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Mye folk og vakkert festfyrverkeri om ettermiddagen på Nyttårsaften (Foto: Petter Ingeberg) 
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Nytt om navn                                                    Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i november måned i 2013:
•	 Maria Dønheim har 01.11.2013 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Kringsjå sykehjem
•	 Anita Thomsen har 01.11.2013 tiltrådt i 62,70 % stilling som hjelpepleier natt ved Dale bo- og dagtilbud 
•	 Ida Amalie Unjem har 01.11.2013 tiltrådt i 60 % stilling som miljøarbeider natt ved Tunet bo og avlastning
•	 Ingeborg Hyldbakk har 04.11.2013 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
•	 Triin Keerend-Larsen har 21.11.2013 tiltrådt i 14,19 % stilling som kulturskolelærer ved Kristiansund kulturskole
•	 Vidar Ulset Sandsaunet har 26.11.2013 tiltrådt i 100 % stilling som kommunepsykolog ved Barn, familie og helse

OPPSIGELSER 
Følgende fast ansatte sa opp sin stilling i november måned 2013: 
•	 Olaug Eikenes har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Rensvik skole, med fratredelse 01.11.2013
•	 Cecilie Dyrli har sagt opp sin 100 % midlertidige stilling som helsesekretær ved Psykisk helse og sin faste 80 % stilling som 

helsesekretær ved Bergan sykehjem, med fratredelse 15.11.2013
•	 Kristin Fjørtoft Lohne har sagt opp sin 100 % stilling som psykolog ved Barn, familie og helse, med fratredelse 26.11.2013

Endring av seniorordningen
 Ved behandlingen av bud-

sjettet for 2014 ble det ved-
tatt flere innsparingstiltak. 
To av disse gjelder sen-
iorordningen for kommunalt 
ansatte, der to tiltak bortfall-
er fra 1. januar i år.

Endringene gjelder
•	 Tiltak nr. 4: Ekstra fridager fra fylte 

62 år. Vedtaket berører ikke tiltak-
ene stillingsreduksjon på 10 eller 20 
prosent, men gjelder de ekstra en-
keltdagene som fram til nå har kom-
met i tillegg til stillingsreduksjon elle 

lønnstilskudd eller stillingsreduksjon.
•	 Tiltak nr. 7: Tilskudd til trim/trening 

(fra fylte 58 år). 
 
Tidligere inngåtte senioravtaler gjelder 
for det tidsrom som fremgår av den en-
kelte avtale.  

Personalseksjonen har sendt ut opp-
datert senioravtalemal til alle enheter. 
Den skal brukes ved all avtaleinngåelse 
fra 1. januar 2014 og fremover. 

Tekst: Sigvard Thy, personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 9. januar. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning. 

Pedagogiske ledere i barnehege - 2. gangs utlysning
•	 100% fast stilling ved Karihola barnehage. Ledig umiddelbart
•	 100% stilling ved Fosna barnehage, vikariat i perioden 01.01.14 – medio august 2015
Søknadsfrist: 27. januar 2014

Brukerstyrt personlig assistent
•	 Søkes til gutt på 10 år
Søknadsfrist: 27. januar 2014

Leder for Hjemmetjenesten i Kristiansund kommune
•	 100% fast stilling
Søknadsfrist: 27. januar 2014

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver
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Populært fakkeltog på Nyttårsaften

Det store fakkeltog på årets 
siste dag hadde som van-
lig meget stor oppslutning. 
Værgudene var snille og 
fyrverkeriet fantastisk.

Fakkeltoget om ettermiddagen på Ny-
ttårsaften har blitt en godt innarbeidet 
tradisjon. Kommunen inviterer alle som 
har lyst, til å bli med på en spasertur 
fra Kongens Plass og opp til Varden for å 
ønske hverandre Godt Nytt år.  

Faklene som ble solgt av Rotary, var 
sponset av spleiselaget, slik at hele 

inntekten av salget (ca 14 000 kroner) 
uavkortet går til rehabilitering av sanse-
rommet på Dale dagsenter.  

På Varden var det nyttårshilsener fra 
ordfører Per Kristian Øyen og sokneprest 
Tormod Sikkeland. Deretter allsang med 
to vers av bysangen under ledelse fra 
Egges Mannskor.

Arrangementet ble så avsluttet med 
et fantastisk byfyrverkeri, sendt opp 
fra det gamle høytrykksbassenget på 
Varden og under pyroteknisk ledelse av 
Johan Utby. Per Arne Westavik var som 

vanlig konferansier og lyden ble kyndig 
styrt av Torkild Madsen. 

Kommunens brann- og redningsenhet 
var også der i beredskap i tilfelle noe 
uforutsett skulle skje. 

Fakkeltoget ble arrangert av Kristian-
sund kommune i samarbeid med Kris-
tiansund Rotary, Per Arne Westavik og 
Johan Utby. 

Fyrverkeriet var en nyttårsgave til in-
nbyggerne, betalt av Shell, Vestbase, 
Danske bank, Nordea, FG-eiendom, Ai-
bel, Pareto forsikringsmekling, Innland-
et 2013, og Kristiansund kommune. 
 

Her er et par av tilbakemeldingene vi 
fikk	etter	arrangementet:
•	 Da	har	jeg	sett	på	det	flotteste	

fyrverkeriet som noen gang er sendt 
opp i Kristiansund. Takk til dem som 
arrangerer fyrverkeriet på Varden.

•	 Tusen takk for en fantastisk stund. 
Fikk nesten en klump i halsen.

•	 Aldri sett noe så vakkert, virkelig en 
opplevelse!!!

Tekst og foto: Petter Ingeberg

5-landsmarsjen om formid-
dagen første Nyttårsdag er  
meget populært.  

Svært mange benyttet anledningen og 
det gode været til å gå en tur, samt 
stikke innom stoppestedene Dødeladen, 
Kirkelandet kirke, Kaffebrenneriet, Nor-
dlandet kirke og Frei kirke.  
 
Sundbåten	 var	 god	 å	 ha	 og	 ble	 flittig	
brukt. Turkortet fungerte som gratisbil-
lett ombord.  

Nordlandet kirke hadde også 
sitt første 100-års arrange-
ment denne dagen. Det startet 
med gudstjeneste og deretter 
var det under 5-landsmars-
jen orgelspilling, utstilling av  
messehagl, de nye glassmale-
riene samt fotoutstilling. 
 

Frei kirke melder også om svært godt 
besøk. 
 
Arrangør var som vanlig Kristiansund 
kommune.  

Vi	 fikk	 ganske	 tidlig	 beskjed	 fra	 stop-
pestedene om at de var i ferd med å gå 
tom	for	turpass.	De	fleste	løste	det	ved	å	
bruke restlager fra i fjor. Til neste år må 
vi nok trykke turpass i et større opplag. 

På forhånd hadde vi annonsert med 

at det skulle trekkes 3 deltakerpre-
mier til de som hadde stempel på alle 
sjekkpunktene på sentrumsetappen.  I 
tillegg en bonuspremie som skulle trek-
kes blant de som også hadde stempel 
fra Frei kirke som var det femte sjek-
kpunktet.

Vi	fikk	inn	til	sammen	164	utfylte	deltak-
erkort. 91 fra sentrumsetappen og 73 
som hadde stempel fra alle fem sjekk- 
punktene.

De tre vinnerne, som får tilsendt  boka 
om gatenavn i Kristiansund er: Christina 
Fugelsnes, Gustav Bucher og Rolf Petter 
Naess. Bonuspremien gikk til Ola Solli 
Sæther. Han  får boka om bombingen av 
Kristiansund samt gatenavnboka.
 
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Stor deltakelse på 5-landsmarsjen
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Innlandet 2013 - et solid jubileum

Slitne kanoner på Bautaen

Det store jubileumsåret på 
Innlandet 2013 ble avsluttet 
slik det begynte, med sam-
ling på Sørsundbrua på  
Nyttårsaften. Man kunne da 
se tilbake på litt av et jubelår.

Det startet med at Innlandet skole skulle 
feire at de ble 50 år i 2013. Tidlig i plan-
leggingen ble man klar over at samme 
året så ble Sørsundbrua 50, Heinsa 
barnehage 40 og Innlandet gravssted 
90. Dermd ble “Innlandet 2013” skapt 
som et stort bydelsjubileum.  

Jubileumskomiteen bestående av Gerd 
Inger Endretseth, Tove Johannnessen, 

Ann Karin Nyland, Åse Jenny Neergaard, 
Bjørnar Myrseth, Terje Rødal, Tor Olsen 
og Petter Ingeberg planla et program 
med markeringer gjennom hele året.

Her er en liten oppsummering av året: 
•	 Innlandetkalender 2013
•	 Samling på brua Nyttårsaften 2012 

og jubileumsfyrverkeri
•	 Nyttårsbad i Hønebukta 1. januar
•	 Innlandetkveld på Dødeladen
•	 Operakveld på Innlandet 
•	 Markering av gravstedet 90 år 
•	 Nordic light utstilling på Innlandet 
•	 Markering av frigjøringsdagen
•	 Skoleavis 
•	 Innlandet skole tok vandrepokal i 

barnetoget 17. mai 
•	 Stort kaffeselskap på skolen mellom 

togene 17. mai 
•	 Foreningen”Innlendingen” gjenopps-

to 
•	 17.-mai pinsen hadde motiv av Sør-

sundbrua 
•	 Beboerne i konvoibyen invitert til 17. 

mai lunsj om bord hos Kystvakten 
•	 Aksjonsdag på Heinsa barnehage 
•	 Markering av Sørsundbrua 50 år 
•	 Tahitifestivalen 2013 
•	 Markering av 8. juli på Bautaen
•	 Fotoutstilling i Hønebukta
•	 Bursdagsfeiring i barnehagen (40 år) 
•	 Bursdagsfeiring på skolen (50 år) 

med forestilling og selskap 
•	 Innlandetmarsjen 
•	 Haloween feiring på Innlandet 
•	 Julegran på sundbåtkaia,
•	 Stjerna på Bautaen 
•	 Fakkeltog til Varden kl 16.30 på 

Nyttårsaften der Innlandet 2013 har 
vært med å betalt fyrverkeriet 

•	 Fakkeltog til Sørsundbrua kl 24. 
med takk for et godt jubileumsår og 
velkommen til det nye.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

De tre kanonene på Bautaen 
begynner nå å bli slitne. En 
av dem er tatt ut av bruk.

På bautaplåtået på Innlandet står 3 bau-
takanoner. De står der som utsmykking 
og til minne om “slaget ved Christians-
sunds red 8. juli 1808”.

Kanonene er fra 1800-tallet. Kristian-
sund tok dem i bruk som saluttkanoner 
i 1908 i forbindelse med 100-års mark-
eringen av slaget.  

Kanonene sto tidligere nedenfor bautaen 
og ble etterhvert, på dugnad, dratt opp 
på bautaplatået.  

Hvert åpr bruker vi kanonene til salut-
tering i forbindelse med 17. mai, cruise-
båtanløp og andre spesielle anledninger. 

De senere årene er det Lions club som 
har “passet på” kanonene, de har gjort 
endel forskjønningstiltak på bauta-
platået og det er også representanter fra 
Lions som står for skytingen.

Kanonene som nå har stått ute i godt 
over 100 år, begynner nå å bli sterkt 
preget av at tidens tann har gnaget.  

Kanonløpene har tålt været og det 
utendørs oppholdet. Verre er det med 
lavettene. De er av tre og har begynt 
å få betydelige råteskader, spesielt 
hjulene. Etter befaring i begynnelsen 
av januar ble det besluttet at den ene 
kanonen nå tas ut av drift, hentes og 
blir satt innendørs. Det er også tatt kon-
takt med forsvarsmuseet for gode råd til 
videre “drift”, vedlikehold, utskifting av 
deler, vinteropplag med mere.  

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Levekårstiltak for unge enslige forsørgere

Pengegave til MOT og dialog/kreftkafé

Etter Bystyrets behandling 
av levekårsprosjektet i mars 
2013 ble det nedsatt fem ar-
beidsgrupper som, frem til 
2015, skal arbeide for bedre 
samordning og koordinering 
av tilbudet til utsatte barn, 
unge og familiene deres. I 
arbeidsgruppene møtes rep-
resentanter fra offentlige  
tjenester, frivilligheten og 

næringslivet. Ar-
beidsgruppene skal 
blant annet fremme 
forslag til tiltak som 
kan bedre levekårene 
for disse familiene. 

Ett av de aktuelle tiltakene 
er et alternativt lærings- og 
praksistilbud til unge enslige 
forsørgere som har falt ut av 
den videregående skolen og 
som er uten arbeid.  
 
Tiltaket er utarbeidet i nært 
samarbeid med Oppfølgingst-
jenesten og Levende Vågen. 
Andre aktuelle samarbeid-
sparter blir koplet inn når vi 
nærmer oss igangsetting.  

Bystyrets bevilget 500 000 kroner til ut-
prøving av tiltaket i 2014. Tiltaket start-
er opp i løpet av våren og varer ut 2017.
 
For den enkelte deltaker skal tiltaket 
være en hjelp til kartlegging av inter-
esser, realisering av mål i læreplan og 
tilknytning til videre skolegang eller ar-
beidsliv.   

For kommunen skal utprøvingen gi et 
styrket kunnskapsgrunnlag om virke- 
midler som bidrar til økt arbeidstilkny-
tning, integrering og bedre levekår for 
målgruppen. Det arbeides nå med å 
skreddersy tiltaket, samt å etablere 
kontakt med relevante praksisplasser og 
samarbeidsaktører.  

Selv om mange har gode levekår i Kris-
tiansund, så er det deler av befolkningen 
som har store levekårsutfordringer.  

Bakgrunnen for levekårsprosjektet er 
at levekårsstatistikken viser at Kristian-
sund har særlig store utfordringer i for-
hold til en del av de som får sosialhjelp, 
som får arbeidsavklaringspenger og en 
del av de som får overgangstønad. 
 
Forskning (NOVA) viser også at for-  
eldres økonomi er viktig for barn og un-
ges helse. Tiltak som styrker foreldrenes 
deltakelse i arbeidslivet vil derfor også 
virke forebyggende for barnas oppvekst 
og levekår.

Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder

Like før jul fikk Lokalsam-
funn med MOT Kristian-
sund og dialog/kreftkafé for 
kreftpasienter og pårørende 

en overraskende julegave 
på 10 000 kroner hver fra de 
ansatte på Vestbase.

Pengegaven ble overrakt ved den årlige 
julelunsjen for alle ansatte ved Vestbase 
AS.  

Pengene kommer godt med i det fore-
byggende arbeidet med ungdommer 
i skoleprogrammet MOT og for kreft-
pasienter og pårørende.  

Vi takker velferdsutvalget ved Vestbase  
for utvelgelsen av disse to tiltakene i 
Kristiansund. 

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Ture Haugen, Vestbase 

Fra venstre: Bente Elshaug (MOT Kristiansund), Bente Nielsen (Røde Kors), Gerd Teige  
(Røde Kors), Liv Astrid Faksvåg (kreftkoordinator), Alf Dahl (Vestbase) og Julenissen. 
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Startskudd for ny kommunestruktur

Kommunaldepartementet, 
med statsråd Jan Tore San-
ner i spissen har oppnevnt 
et hurtigarbeidende ekspert- 
utvalg som skal foreslå krit-
erier som har betydning for 
oppgaveløsningen i kom-
munene. Utvalget skal levere 
to rapporter: En delrapport 
24. mars, og en sluttrapport  
1. desember.

I følge statsråden vil Regjeringen ha 
en kommunesektor som er tilpasset 
morgendagens utfordringer. Større og 
mer robuste kommuner. Det anses som 
nødvendig både for å sikre innbyggerne 
gode tjenester i tråd med deres behov, 
og for å styrke lokaldemokratiet. 

Til våren presenterer Regjeringen sin 
varslede kommunereform. I kommune-
proposisjonen som legges frem i mai vil 
Regjeringen gå gjennom hvorfor det er 
behov for en reform, målene for refor-
men og en plan for gjennomføring.

Regjeringen vil, i følge Sanner, legge til 
rette for regionale og lokale prosesser, 
der kommunene skal diskutere hvilke 
kommuner de ønsker å slå seg sammen 
med. - Lokal forankring er viktig for å 
få til en vellykket reform. Samtidig må 
arbeidet med kommunereformen være 
basert på kunnskap og fakta. Ekspertut-
valgets innspill vil være av stor betyd-
ning for regjeringens videre arbeid og 
skal være til nytte i lokale diskusjoner, 
sier statsråden. 

Ekspertutvalget skal levere første del-
rapport i løpet av våren. Her skal utval-
get se på hvilke kriterier som må være 

på plass for at kommunene skal løse de 
oppgaver de har i dag. Ekspertutvalget 
skal legge fram sin sluttrapport til 1. de-
sember. Her skal de gå nærmere inn på 
kriterier som skal ligge til grunn for at 
kommunene skal kunne få nye oppgaver 
og mer selvstyre. Rapporten skal brukes 
i arbeidet med ny oppgavefordeling.

Ekspertutvalget ledes av professor 
Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo. Øvrige 
medlemmer er professor ved Univer-
sitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i 
samfunnsøkonomi ved NTNU og leder 
av TBU, Lars Erik Borge; forsker Bernt 
Aslak Brantzæg, Telemarksforskning; 
direktør for Kompetansesenter for dis-
triktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann 
i Finnøy kommune, Helene Ohm og råd-
mann i Lenvik kommune, Margrethe 
Hagerupsen.

Per 1. januar 2014 er det 428 kommun-
er i Norge. Sammenslutningen mel-
lom Kristiansund og Frei er den største  
siden begynnelsen av 1990-tallet. Det er 
grunn til å tro at erfaringene fra Kris-
tiansund	blir	etterspurt	når	flere	skal	gå	
samme vei i overskuelig framtid.

Tekst: Petter Ingeberg 

I november tildelte Fylkes-
mannen 135 000 kroner til 
Frisklivssentralen i Kristian-
sund kommune. Midlene skal 
brukes til å styrke sentralen 
til å bli en ”ressurs frisklivs-
sentral” som andre kommun-
er kan benytte som rådgiver.  

Fylkesmannen skriver i tilskuddsbrevet 
at: Kristiansund kommune er kommet 
godt i gang med tilbud innen Frisklivs-
sentralen, og at Frisklivssentralen kan 
være en ressurs for omliggende kom-
muner i planlegging av tilbud, i etabler-

ingsfase og videreutvikling av frisklivs-
sentral.  

I Kristiansund kommune skal Frisklivs-
sentralen videreføre tilbudet i 2014. 
Sentralen har fortsatt stor etterspørsel 
etter både helsesamtaler, gruppetrening 
og Bramat-kurs.  

Det har vært stor pågang hele høsten 
2013 og behovet for en utvidelse har 
vært ønskelig. I forbindelse med buds-
jettet for 2014 ble det ingen økning 
i stillinger. Det vil derfor ikke bli noen 
økning i antall deltagere og grupper i 
Frisklivssentralens helsetilbud. Tilskud-

det fra Fylkesmannen kommer derfor 
svært godt med i det videre arbeidet 
med Frisklivssentralen. Ansatte kan 
dermed få anledning til å delta på kurs 
og samlinger, slik at de videreføre det 
gode tilbudet i egen kommune og sam-
tidig være en ressurs for andre kom-
muner som ønsker å starte opp med 
frisklivstilbud. Arbeidsgruppen tilknyttet 
Frisklivssentralen Kristiansund skal også 
arbeide med utvikling av tilbudet ved å 
søke på eksterne midler.  

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator

Frisklivssentralen - ressurs for Nordmøre
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Nasjonal barnehagekonferanse i februar

Vi Skaper Framtida 2014 er 
den 6. nasjonale barnehage-
konferansen i rekken. Den  
arrangeres i samarbeid mel-
lom Kristiansund og Sunndal 
kommune 6. og 7. februar og 
holdes i Caroline kinosenter. 

Vi Skaper Framtida er en konferanse 
hvor faget og forskningen står sen-
tralt. Målgruppen er barnehageansatte 
og de mange ulike interessentene 

som omgir barnehagen; byråkrater og 
ledere på kommunenivå, barnehagee-
iere, fylkesmannsembetene, politik-
ere og høyskoleansatte, ansatte innen 
grunnskoleområdet, samt ansatte i hjel-
petjenestene – PPT, barnevern, helses-
tasjoner og andre. 

I år er det fokus på de mange barn som 
møter oss med ulike utfordringer som 
kanskje er litt for tunge for små skuldre.

Programmet blir slik

Torsdag 6. februar
•	 08.00 Registrering
•	 09.30 Åpning
•	 10.00 May Britt Drugli (prof. ved 

RKBU). Gode relasjoner–barneha-
gens viktigste ressurs. Fokus på 
tilknytning og små barns psykisk 
helse.

•	 12.00 Lunsj
•	 13.00 FUB v/Lena Jensen og Åse 

Berit Hoffart. Mobbing i barnehage – 
de voksnes ansvar (FUB -det nasjon-
ale foreldreutvalget for barnehager). 

•	 13.45 Pause 
•	 14.00 Mogens Albæk og Heine Stein-

kopf. Hjernen formes av bruken. 

Når hjernens biologi endres ved 
omsorgssvikt, vold og overgrep, 
hvordan kan god kompensatorisk 
bruk av hjernen i samspillet mellom 
barn og barnehageansatte også 
endre hjernen i den gode saks tje-
neste? (foreleserne er (psykologspe-
sialist ved RVTS Sør).

Fredag 7. februar
•	 09.00 Kulturinnslag
•	 09.15 Magne Lerø (redaktør og kjent 

for sine politiske kommentarer og 
synspunkter i ulike medier) “Fra 
brikke til aktør” om ledelse og me-
darbeiderskap i skjønn forening og 
sunn spenning

•	 10.45 Pause
•	 11.00 Thomas Nordahl. (profes-

sor i pedagogikk ved Høgskolen i 
Hedmark).  Kartlegging av barns 
situasjon og kompetanse i barneha-
gen	som	grunnlag	for	refleksjon	og	
utvikling av pedagogisk praksis

•	 12.45 Veier videre og tanker rundt Vi 
skaper framtida 2015 ved Dag Eirik 
Elgsaas

•	 13.00 Lunsj og avreise

Tekst: Elin M Aspen. Foto: Petter Ingeberg

Gjenbrukshallen åpnet igjen

Etter å ha vært stengt sid-
en begynnelsen av oktober 
åpnet Gjenbrukshallen på 
Hagelin for vanlig drift tirs-

dag 7. januar. Ved åpnin-
gen var det kø utenfor, 
noe som ikke er uvanlig.

Åpningstidene er de samme som tidlig-
ere. 

•	 Tirsdager og onsdager: 12.00–14.30
•	 Torsdager: 12.00–17.00

Gjenbrukshallen har nå betalingstermi-
nal, og publikum oppfordres om å bruke 
denne framfor kontant betaling.

Gjenbrukshallen tar imot varer alle 
hverdager i åpningstiden til selvsorter-
ingsanlegget. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Gripexpressen skal også kjøre Gripruta

Velfortjent kopp til 5-landsmarsjens far           

Det var Per Arne Westavik 
som i 1999  “oppfant” 5-lands-
marsjen. Det kvalifiserer  
ihvertfall til en Kristiansund.
no kopp.

I 1999, da hele verden skulle gå over 
til et nytt tusenår, ble det også laget 
en lokal tusenårskomité i Kristiansund.   

Komitéen hadde som oppgave å planleg-
ge forskjellige lokale tiltak og aktiviteter 
i tilknytning til tusenårsskiftet. Per Arne 
var en av  komitémedlemmene.
 
Av natulige årsaker ble hovedfokuset 

konsentrert omkring årsskiftet, da 1999 
skulle gå over til 2000.

Et av tiltakene var at vi en dag i rom- 
jula skulle ha en byvandring gjennom 
fire	 ‘lainn’,	 rundt	 havna.	 Det	 spesielle	
med dette er at det trolig bare er i Kris-
tiansund	 at	 man	 kan	 gå	 gjennom	 fire	
land i løpet av noen få timer. Per Arne 
Westavik unnfanget idéen og komitéen 
syntes den var god. 

Begrepet 4-landsmarsjen ble dermed 
skapt. Med kommunen som arrangør 
ble det så planlagt en marsj som skulle 
gå gjennom alle “lainnan”; Innlandet, 
Kirkelandet, Gomalandet og Nordlandet.  

På hvert land ble det lagt en kontrollpost 
der man kunne få stempel i turpasset. 
Stoppestedene var Dødeladen, Kirkelan-
det kirke, Kaffebrenneriet i Vågen og 
den gamle brannstasjonen på Nordlan-
det. 
 
Sundbåten ble bestilt og marsjdeltak-
erne kunne kjøre gratis sundbåt mot 
framvisning av turpasset.
 
4-landsmarsjen ble fra første dag en  

suksess med stor oppslutning. Folk gikk 
i jevn strøm, glade og fornøyde på tur 
rundt havna,  traff kjentfolk, slo av en 
prat, var innom stoppestedene og tok en 
kaffe før de ruslet videre. 

Sundbåten var stort sett stappfull og 
gikk uavlatelig. 

Tiltaket slo så godt an at komitéen straks 
bestemte seg for å gjenta det året etter. 
Og slik har det blitt. 4-landsmarsjen ble 
en ny tradisjon.  

Marsjdagen	 ble	 etterhvert	 flyttet	 til	
Første Nyttårsdag. 

Ved kommunesammenslåingen i 2008 
ble  4-landsmarsjen endret til 5-lands-
marsjen og med Frei kirke som det 
femte stemplingsstedet.

Første januar 2014 ble 5-landsmarsjen 
arrangert for fjortende gang. Allerede 
etter første timen begynte det å komme 
inn meldinger om at man holdt på å gå 
tom for deltakerkort. Kjøla populært.  

Tusen takk Per Arne. Du kan dette med 
å begeistre mange! 

 
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Ålesundsrederiet MarineQ 
kjøpte før jul ”Gripex-
pressen” og skal blant annet 
bruke den til å trafikkere del-
er av båtruten ut til Grip fra 
sesongstart i 2014.

Marine Q tegnet våren 2013 en 10 års 
kontrakt med Kristiansund kommune 

om	å	trafikkere	båtruten	til	Grip	i	som-
mersesongene. 

I 2013 var det MS Tennholm som ble 
brukt på Gripruta.
 
Før jul ble ”Gripexpressen” kjøpt og 
skal nå renoveres. Båten blir nå opp- 
gradert og skifter navn i februar. Når 
Gripsesongen starter 23. mai kan denne 

båten bli brukt i deler av sesongen par-
allelt med andre oppdrag.   
 
MarineQ har i forbindelse med turene 
til	Grip	også	laget	en	flott	hjemmeside,	
www.visitgrip.no med opplysninger om 
Grip, rutetabell, priser, booking, charter 
med mer.  

Tekst og foto: Petter Ingeberg

http://www.visitgrip.no/
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Oljeveksten flater ut i 2014 - kronikk

Tekst: Helge Hegerberg, rådgiver olje/energi 
Foto: Petter Ingeberg

Oljeboomen er over for 
denne gang, men veksten 
i petroleumsnæringen blir 
jevn i mange år fremover på 
fire-fem prosent. For olje-
byen Kristiansund blir 2014 
svært innholdsrikt. Aktivitet-
en topper seg i andre halvår.

•	 Oljeetterspørselen vil stige som følge 
av økt forbruk i Europa og USA, 
hevder Det Internasjonale Energi- 
byrået (IEA). Eurosonen er på vei ut 
av resesjonen.

•	 Høyere investeringsanslag for 2014. 
223,3 mrd. kr. er anslaget på norsk 
sokkel (211,9 i år), opplyser SSB.

•	 Arbeidsledigheten øker. 70 300 var 
registrert	som	ledige	til	jul,	flest	i	
bygg- og anlegg med 4,9 prosent.

•	 Kristiansundsregionen går inn i et 
meget spennende år. Vi møter en 
ny tid med kompresjonsteknologi, 
klyngedannelser innen subsea og 
riggvedlikehold, og ser starten på en 
lang periode med tunge kapitalinves-
teringer i modne felt. 

Etterspørsel
IEA melder at etter en lang periode med 
bratt nedgang i etterspørselen av olje, 
går bransjen mot bedre tider i 2014. 
Også USA er i fremgang. Neste år for-
venter IEA økning i etterspørselen på 1,2 
mill. fat per dag til 92,4 mill. Også Opec 
oppjusterer estimatet for 2014 med en 
gradvis vekst frem til fjerde kvartal. 
Opec har et vekstanslag for den globale 
økonomien på 3,5 prosent for 2014.

Investeringer
Anslaget for 2014 er det høyeste som 
er gitt siden SSB startet investering-
stellingen i 1985. Det er anslagene for 
investeringer til feltutbygging, rørtrans-
port og landvirksomhet som øker. For 

felt i drift er anslaget på samme nivå 
som 2013 (avgitt for ett år siden), mens 
anslaget for leting viser klar nedgang. 

Investeringer til feltutbygging er anslått 
til 79,4 mrd kroner i 2014. En økning på 
9,3 mrd. fra forrige anslag i tredje kvar-
tal 2013 skyldes forsinkelser i prosjek-
ter. Noen utbygginger har teknologiske 
utfordringer som øker kostnadene og 
sprenger rammer som er gitt. 

Oljedirektoratet anslår en vekst på 5,2 
prosent i investeringer i 2014. Veksten 
flater	ut	fra	tidligere	år.	Mellom	2012	og	
2013 har det vært en vekst på 12 til 17 
prosent	hvert	år.	Det	flater	ut	nå.
 
Også Rystad Energy spår at veksten i in-
vesteringer	flater	ut	til	rundt	fire	prosent	
neste år og fem prosent hvert år til 2020 
–	i	sum	en	jevn	og	fin	vekstperiode	som	
passer Kristiansundsregionen. Både my-
ndigheter med skatteskjerpelse på sok-
kelen og selskapene med utsettelse av 
nye feltprosjekter forsøker å bremse ko-
stnadsnivået. 

Regjeringen) og næringen frykter et fall 
i oljeprisen og dårligere utbytte, men 
det er stabilitet rundt 108 dollar fatet i 
snitt siste året. En meget god pris. 

Kravet om kapitaldisiplin har lagt seg 
over oljeindustrien – men virkningen 
har vi ennå ikke sett, bortsett fra at ny-
bygging skjer ved verft i Østen, og det 
er alvorlig nok for konkurransekraften. 
Aktivitet i nybygging er viktig for norsk 
sokkel med rekruttering, kunnskap, in-
novasjon, underleveranser og gjennom-
føringskraft.

Leting etter olje og gass 
Investeringer til leting og konseptstudier 
blir i 2014 anslått til 30,9 mrd. kr. av 
SSB. Oljeselskapenes anslag indikerer et 
lavere antall boringer av undersøkelses- 
og avgrensningsbrønner i 2014 enn i 
fjor.  2014 ser ut til å bli et godt år med 

rigger i sving i Norskehavet, på nivå 
med de gode årene 2006-11. Det skal 
foregå en del boringer på produksjons-
brønner på de Statoil-opererte feltene 
Åsgard, Kristin og Tyrihans. En del nye 
selskap er også i aksjon. Operatøren 
Faroe begynte å lete med “West Naviga-
tor” sent i fjor. VNG har leid inn “Trans-
ocean Arctic” på nyåret og Mærsk har 
“Leiv Eriksson” klar til våren. Wintershall 
er tilbake med “Bredford Dolphin” og til 
våren “Transocean Arctic”.
Oljebyen Kristiansund vil også bli preget 
av problemene for Njord-plattformen, 
som ikke produserer i dag, og som trolig 
må til land i 2015 for å bli forsterket i 
konstruksjonen – eller den kan bli vraket 
og erstattet med noe nytt. 

Levetidsforlengelse
av modne felt og økt utvinning er et 
annet område som kommer til å prege 
det operasjonelle senteret for petroleum 
i Midt-Norge. Åsgard rikgass kompres-
jonssenter åpner i juni, og så kommer 
teknologibedriftene inn i andre halvår 
med alt det nye som er en verdenssen-
sasjon innen oljeutvinning. Subsea klyn-
gemekanismer kommer til å løfte miljøet 
i Kristiansund.
En rekke små felt nordvest av oss klarg-
jøres nå for utbygging - Maria, Zidane 
1-2 og Fogelberg. Ideelt sett ønsker vi et 
tredje miljø inn, og at et nytt feltsenter 
faller på plass. I tillegg starter utbyggin-
gen av Nyhamna gassknutepunkt etter 
sommeren. En tredjedel av anlegget er 
berørt av at det kommer Hansteen-gass 
inn via røret Polarled. Investeringen er 
på 12 mrd. kr. i Aukra. Hele kysten av 
Møre vil merke oppstarten som Shell og 
Aker Kværner forbereder.

Kristiansundsregionen 
har også store ambisjoner innen riggv-
edlikehold og klassing. Vestbase Averøy 
har ny riggkai klar 1. mai. Vi ser en 
tydelig trend på at aktiviteten i petrole-
umsnæringen trenger mer sjønært areal 
og operasjonelt rom for store spesial-
skip,	og	at	det	involverer	flere	kommun-
er på kysten. Nye arbeidsplasser kom-
mer ved landanlegg. Kristiansund har 
et	behov	for	1	600	kvalifiserte	personer	
innen olje frem til 2020 (Møreforsking). 
For kommunen er det to forhold som 
gjelder nå: Rekruttering og byutvikling!
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Barnehageplass 2014/2015

I år er det i alt 22 barnehag-
er i Kristiansund. Det er et 
felles søknadsskjema til alle 
barnehagene, opptaket er 
samordnet og søknadsfrist 
til hovedopptaket er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for 
alle barnehagene. Det omfatter følgen-
de barnehager:

Kommunale 
•	 Dale barnehage
•	 Fløya barnehage
•	 Fosna barnehage

•	 Heinsa kulturbarnehage
•	 Juulenga barnehage
•	 Karihola barnehage
•	 Myra barnehage
•	 Rensvik barnehage
•	 Røsslyngveien barnehage
•	 Stella Maris kulturbarnehage

Private
•	 ABC-bakken barnehage
•	 Atlantis barnehage
•	 Blåskjellet barnehage
•	 Blåtoppen barnehage
•	 Draget barnehage
•	 Gårdsbarnehage AS
•	 Kristiansund Idrettsbarnehage
•	 Kvalvika barnehage
•	 Nøtteliten barnehage
•	 Storbakken barnehage
•	 Vassbakken barnehage
•	 Veslefrikk barnehage

Det samordnede opptaket innebærer at
•	 Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. 

mars.
•	 Det er ett felles søknadsskjema som 

gjelder alle barnehager i Kristian-
sund, både kommunale og private. 

•	 Søknadsskjemaet skal også benyttes 
ved søknad om endret oppholdstid 
og/eller overføring til annen barne-
hage. De som ønsker endring av 
oppholdstid og/eller overføring må 
søke om dette hvert år.

•	 Søknadsskjemaet er lagt ut på www.
kristiansund.no og skal sendes elek- 
tronisk.

•	 De som tidligere har søkt og som 
foreløpig ikke er tildelt plass, trenger 
ikke å søke på nytt.

•	 Opplysninger om barnehagene, 
opptakskriterier	med	mer	finner	du	
på www.kristiansund.no samt i det 
trykte informasjonsheftet som fås på 
servicekontoret. 

•	 Servicekontoret bistår de som 
trenger hjelp til utfylling av søk- 
naden. Kristiansund servicekontor, 
Langveien 19. Telefon 71 57 40 
00/71 57 43 79.

 
Tekst: Elin M Aspen, barnehagekonsulent

UKM er den største 
kulturarenaen for 
ungdom. Hver vinter 
arrangeres over 350 
lokale mønstringer 
der rundt  25 000 
deltar. 1. mars er 
lokalmønstringen 
for Kristiansund og 
Averøy i Braatthal-
len 

Mange deltar med ulike former for 
musikk, men UKM handler også om 
dans, visuell kunst, teater, litteratur, 
film,	design,	akrobatikk	og	ulike	former	
for ungdomsmedvirkning, som arrangør, 
fotograf, konferansier eller tekniker. 

Ønsker mange nye fjes
Alle i alderen 10 til 20 år kan delta på 
lokalmønstringen!  

Stor sjangerbredde
Mange muligheter: Kunst, tegning, graf-
fiti,	 litteratur,	 film,	 klesdesign,	 dans,	
rock, pop, klassisk musikk, teater, poesi 
og mye mer!

12 ungdommer fra Ungdomsrådet er 
deltakere i arrangørfaget. Det er plass 

til	mange	flere	på	laget!	
 
Dette er en unik mulighet for de som lik-
er å planlegge elevkvelder/elevarrange-
ment, har erfaring fra elevråd/styrear-
beid eller simpelthen synes det er kjekt 
å stå bak spakene.

Prosjekt i skole/kulturskole
Hvis en klasse ønsker å delta med grup-
peoppgaver,	er	dette	et	flott	bidrag.	Er	
hekling eller re-design tema for vinter-
ens kunst og håndverk – eller har skolen 
arrangert	 film-	 eller	 litteraturfestivaler	
-	 er	 dette	 et	 fint	 uttrykk	 å	 delta	med.	
Eller teater, litteratur og musikaler – you 
name it!
 
Fylkesmønstring i Eide
I år er fylkesmønstrigen lagt til Eide 
28. til 30 mars. For å bli sendt vi-

dere til fylkesmønstrin-
gen må deltakeren være 
fylt 13 år. Ved deltakelse 
i grupper må halvparten 
av gruppen være fylt 13 
år. Her blir det valgt ut 
deltakere fra de lokale 
mønstringene i fylket. 
Mellom 15-20 deltakere 
blir sendt videre.

Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av 
originalitet, kreativitet, publikumskon-
takt og kvalitet, og de utvalgte deltak-
erne skal speile bredden i den lokale 
mønstringen. Premien for de som går 
videre er å få stå på en enda større 
scene, og treffe ungdommer fra andre 
deler av landet på UKM-festivalen 24.-
29. juni 2014 i Trondheim. Noen utval-
gte får også mulighet til å representere 
UKM som ambassadører utenfor landets 
grenser.

For påmelding og info www.ukm.no. 
Påmeldingsfrist er mandag 17. februar. 
For spørsmål, ta gjerne kontakt med 
kultur- og næringsenheten.

Tekst: Gry Olufsen. Foto: Tanja E. Åmo

Kulturmønstring søker ungdom

http://www.kristiansund.kommune.no/06-selvbetjening/barnehageplass/
http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1934%26FilId%3D703
www.ukm.no
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Men ikkje i dag - kjøkkensjefens nyttårstanker

Det har vært Nyttårsaften, 
og for mange innebærer det 
hygge med god mat og drik-
ke. Mange har helt andre 
planer for morgendagen.  

I morgen - da skal vi begynne et nytt og 
bedre liv! Da skal vi begynne kampen 
for å nå målsetninger som vektreduks-
jon, bedre form, eller røykestopp.  

Det er som om førstesiden i den nye kal-
enderen gir motivasjon til å gyve løs på 
langsiktige mål som krever innsats og 
viljestyrke for å nås. 

Men hvorfor vil vi ikke begynne i dag? 
Hvorfor tenker vi at det blir så mye let-
tere å gi avkall på fristelser 1. januar 
eller neste mandag, enn det er i dag? 

Økonomiprofessor David I. Laibson fra 
Harvard beskriver vår indre kamp mot 
fristelser som er en kamp mellom to 
deler i hjernen. Den ene hjernedelen er 
utålmodig og dominerer når vi tenker på 
det vi kan få her og nå. Den andre delen 
er tålmodig og tar over når vi tenker på 
fremtidige konsekvenser av det vi gjør. 

Disse to delene av vår hjerne vurder-
er det samme valget på helt forskjel-
lig vis, som valget mellom en kake nå 
eller vektreduksjon. Det er i denne for-
virringen at den paradoksale atferden 
oppstår: Vi gjør ting vi hadde bestemt 
oss for ikke å gjøre. “Inkognitiv dis-
sonans.” 

Det betyr at en fremtidig belønning må 
være svært stor for å oppfattes som 
like god som noe en kan få med en 
gang. Den tålmodige delen av hjernen 
bruker derimot en meget lav rente. 
Denne delen av hjernen vurderer nåtid 

og fremtid ganske likt og utgjør fornuf-
ten som forteller oss at vi ikke bør ta 
mer kake, da det vil gi uønskede utslag 
på midjen. 

Studenter velger humor og spennings-
filmer	 i	 dag	 og	 planlegger	 å	 se	 mer	
sofistikerte	filmer	neste	uke.	Neste	uke		
velger de igjen humor- og spennings- 
filmer,	til	tross	for	sine	forsetter.		

I en nederlandsk studie fant man at 74 
prosent av arbeiderne i en bedrift sa de 
vil spise frukt som snacks neste uke, 
men når neste uke kom, valgte 70 % 
likevel sjokolade. Dette er små hverd-
agssituasjoner vi alle kjenner igjen.  

Det er lett å se hvordan markedsak-
tørene tilpasser seg for å appellere til 
de to delene av hjernen. Mat, og særlig 
rask mat, tilbys overalt. Det er vanske-
lig å stå i mot fristelsene. På den andre 
siden	finnes	det	en	milliardindustri	som	
tilbyr hjelp til å motstå dem.  

Vår tålmodige hjernedel trenger hjelp 
til å beholde kontrollen. Slankeklubber, 

slankemidler, treningsklubber og person-
lige	trenere	er	god	butikk.	Overfloden	av	
tilbud vi omgis av, har skapt et voksende 
marked for hjelp til selvkontroll.  

I mange land pågår debatten om dette 
er en kamp som kan overlates til det 
enkelte individ og til de frie markedsk-
reftene. Statistikk viser at fedme er den 
største trusselen mot helse på verdens-
basis. Og antallet personer med overvekt 
øker	så	hurtig	at	det	er	klassifisert	som	
en epidemi. Livsstilssykdommene utgjør 
allerede en stor økonomisk belastning 
for vårt helsevesen, og prognosene sier 
at kostnadene vil bli mye større i frem-
tiden. Overvekt og fedme øker sannsyn-
ligheten for en rekke sykdommer. Dette 
er uheldig for den enkeltes velferd, og i 
tillegg er det en stor økonomisk belast-
ning for samfunnet. 
 
Så nyttårsforsetter om bedre helse er 
viktige ikke bare for en selv, men også 
for samfunnet. Og enda viktigere er det 
at vi klarer å holde dem. Statistikken 
viser	dessverre	at	flertallet	ikke	gjør	det.	
Vi har oddsene mot oss. Kanskje vi i år 
derfor bør ha et tilleggsforsett: I år skal 
vi hjelpe andre med å holde forsettene 
sine. Vi skal ikke friste med sofakvelder, 
snacks og fet mat, men heller invitere 
på en kveldstur eller enkel kopp te. Og 
samtidig bør sangen til Stanley Jacobsen 
legges om. Fra i morgen skal vi synge: 
”I morgon, imorgon, men også i dag!” 

Det er i nåtiden den viktige kampen 
foregår. Men la oss tenke mer på det i 
morgen…Godt nytt år!

Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef
Illustrasjon: Petter Ingeberg

Felleskjøkkenet har i desem-
ber fått tilbakemeldinger fra 

noen misfornøyde kunder. 
Det har i all vesentlighet 
handlet om at poteten ikke 
har vært tilstrekkelig kokt. 

Dette er selvfølgelig ikke en holdbar sit-
uasjon og de ansatte på kjøkkenet har 
fokus på at poteten som leveres skal 
være gjennomkokt. 
 
Kjøkkene vil svært gjerne ha tilbake-
meldingr hvis det er noe man ikke er 
tilfredse med knyttet til maten. 

I tilbakemeldingen er det viktig at man 
noterer det som er trykt på emballasjen, 
sammen med holdbarhetsdatoen. Dette 
er informasjon kjøkkenen trenger i sitt 
videre arbeid. 

Man kan selvfølgelig påpeke om poteten 
er kokt eller ikke også uten at man har 
tatt vare på denne informasjon, men det 
gjør det enklere å spore saken jo mer 
informasjon man har om produktet. 
 
Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef
 

Gi tilbakemelding til felleskjøkkenet
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Kloakkrenseanlegg planlegges på Hagelin

Praksisnær videreutdanning

Utviklingssenter for syke-
hjem, Rokilde sykehjem og 
Høgskolen i Molde samar-
beider om å lage en prak-
sisnær videreutdanning med 

fokus på legemiddelhånd-
tering, pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid. 

Gjennom arbeidet med spredning av 
pasientsikkerhetskampanjens “Riktig 
legemiddelbruk i sykehjem” ble man  
gjort oppmerksom på et ønske og behov 
for faglig oppdatering i legemiddelhånd-
tering hos sykepleiere og vernepleiere i 
kommunehelsetjenesten.   

Det arbeides for å tilby kompetansehe-
ving som er tilpasset det kommunehel-
setjenesten etterspør, og som fører til 
bedre kvalitet på tjenestene.  

Videreutdanningen blir samlingsbasert, 
og vurderingene knyttet til konkrete 
forbedringsarbeid som deltakerne gjen-
nomfører på egen arbeidsplass.   

Forsknings- og utviklingsmedarbeider 
Linda Nygård ved utviklingssenteret 

samarbeider tett med høyskolelektor 
Elfrid Måløy om organisering, emneplan, 
program for samlingene, veiledning og 
vurderingsformer.
 
Videreutdanningen heter trygg Lege- 
middelhåndtering og er tatt inn i høg-
skolens studieplan fra høsten 2014, med 
søknadsfrist 15. april.  

Videreutdanningen tilbys i første om-
gang ansatte i kommunehelsetjenesten. 
Planlegging	og	gjennomføring	delfinan-
sieres av samarbeidsmidler fra høgsko-
len. Kommunene har mulighet til å søke 
tilskudd fra fylkesmannen over Kom-
petanseløftet, for frikjøp av ansatte til 
deltakelse.

Tekst: Linda Nygård, forsknings- og  
utviklingsmedarbeider ved Rokilde

I desember startet Byin-
geniøren forberedende ar-
beid for ny pumpeledning for 
avløpsvann fra Karihola og 
frem til nytt planlagte rense-
anlegget på Hagelin. Dette er 
del av et større arbeid som 
kommunen er pålagt å utføre 
for å oppfylle  de nye nasjo- 
nale rensekravene. I henhold 
til forskriften må kommunen 
ha bygd nytt avløpsrensean-
legg samt store deler av nytt 
overføringsnett innen utgan-
gen av 2015.

Arbeidet i Karihola ble startet ved pump-
estasjonen nederst i Havgapet. Herfra 
skal det graves ny kabelgrøft over til 
Hagelin. Langs Havgapet blir grøfta lagt 
i fortaustraséen. 

Etter planen skal all kloakken samles til 

et felles kloakkrenseanlegg på Hagelin. 
Arbeidet som er startet i Havgapet er en 
del av dette. 

Kloakken fra Innlandet skal etter hvert 
pumpes til en samlestasjon i Nerlands-
dalen. Derfra skal kloakken pumpes vi-
dere til samlestasjon i Myra, videre til 
Havgapet og derfra over til renseanleg-
get på Hagelin. 

Det er pumpeledningen fra Havgapet og 
over til Hagelin som Byingeniøren nå har 
startet på. Det skal legges ned en 450 
millimeter rørledning som kloakken fra 
Innlandet, Nerlandsdalen og Myra skal 
gå gjennom. Grøfta blir om lag 1 kilo-
meter og antas å være ferdig i løpet av 
2014. Traséen vil følger fortaussida på 
Havgapet opp til Makrellsvingen. Fotg-
jengere vil i tiden mens arbeidet pågår 
bli henvist til Tangstien eller Garnveien. 
Bussruta blir trolig opprettholdt i an-

leggsperioden.

Kloakken fra Karihola som i dag pumpes 
utover mot storhavet, skal etter hvert 
pumpes samme vei som det øvrige, til 
nytt renseanlegg Hagelin. Dette skjer 
ved en liten ombygging av eksisterende 
anlegg nede ved skotthyllbanen. 

Kloakken fra Goma skal også bli ført til 
renseanlegget på Hagelin. Dette blir i 
dag samlet i en pumpestasjon nederst i 
Folkeparken ved Dunkarsundet. 

Tekst: Odd Magne Johansen/Petter Ingeberg
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Edvard Munch på Bjerkelund skole 

Skryt for godt beredskapsarbeid mot “Ivar”

I slutten av november var 
det trivselsuke på Bjerkelund 
skole. Tradisjonen tro var uka 
knyttet opp mot et tema som 
alle kunne samles om. Denne 
gangen Edvard Munch. 

Da det var 150 års jubileum for Edvard 
Munch i 2013 valgte skolen å bruke 
trivselsuka til å markere den verdens- 
kjente norske kunstneren.  

For	 de	 fleste	 av	 er	 det	 nok	Skrik som 
først dukker opp i tankene. Men også 
Pikene på broen, Syk pike og Døden på 
venteværelset er nå kjent for elevene.
 
Trivselsuka startet med kick-off i gym-
salen der Randi Sandstad hadde fortell-
erstund for elevene.   

Arbeidet fortsatte deretter på klasse- 
rommene. Her var variasjonen i til-

nærming både variert og kreativ. Noen 
arbeidet med malerier, andre lagde an-
imasjonsfilm	 mens	 atter	 andre	 lagde	
veggavis.  

Både lærere og elever gikk rundt i en 
Edvard Munch-rus hele uka.  Resultatet 
ble	en	skole	prydet	med	en	stor	og	flott	
utstilling av den kjente kunstneren. 
 
Torsdag 21. november inviterte skolen 
sammen med FAU, foreldre, besteforel-
dre og søsken til å se hva vi hadde job-
bet med.

Det ble solgt både middag og kaker. I 
tillegg hadde alle klassene ansvar for 
ulike aktiviteter og salgsboder. Alt ble 
flittig	besøkt.		

Resultatet	 ble	 en	 flott	 kveld	 hvor	 det	
ble samlet inn nærmere 35 000 kroner. 
Elevrådet har bestemt at 10 000 skal gå 
til organisasjonen ”Gode verdier”, som 
arbeider for å gi alle barn en bedre hver-
dag. Bjerkelund skole takker alle som 
bidro til et vellykket arrangement.

Tekst og foto: Gunnar Haugan, enhetsleder

Kommunen gjorde en be-
tydelig beredskapsinnsats 
i forbindelse med ekstrem-
været ”Ivar” som truet Nord-
møre 12. desember. Til-
bakemeldingene var meget 

positive og kommuneledels-
en var raskt ute med å takke 
alle som deltok i det forebyg-
gende arbeidet , samt inn-
satsen som ble gjort mens 
“Ivar” herjet som verst.

I Fylkesmannens rapport som samme  
kveld ble sendt blant annet til Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og beredskap 
samt Helsedirektoratet er blant annet 
følgende anført:  

“Fylkesmannen har bede om rappor-
tar frå kommunane dersom det oppstår 
ekstraordinære situasjonar. Vi har fått 
rapportar frå tre kommunar. To kom-
munar som stadfestar at situasjonen er 
normal, og ein fyldig rapport frå Kristian-
sund kommune - som sannsynlegvis har 
iverksett dei mest omfattande tiltaka. 
I all hovudsak førebyggjande tiltak som 
tidleg stenging av barnehagar og skular 
og stenging av bruer. 
Truleg ei medverkande årsak til at 
hendinga har passert utan større ska-
dar.” 

Tilbakemeldingen fra innbyggerne var 
også meget positive. Her er noen av 
dem.

Tekst: Petter Ingeberg

http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3515
http://www.kristiansund.kommune.no/Filnedlasting.aspx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D3515
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Kristiansund ble viklet inn i forspillet 
I 2014 er det 200-årsjubilum for den norske 
grunnloven. En viktig byggestein ble lagt ved 
signering av Kieltraktaten 14. januar 1814. 
Den gjorde slutt på 434 års samliv mellom 
Danmark og Norge.  Kristiansund ble 6 år 

tidligere og svært ufrivillig dratt inn i det  
eurpopeiske maktspillet som la grunnlaget 
for traktaten. Hvis Kristiansunderne ikke 
hadde kjempet så hardt og iherdig kunne 
histiorien kanskje blitt noe forandret.

Norge hadde siden 1380 vært i union 
med Danmark og underlagt den danske 
kongen.   

Napoleonskrigene er betegnelsen på de 
konflikter	 som	utspant	 seg	 fra	1800	 til	
1815, under Napoleonstiden og i kjøl-
vannet av den franske revolusjon.  

Danmark-Norge var alliert med Napole-
on. Sverige var på Storbritannias side, 
og hadde blitt lovet Norge dersom denne 
alliansen vant.   

Årsaken til at Danmark valgte å alliere 
seg med Napoleon var engelskmennenes 
trussel og overgrep mot Danmark. Blant 
annet landsatte de i august 1807 trop-
per på Sjælland. Under admiral Nelsons 
ledelse bombarderte de i september 
samme år København og tvang dan-
skene til å levere fra seg hele den danske 
flåten,	 både	marinen	 og	 handelsflåten.	
Som en kuriositet nevnes at en av bå-
tene som ble senket på Københavns red, 
het Christiansund. 

Som følge av dette og rasende over den 
britiske voldsbruken sluttet danske Fre-
drik 6. seg i 1807 til Napoleons styrker. 

Fra høsten 1807 til høsten 1814 patrul-
jerte engelske krigsskip norskekysten. 

De praiet og beslagla skip som seilte til 
og fra Norge. Tusenvis av norske sjøfolk 
ble tatt og sperret inne i engelske fange-
hull.
 
Ved noen tilfeller angrep de engelske 
krigsskipene mål på land. Blant annet 
slik de gjorde 8. juli i 1808 da de angrep 
Kristiansund.  

Vi vet hvordan det endte. Etter kraftig 
bombardement fra styrkene i Kristian-
sund innså den engelske kapteinen at 
overmakten var for stor. Det ble forhand-
let fram en løsning om at skytingen opp-
hørte og at de to engelske krigsskipene 
Tartare og Cygnet skulle trekke seg ut 
av området og ikke vende tilbake.  Det 
vi derimot ikke vet, er hva som hadde 
skjedd hvis britene hadde vunnet slaget 
ved ”Christiansunds red”, og om hvordan 
dette hadde påvirket den videre utviklin-
gen av krigen og historien...  

Avgjørelsen av Napoleonkrigene skjedde 
ved det store folkeslaget ved Leipzig 16. 
til 19. oktober i 1813. Her barket Napo-
leons hær sammen med allierte styrker 
i et voldsomt oppgjør.  De allierte styr-
kene besto av Storbritannia, Russland, 
Presssen, Østerike og Sverige.

Over 400 000 mann kjempet innbitt og 

hver tredje ble drept. Napoleon tapte.  

Da slaget var over dro den svenske 
kong Carl Johan til Danmark for å tvinge 
Frederik VI til å overgi seg. Avtalen ble 
undertegnet i Kiel 14. januar 1814 og 
kalles Kieltraktaten. Avtalen gikk blant 
annet ut på at danskekongen, som en 
taper i Napoleonskrigene, skulle over-
gi Norge til kongen av Sverige. Norge 
skulle som eget kongedømme bli forent 
med Sverige.  

Da meldingen om Kieltraktaten kom 
til Norge i slutten av januar ble det av 
mange oppfattet som en krenkelse, 
og det ga støtet til den norske selvs-
tendighetsbevegelsen. I 400 år hadde 
nordmennene vært den danske kon-
gens lojale undersåtter. Nå ble de, uten 
å ha blitt rådspurt, avstått til en annen 
konge. 

Opprøret førte frem til 17. mai-grunn-
loven og valget av Christian Frederik til 
norsk konge.  

Kort tid etter gikk svenske tropper til 
angrep på Norge. Med undertegning av 
Mossekonvensjonen 14. august 1814 
godkjente Norge unionen med Sverige.

Tekst: Petter Ingeberg

Tartare og Sygnet i kamp mot landstyrkene i Kristiansund. Båtene ligger i Marcussundet. (Maleri: O. Ranheimsæter)
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Møteplan januar/februar               

MØTEPLAN , leder, møtedag, sted, funksjon JAN FEB

BYSTYRET
Ordfører: Per Kristian Øyen/Line Hoem. 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.

28. 25.

FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen/Line Hoem. 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.

14. 
21.

04. 
11.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) 
Leder: Line Hatmosø Hoem. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret. 16. 27.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. sted avtales. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret. 30.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret. 23.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET  (hovedutvalg) 
Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen. 
Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedut-
valg har innstillingsrett til Bystyret.

16. 06. 
27.

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.

20.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl. Torsdag kl. 10.00. Rådhuset.
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Ut-
valget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

24.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Pål Farstad. 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.

24.

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

12.

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.

23.

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

22. 26. 

UNGDOMSRÅDET 
Leder: Mari Rogne.  Kl. 09.00. Formannskapssalen (NB sjekk).
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.

16. 12. 

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl. 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget har forvaltningsansvar av alt dyre-/fugleliv etter Naturmangfoldloven, og jakt-/fangstloven.

13. 
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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

Trettende dag jul var det slutt på julesesongen (Foto: Petter Ingeberg)
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