlf.: 71 57 40 00

epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse: Langveien 19 (v/taxisentralen)

27. oktober var styret i helse Møre og Romsdal på befaring til de aktuelle sykehustomtene  
i Kristiansund, Gjemnes og Molde. Innstillingen kommer 10. desember (Foto: Petter Ingeberg)  
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http://www.kristiansund.no/fil.asp%3FMId1%3D1629%26FilkategoriId%3D79
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