
1

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

Kommunen har inngått kontrakt med Lønnheim Entreprenør om bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin. Kontrak-
ten ble signert 8. april og arbeidet startet dagen etter. Planlagt ferdigstillelse er våren 2016. Leder for teknisk hovedutvalg 
Kirsten Skaret markerte igangsettingen av arbeidet sammen med prosjektleder Geir Thomassen fra Lønnheim Entreprenør 

og overingeniør Vidar Dyrnes fra kommunens tekniske enhet (Tekst og foto: Petter Ingeberg)
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Etter at TK hadde dømt 
rådmannstilsettingen 
som avgjort, var de 
fleste jeg møtte opptatt 
av å diskutere komun-
ens tjenester. At vi har 
vann i kranene, at veiene 
er brøytet, at skoler og 
barnehager er åpne og 
at hjelpen er der når vi 
har det vanskelig er så 
viktig for innbyggerne 
at alle har en mening 
om det.
Det var spennende å gå inn råd-
husdøra etter påske for å se hvil-
ke myter, skrøner og historier som 
holdt stikk. Jeg må innrømme at 
noen av dem gjorde akkurat det.
 
Om du tar et ekstra tak i kaffekop-
pen for å lese en av disse røver-
historiene må jeg skuffe deg. De 
fleste egner seg ikke på trykk. 

En annen observasjon var at mange roste 
de individuelle tjenestene i kommunen, 
mens de var kritiske i oppfatningen av 
kommunens generelle prestasjonsnivå. 
Jeg er imponert over faginteressen, ar-
beidsmiljøet, kompetansen, arbeidsmo-
ralen og overblikket i komplekse saker. 
Dette gjelder på rådhuset hos min stab 
og tillitsvalgte, men ikke minst hos de 
alt for få jeg til nå har møtt ute på en-
heter og i avdelinger. Vår kompetanse 
og evne til å levere krevende tjenester 
må komme bedre fram. Her har vi en 
jobb å gjøre.
 
Jeg begynner å få oversikt over deler 
av saksbildet og ser vi har tøffe tider i 
møte, noe jeg på mange måter var klar 
over før jeg startet.

Sammen med den politiske ledelsen er 
jeg bestemt på at vi skal komme oss 
gjennom denne fasen med hard job-
bing, og så langt det er mulig unngå 
ufrivillig nedbemanning. Det blir uansett 
smertefullt, men vi trenger å bygge oss 
et overskudd for å løfte både kommun-
ens drift og innovasjon inn i fremtidens 
tjenestebilde. Det er ingen grunn til at 
ikke Kristiansund skal levere de beste og 
mest innovative kommunale tjenestene 
på linje med de beste.

Alle trenger noe å gå på for å strekke seg 
litt lenger når saken eller situasjonen 
krever det. For at vi skal kunne prestere 
trenger vi overskudd. Politikerne trenger 
politisk overskudd i kommunereformen, 
våre enheter trenger faglig overskudd 

for å innovere, de som utfører de tyng-
ste jobbene trenger fysisk overskudd, og 
kommunene som helhet trenger økono-
misk overskudd for å levere og forbedre 
tjenestetilbudet i tråd med forventning- 
ene som stilles. 

Kommunereformen kommer på mange 
måter som et resultat av at vi mentalt 
og fysisk kommer nærmere hveran-
dre. Tidsavstander blir kortere og våre 
løsninger rekker lenger. Et nytt kom-
munekart på Nordmøre vil bidra til å  
korte inn den mentale avstanden og  
elektroniske møteplasser vil i økende 
grad gjøre mange grenser usynlige. Tid 
spart vil gi oss overskudd til å levere 
bedre og mer fremtidsrettede løsninger.

De som utfører våre tekniske tjenester 
fører oppsyn med at byens bygnings- 
masse og infrastruktur blir bedre, og 
samhandlingen med stat og fylke på 
samferdsel fører til at fysiske avstander 
blir mindre tidkrevende å tilbakelegge. 
Vi kommer nærmere hverandre.

I løpet av de siste ti årene har elektronisk 
samhandling revolusjonert skoleverket. 
Innen oppvekst har vi sett en dreining 
mot digitale hjelpemidler og elektronisk 
kommunikasjon. Det er ingen grunn til 
å tro at denne utviklingen stopper, men 
at vi får en økende nærhet mellom bruk-
erne og den kommunale tjenesteytingen 
i framtiden.  

Det er kanskje bare i oljebransjen og 
innen oppvekst at den teknologiske ut-
viklingen har gått raskere enn innen 

helse de siste 10 årene. Med en 
mengde av våre dyktige hender 
ute blant brukerne er vi godt 
skodd til å levere de riktige tje-
nestene til riktig tid. 

Skaffer vi oss et faglig over-
skudd vil mer spisskom-
petanse umiddelbart være til- 
gjengelig og vi vil kunne hjelpe 
og intervenere raskere og mer 
relevant.

Trenden innen pleie- og om-
sorgssektoren går mer fra insti-
tusjonsopphold mot at brukerne 
skal motta mer hjelp og bistand 
i sitt eget hjem, noe som krever 
en mental omstilling - både fra 
brukere og pårørendes side, 
men også fra oss som skal til-
by den profesjonelle bistanden. 
Å yte tilpasset hjelp i hjemmet 
skaper sikkerhet for alle. I dag 
i form av hjemmetjenester og 
trygghetsalarmer, men i morgen 
gjennom et mye bredere tjenest-

easpekt. Som regionsmotor bør vår am-
bisjon være å ha overskudd til å fylle en 
viktig rolle som leverandør av et bredt 
hjemmebasert tjenestetilbud i hele re-
gionen.

Å kunne stille med riktig tjeneste på rik-
tig sted setter store krav til en mottaks- 
tjeneste med høy faglig kvalitet, sam-
tidig som den er effektiv og målrettet. 
Det er ikke nok at kommunen skal ha 
en fysisk og digital dør inn til våre tje-
nester. Straks innbyggere og brukere 
er innenfor døren skal de ikke møte en 
jungel av regler og forskrifter og tung-
rodd byråkrati. De skal raskt veiledes 
til riktig tjeneste av dyktige fagfolk som 
hjelper til med alt fra å søke om hjem-
metjeneste til å få satt opp garasje. Her 
vil kommunens nye servicebygg spille en 
vesentlig rolle. 

Jeg gleder meg til å ta fatt på denne 
spennende jobben med alle ansatte 
som kollegaer. Sammen skal vi skape 
en kommune som ikke bare vi er stolte 
av, men som innbyggerne ser leverer 
en kvalitet i nasjonal toppklasse. Dette 
skapes ikke over natten, men hvorfor 
vente til i morgen med noe man kan 
starte med i dag. 

Arne Ingebrigtsen,  
rådmann 

Hvorfor vente til i morgen?

(Foto: Per Kvalvik)
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Utlyste stillininger pr. 10. april. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning. 

EKSTERNT
Bergan sykehjem (Frist: 13. april)
• 100% avdelingssykepleier ved langtidsavdelingen
• 100% sykepleier ved avdeling for demente
• 75% sykepleier ved langtidsavdelingen
• 65,7% sykepleier natt
• 65% sykepleier med 43,8% på natt, resten i ressursteam
• 2 x 65% helsefagarbeider med 40% p.t. fastlagt turnus. Resten i ressursteam.
• 65% helsefagarbeider med 40% på natt, resten i ressursteam
Frist: 13. april 

Heinsa kulturbarnehage (Frist: 13. april)
• 100% enhetsleder

Kristiansund opplæringssenter (KO) (Frist: 15. mai)
• Inntil 2 x 100% spesialpedagog

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Nytt om navn                         Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i februar og mars måned 2015: 
• Ann Kristin Lund har 01.02.2015 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Elzbieta Wawryszyn har 01.02.2015 tiltrådt i 48 % stilling som renholder ved Stortua bo- og arbeidssenter
• Marianne Reitan Larsen har 23.02.2015 tiltrådt i 100 % stilling som spesialsykepleier ved Hjemmetjenesten
• Maria Dønheim har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Psykisk helse
• Tina Storvik har 01.03.2015 tiltrådt i 75 % stilling som miljøarbeider ved Psykisk helse
• Paphawee Mahanam Rokling har 01.03.2015 tiltrådt i 55 % stilling som renholder ved Kringsjå sykehjem
• Hege Yvonne Mundal Karlsen har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Rensvik barnehage
• Vibeke Thomassen Nilsson har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som rådgiver ved Personalseksjonen
• Tove Jensen har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som miljøarbeider ved Psykisk helse
• Marina Jakimova har 01.03.2015 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem
• Laila Marthinussen har 01.03.2015 tiltrådt i 50 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Kashma Dilshad har 01.03.2015 tiltrådt i 50% stilling som helsefagarbeider natt ved Frei sykehjem
• Birthe Mathiasen Storbukt har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
• Linda Beate Nøstvold har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som vernepleier 1 ved Bo- og dagtilbud
• Trine Moen Bolsø har 01.03.2015 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten 
• Bodil Olausen har 01.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Francisca Cunha har 10.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som VA-ingeniør ved Kommunalteknikk
• Hans Marius Johnsen har 10.03.2015 tiltrådt i 100 % stilling som VA- ingeniør ved Kommunalteknikk
• Jørgen Schnell har 23.03.15 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin faste stillinger med fratredelse i februar og mars måned i 2015: 
• Ingrid Sofie Widme har sagt opp 70 % stilling som lærer ved Kristiansund opplæringssenter, med fratredelse 01.02.2015
• Asbjørn Søyseth har sagt opp sin 50 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole, med fratredelse 28.02.2015
• Katrin Finsrud har sagt opp sin 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT, med fratredelse 28.02.2015

Ny rådmann på plass på rekordtid
24. mars ble Arne Ingebrigtsen ansatt som ny rådmann. Dagen etter var han 
på rådhuset for å gjøre seg kjent.  7. april, første dag etter påske, hadde han 
sin første ordinære arbeidsdag. 

Det hører med til sjeldenhetene at en rådmann kan tiltre så kjapt. Det hører så absolutt med til sjeld-
enhetene at den nye rådmannen i en kommune er sønnen til den avtroppende, men det har skjedd før.  

Tekst: Petter Ingeberg

Ny hovedtillitsvalgt
Torsdag 9. april ble Målfrid Mork valgt som ny hovedtillitsvalgt for Fagforbun-
det.  
Hun etterfølger Geir Ole Kanestrøm som nå har startet som opplæringsleder for fagforbundet for Møre og 
Romsdal  og med kontor i Molde. Målfrid Mork er valgt frem til årsmøtet i 2019. 
Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Hjertet husker det hodet glemmer

Eggedosis forlag og Undine 
har tatt initiativ til et bok-
prosjekt og har invitert fag-
personer fra kommunen til å 
være med å bidra i proses-
sen.
 
«Hjertet husker det hodet glemmer» er 
et samarbeidsprosjekt mellom selskap-
ene Eggedosis as og Undine as. Line 

Skjolde i Eggedosis as hadde den op-
prinnelige ideen, sammen har selskap-
ene videreutviklet den – og vil i felleskap 
bidra til å sette Kristiansund på kartet 
gjennom et innovativt prosjekt, helt og 
holdent utvikle og produsert ved hjelp 
av kompetanse med base i Kristiansund. 

Kommunen deltar med fagkompetanse 
hvor Liv Inger K. Nilsen, Bente Åsbø og 
Elisabeth Sjåvik er ressurspersoner. Det 
er et stort behov for et slikt samtalever-
ktøy, som også andre personer vil ha 
stor glede av. “Minneboka” fra barndom-
men får en ny dimensjon og “samta-
leverktøyet” blir trolig til stor glede og 
nytte i “den gode samtale”.

I første fase er det snakk om en konkret 
bok som ivaretar en rekke behov – be-
hovet for å ta vare på den enkeltes his-
torie og minner, behovet for å samle rel-
evant informasjon på ett sted, behovet 
for enkelt å kunne gi denne informasjo-
nen til de som skal ha den, behovet for 
å gi alle tilgang på den gode fortellingen 
og behovet for å kunne ha den gode 
samtalen. 

Boken får  et tilrettelagt innhold, som for 
eksempel bilder, tekstutdrag, sitater som 

kan lokke fram minner, ord og historier 
fra hjernens hemmelige rom. I tillegg 
ser deltakerne for seg at boken kan akti-
vere leseren. Dette gjennom muligheten 
til å notere, lime inn egne bilder, utklipp, 
sitater og lignende – ført i pennen av  
leseombud, omsorgsgiver eller pårøren-
de. Slik kan den enkeltes personlige his-
torie på ny settes inn i konteksten den 
opprinnelig hørte hjemme i. Boken blir 
da et godt samtaleverktøy – og en min-
nebok.
 
Målsettinger
Prosjektets visjon er å utvikle et samta-
leverktøy som gir minnene fart, henter 
ordene tilbake – og tilgang til den gode 
fortellingen!

Prosjektets overordnede mål
• Å utvikle og produsere et samtale- 

verktøy i form av en bok, tilrettelagt 
for målgruppen mennesker med 
kognitive vansker – et verktøy av 
så god kvalitet at den blir fortrukket 
som et ledd i omsorgsarbeidet. 

• Å utrede muligheten for å videre-
utvikle boken til en e-bokserie. 

Tekst: Bente Åsbø, enhetsleder
Illustrasjon: Eggedosis

Krigen kom til Nordmøre 8. april 1940

9. april i 1940, for 75 år si-
den ble Norge overfalt av 
den tyske krigsmakten. Da-
gen før fikk vi merke det på 
Nordmøre da et tysk militær-
fly nødlandet på Lyngstad. 
Flyentusiast John Kuløy har 
laget en dokumentasjon om 

dette. Den 
står utstilt 
på biblio- 
teket

Flyet, av typen 
Ardo 196, kom 
fra det tyske 
krigsskipet “Ad-
miral von hip-
per”. Skipet var 
på vei til Trond-
heim. 

Flyet, som var 
utstyrt med 
pontonger, var 
i ferd med å gå 

tom for bensin og landet på sjøen ved 
Lyngstad. 

De to flygerne, Techem og Polz-
in, gikk på land og forsøkte å få 
kjøpt bensin. Gardbrukeren fattet  
imidlertid mistanke og fikk i hemme-

lighet varslet lensmannen. Mens   de 
ventet på lensmannen ble flygerne opp-
holdt med mat. Da lensmannen kom ble 
flygerne tatt i arrest og flyet beslaglagt. 
 
Om ettermiddagen kom en destroyer til 
Lyngstad. Flygerne ble ført ombord og 
flyet ble tatt på slep. De gikk så inn til 
Kristiansund der flyet ble fortøyd i Vå-
gen og flygerne satt i arrest.

De tyske merkene på flyet ble så malt 
over med norske merker av maler-
mester Olsen. 

Flyet ble deretter tanket opp og så fløyet 
til Åndalsnes. Etter en kort tids tjeneste 
i Møre og Romsdal ble flyet tatt over til 
videre tjeneste i Skottland. Her forliste 
det etter kort tid som følg av en mislly-
kket landing i sjøen. 

Hva som skjedde med flygerne er ikke 
kjent, men det er vel ikke usannsynlig 
at de ble befridd av egne styrker.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 
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75 år siden bombingen av Kristiansund
Søndag 28. april for 75 år siden, startet bombingen av Kristiansund. Om morgenen ved 9. 
tiden denne søndagsmorgenen ble de første bombene sluppet. Bombingen varte til om for-
middagen 1. mai. Da var størsteparten av Kristiansund lagt i ruiner. 

Tyskerne gikk grundig til verks og de dokumenterte det de gjorde. Dette unike bildet ble tatt av en tysk pilot om morgenen tirsdag 30. april.  
Vi ser at Kirkelandet er lagt i ruiner. Det brenner i Sjursvika, på vestsiden av Nordlandet, på Nordholmen og på Devoldholmen. Brannmester 
Meek skrev blant annet dette i vaktjournalen denne dagen: ”Branden raser fremdeles. Slangemateriellet er nu ubrukelig og vanntrykket er så 
svekket at det ikke er trykk på slangene. Byen er nu lagt i ruiner.”  Kommunen har i serien om Gjenreisningsbyen, gitt ut et eget hefte om 

bombingen med 18 øyenvitneskildringer, nedskrevet få dager etter bombingen. Heftet kan kjøpes på servicekontoret 
Tekst: Petter Ingeberg. Bildet er utlånt av Geirr Haarr. 
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Veteranbrannbiltreff 8. til 10. mai

Ny StikkUt!-sesong

Våren er i anmarsj og vi er 
klar for nye StikkUt!-turer. 
Alle 15 medlemskommuner 
fra Nordmøre og Romsdal har 
turmålene klare. Snart kom-
mer StikkUt kartet i postkas-
sene til alle husstander. 

Fjorårets registreringer på nett var 
nærmere 24 000 for Kristiansund, og vi 
satser på et enda høyere tall i år.  

Turer og skilting
Alle turer er godt beskrevet og ligger 
inne på nettsiden til www.stikkut.no. 
Noen turer er enkle å gå, mens andre 
kan være litt mer krevende. God skilting 
er viktig for å finne frem til turmålet og 
turene er merket med fargekode etter 

vanskelighetsgrad. Det 
kan være lurt å skrive ut 
både turbeskrivelse og 
kart før turen tas. Gratis 
morotur app kan last-
es ned både fra «Google 
play» og  «App Store». 
Da kan turbeskrivelse og 
kart vise deg veien frem 
til turmålet StikkUt!. Ap-
pen kan også brukes til å 
registrere din tur på Stik-
kUt! akkurat når du står 
ved turmålet. 

Friluftslivets år 2015
I år er det Friluftslivets år. Satsingen 
er at friluftslivet skal gi økt bevissthet 
om friluftslivets positive effekter kny-
ttet til folkehelse. Videre er det viktig 
at vi vet noe om allemannsretten og de 
svært gode muligheter som alle har til 
å utøve friluftsliv. Turstier, kasser, bøker 
og turbeskrivelser er et enkelt og rimelig 
folkehelsetiltak som kan passe de fleste, 
men plassering av turkasser i frilufts-
områdene skal avtales med grunneiere.  
Allemannsretten gir alle lov til å ferdes 
og oppholde seg i utmarka i Norge. Al-
lemannsretten er et gratis fellesgode og 
en del av vår kulturarv og den gir oss 

rett til å bruke utmarka, uavhengig av 
hvem som er grunneier.  

StikkUt turer i Kristiansund
Årlig byttes det ut to til tre turer slik 
at det til sammen blir 12 turmål. Nye 
turmål for denne sesongen er Kleppen 
i Folkeparken og Hysåsen på Frei. Friv-
illige og ildsjeler stiller opp og tar an- 
svar for at bok og penn ligger i kassa 
ved hvert turmål. 
Vi håper at så mange som mulig tar turen 
ut til våre vakre turmål som samlet i år 
er: Bautaen på Innlandet, Klubba, Klep-
pen i Folkeparken, Skorpa, Kvernberget, 
Bolgvatnet, Midtfjellet, Freikollen, Hys-
åsen, Sildvolnesåsen, Kjerringvatnet og 
Kvalvik fort på Frei. Turen langs Bolgvat-
net, ned til Klubba og Kvalvik Fort kan 
nås med barnevogn og sykkel. 

Ta med barna, naboer, kollega, 
besøkende og andre til våre nabokom-
muner også, mange nye turmål kan 
utforskes i løpet av våren og sommer-
en. Til sammen er det muligheter til å 
ta over 150 turer fra 1. mai til og med 
31. oktober. Velkommen til ny StikkUt! 
sesong.

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Kristiansund Brann og Red-
ning er i år vertskap for vet-
eranbrannbiltreffet.  Dette er 
et treff som går på rundgang 
rundt om i landet omtrent 
hvert år.

Deltakerne kommer fra 8 kommuner og 
utgjør tilsammen 61 personer og 16 bil-
er.  Kristiansund stiller med 5 biler og 
sitt brannkorps. 

Her er programmet

Fredag 8.mai 
Sted:   Nordlandet gamle brannstasjon:  
Her  blir det avduking av den gamle 
brannbilen som var stasjonert ved Nord-
landets brannstasjon,  en Ford fra 1931.  
Det blir servering av kaffe og vafler. 

Lørdag 9. mai
Sted: Sentrum, 
Fra Kl. 12.00 blir det samling av alle 
de 21 veteranbrannbilene på Kongens 
Plass.  
Ca Kl. 13.00 blir det foretatt en historisk 
brannutrykning
Utstillingen varer til kl. 15.00

Alle er velkommen til å se på. 

Tekst: Oddrun Heggem Strømskag

www.stikkut.no
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Stortingsmelding om kommunereformen

Fredag 20 mars ble storting-
smelding 14 “Kommunere-
formen - nye oppgaver til 
større kommuner” offentlig-
gjort. 

I meldingen foreslås det å flytte mer 
makt og myndighet nærmere innbyg-
gerne. Dette skal i følge kommunal- og 
inkluderingsdepartementer gi sterkere 
lokalsamfunn i større kommuner med 
flere oppgaver. Målet er å gi komunene 
muligheten til å finne gode løsninger til-
passet egne innbyggere. 

Det foreslås at landet fortsatt skal ha 
tre forvaltningsnivå og at det fortsatt 
skal være generalistkommuner. Det be-
tyr at alle kommuner får flere oppgaver. 
Unntaket er de største byene som kan få 
noen flere oppgaver.

Departementet har startet en gjennom- 
gang av den statlige styringen med 
kommunene. Resultatet legges fram for 
Stortinget våren 2017, samtidig med 
proposisjonen om ny kommunestruktur 
og nytt folkevalgt regionalt nivå

I meldingen foreslår regjeringen å in-
vitere fylkeskommunene inn i kommune- 
reformen, slik at det regionale nivået ut-
vikles parallelt med kommunene.

Forslaget er at fylkeskommunene som-
meren 2015 inviteres til å innlede nabo- 
samtaler, med sikte på å avklare om 
det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabofylker. Fylkene får frist til høsten 
2016 med å melde tilbake hva de ønsk-
er. Deretter vil fylkesgrenene kunne vur-
deres av Stortinget våren 2017 sammen 
med kommunegrensene.

Nye oppgaver til kommunene kan bli

Velferd
• Tannhelse
• Rehabilitering

• Basishjelpemiddel
• Forsøk DPS
• Barnevern
• Familievern
• Botilskudd
• Varig tilrettelagt arbeid
• Arbeids- og utdanningsreiser
• Finansiering pasienttransport

Lokal utvikling
• Tilskudd til frivilligsentraler
• Forenkling av utmarksforvaltning
• Lokal nærings- og samfunnsutvikling
• Motorferdsel
• Større handlingsrom i plan og bygge- 

saker
• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak 

skogbruk
• Tilskutt til beite, jordbruk og verden-

sarv
• Konsesjonsbehandling småkraftverk
• Løyve til enkeltutslipp, forurensings- 

lov
• Naturforvaltning

Andre oppgaver
• Vigsel rett for borgelege vigsler
• Notarialforretninger
• Godkjenning svømmeanlegg
• Sivile politioppgaver

Tekst: Petter Ingeberg

Varaordfører Line Hatmosø 
Hoem (nå i fødselspermi- 
sjon) var på Utøya 22. juli 
i 2011. Hun var en av de 
som kom derfra uten fysis-
ke skader, men med gru-
somme opplevelser. Alle de 
som overlevde massakren 
fikk selvsagt psykiske skad-
er. Line fikk angst. 

Etter snart 4 år i kamp mot angsten la 
hun nylig ut en melding om dette på sin 
facebookside. Meldingen er gjengitt med 
Lines tillatelse. Det er modig gjort å stå 
frem slik og gi angsten et ansikt.

«Etter snart fire år med en angstlidelse 
er det fantastisk å kunne dele at jeg ikke 
er så redd lenger. Veien har vært knall-
tøff og lang og kontrastene store. Fra å 
kunne tale i forsamlinger gikk jeg til å 

måtte medisinerne meg for å komme 
meg på butikken på det sykeste. Å være 
åpen om psykiske lidelser handler ikke 
om medlidenhet. Sykdommen skulle jeg 
gjerne vært foruten. Tvert imot handler 
det om å bruke politikerrollen til å vise 
at sykdom ikke alltid vises på utsida. Og 
kanskje viktigst for å fortelle at man kan 
bli bra igjen! Det er ikke flaut å ha en  
psykisk lidelse. Du er ikke svakere enn 
andre. Du er et menneske. 
Takk til sønnen min Ole som er bedre 
enn all medisin i verden. Til kjæresten 
min som holder ut mer enn de fleste. Og 
til familie, venner og kollegaer som har 
tålt at jeg har vært en berg og dalbane»

Facebookmeldingen fikk selvsagt meget 
stor og positiv oppmerksomhet-

Tekst: Line Hoem/Petter Ingeberg (ingress)
Foto: Petter Ingeberg

Tøff i trynet, men veldig skjelven inni
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Kommunen har inngått kon-
trakt med Lønnheim Entre-
prenør om bygging av nytt 
avløpsrenseanlegg på Hage-
lin. Total prosjektkostnad 
inklusive prosjektering, byg-
geledelse og uforutsette ut-
gifter er stipulert til 100 mil-
lioner kroner eks mva.

Kontrakten ble signert 8. april. Prøve-
gravingen startet 9. april. Hovedarbei-
dene starter også opp i april. Planlagt 
ferdigstillelse er våren 2016. 

Kontrakten med Lønnheim Entreprenør 
gjelder grunnarbeidene samt bygning-
sarbeidene, og har en verdi på om lag 
65 millioner kroner (eks.mva). 

Mekvik Maskin AS er underentreprenør 
for grunnarbeidene. Maskinutrustningen 
i anlegget leveres av firmaet AQWA AS, 
Sandefjord. Denne kontrakten har en 
verdi på om lag 17 millioner kroner eks. 
mva. 

Bygging av nytt renseanlegg på Hage-
lin er et tiltak som følger av kommunel-
delplan for avløp og vannmiljø, vedtatt 
av bystyret i juni 2012.

Bakgrunn for tiltaket
I 2004 ble forurensningsforskriften 
vesentlig endret. For Kristiansunds 
del innebærer endringene skjerpede 
rensekrav, og behov for mer avanserte 
renseanlegg enn de enkle anleggene vi 
har i dag.

Med bakgrunn i dette ble «Hovedplan 
avløp og vannmiljø» utarbeidet. Denne  
anbefaler at det bygges ett hovedrense-
anlegg for Kristiansund sentrum, samt 
et eget anlegg for bydelen Frei.

I tillegg må det bygges nye overføring-
sledninger for å overføre avløpsvannet 
til det nye anlegget. 

Arbeidene med overføringssystemene 
er allerede godt i gang, og store deler 
av dette arbeidet gjøres av kommunen 
i egenregi. 

Dette oppnår vi
• Dagens avløpsutslipp til havne- 

bassenget, Dalasundet og Bolgsvaet 
–totalt ca 10 000 personekvivalenter 

– fjernes og ledes til god resipient. 
Dette innebærer at det blir bedre 
vannmiljø i disse områdene

• Avløpsvannet som slippes ut i en god 
resipient ved Hagelin gjennomgår 
bedre rensing, slik at belastningen 
på havområdene reduseres.

• Kommunen oppfyller krav til rensing 
av avløpsvann som følger av EØS-
avtalen.

• Eventuell fremtidig innskjerping av 
rensekravene vil lett kunne oppfylles 
gjennom strukturen som nå bygges.

• Anlegget vil bidra til forskjønning 
av Hagelinområdet. Renseanlegget 
blir oppført med teglfasade, som 
vil gi kvalitet til området. For øvrig 
vil anlegget etterhvert få en grønn 
innramming av plen, busker og trær. 
Byggetomten er en del av kommun-
ens gamle avfallsdeponi. Et rense- 
anlegg her er fornuftig bruk av et ar-
eal som har begrensninger på grunn 
av grunnforurensninger. Vi unngår å 
gjøre inngrep i naturområder. 

• En samling av kommunalteknisk 
virksomhet på Hagelin bidrar til mer 
effektiv drift for kommunen som 
helhet.

• Det nye renseanlegget, som er plan-
lagt som sedimenteringsanlegg, vil 
gi bedre arbeidsforhold for de som 
jobber med håndtering av avløps-
vann i kommunen

 
Tekst: Vidar Dyrnes, overingeniør
Foto: Petter Ingeberg

Nytt hovedrenseanlegg bygges på Hagelin

Daglig leder Nils Petter Vegsund signerer 
kontrakten på vegne av Lønnheim entre-

penør. Leder for teknisk hovedutvalg,  
Kirsten Skaret, representerte  
kommunens politiske ledelse
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Etter en lang karriere på 40 
år i Kristiansund kommune 
fratrer Arne Fjellstad (67) 
nå stillingen  som rådgiver 
ved personalseksjonen. Fra 
1. mai blir han pensjonist.

Arne ble født i 1948 og trådte sine 
barne- og ungdomssko i Son i nærheten 
av Oslo. 

Han ble ble ansatt som ungdomsse-
kretær i Kristiansund i februar i 1975, 
og tiltrådte stillingen 1. mars samme år. 
Stillingen var underlagt kulturkontoret

Før Arne begynte i Kristiansund kom-
mune hadde han fullført realskole og 
handelsgymnas. Han hadde arbeidser-
faring fra Rygge ligningskontor fra 1967 
til 1971, og som ungdomsarbeider ved 
Tøyen juniorklubb i Oslo fra 1971 til 
1975.

I november i 1985 begynte Arne som 
fellestillitsvalgt for Norsk Kommune-
forbunds avdelinger i Kristiansund, og 
var frikjøpt 3 dager pr. uke. Fra januar 
i 1987 fikk han hel permisjon fra still-
ingen som ungdomssekretær for å fun-
gere som fellestillitsvalgt i 100%. 
Han begynte som konsulent ved 
daværende lønns- og personalseksjon i 
oktober i 1993 og i følge tilsettingsved-

taket skulle han arbeide med “alle aktiv-
iteter knyttet til sysselsettingstiltak som 
koordinator i kommunen av tiltakene, 
samt generelt personalarbeide”.

De senere årene har Arne arbeidet som 
rådgiver innenfor de fleste av person-
alseksjonens vide fagfelt. De mest sen-
trale områdene har vært system for 
HMS, prosjektledelse redusert syke-
fravær, kommunens IA-avtale, opp- 
læring i forhold til disse områdene, samt 
fraværsstatistikk I tillegg har Arne vært 
saksbehandler og sekretær for AMU.

Med sin brede erfaringsbakgrunn har 
Arne opparbeidet seg kunnskap og fer-
digheter med stor faglig bredde, og har 
derfor vært en dyktig saksbehandler og 
rådgiver så vel innad i personalseksjon- 
en som ovenfor enhetsledere og kom-
munens toppledelse. 
 
Arne har vært en god kollega, med en 
rekke gode personlige egenskaper som 
vi har satt stor pris på: Godt humør, 
friske replikker, gode historier, dyktighet 
innenfor musikk og tekstskriving. Han 
har spredt svært mye humør og glede 
blant sine kollegaer. 
 
Etter så mange år i kommunens tjeneste 
er det vel fortjent når Fjellstad nå vel-
ger å gå over i pensjonistenes rekker. 
Vi takker ham for mange gode arbeids- 

dager og hyggelig samvær over mange 
år og ønsker ham til lykke som pen- 
sjonist. 

Han får selvsagt også med seg en vel-
fortjent kristiansund.no kopp

Original oppsigelse
Arne er en kreativ kar. Det bærer også 
oppsigelsen hans preg av.

     Jeg har tenkt i det brede og vide;  
     - funnet ut at: Nå er det på tide…
     Så, - nå sier jeg opp,
     første mai er det stopp…
     førti år; - og nå trer jeg tilside.

Tekst: Sigvard Thy, personalrådgiver

Arne blir pensjonist

Det var kjærligheten (kona er fra Averøy) som var årsaken til at Arne Fjellstad kom til Kristiansund i 1975.  
Det ble starten på en 40 års karriere i Kristiansund kommune. (foto: Petter Ingeberg)

På fritiden er Arne ofte å se med gitaren. 
Nå får han bedre tid til å dyrke musikk- og 
tangohobbyen. (Foto: Averøy kommune)
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Aktivitetsvenn - nytt demensprosjekt

Barnehageopptaket 2015 - alle fikk plass

Et nytt samarbeid mel-
lom Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og Kristiansund 
kommune sørger for aktivi-
teter og gode opplevelse for 
personer med demens.

Kristiansund kommune og Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen har undertegnet 
en partnerskapsavtale som skal sikre en 
mer meningsfull hverdag for personer 
med demens.

Prosjektet Aktivitetsvenn har fått støtte 
fra midler som kom inn under TV-aks-
jonen i 2013. Dette viser at midlene 
fra TV-aksjonen 2013 skaper noe også 

lokalt i Kristiansund, sier Liv Synnøve 
Hoel som er prosjektleder for Aktivi-
tetsvenn Møre og Romsdal. 

Kristiansund er en av tre kommuner i 
Møre og Romsdal som er valgt ut som 
oppstartskommune. De andre kom-
munene er Aukra og Herøy.

En aktivitetsvenn skal gi personer med 
demens en hyggelig opplevelse og gode 
aktiviteter. Det kan være å gå på kino 
sammen, på konsert, spille ludo, fiske, 
sykle eller ta en kaffekopp og en prat. Vi 
starter gjerne med en time i uka, men 
det kan bli litt mer etter som de to blir 
kjent.

Kristiansund og omegn demensforen-
ing og Frivilligsentralen i Kristiansund er 
også involvert og sammen er det dan-
net en arbeidsgruppe for prosjektet som 
skal gå over tre år i første omgang.

Kurs 20.april
Arbeidet er forankret i en samarbeid-
savtale. Denne avtalen sikrer et forplik-
tende samarbeid knyttet til satsningen 
for personer med demens.

Et åpent og uforpliktende kurs holdes 
20.april og interesserte kan kontakte 
demenskoordinator Liv Inger Korsnes 
Nilsen i kommunen.

Allerede har Helse- og oppvekstfag 
ved Kristiansund videregående skole 
meldt sin interesse. Det er flott og un-
ikt. ”Et slikt samarbeid med ungdom-
mene er midt i blinken” sier Rolv Sverre  
Fostervold som leder av demensforen- 
ingen i Kristiansund.

Hovedutvalget for helse og omsorg 
forankret partnerskapsavtalen 19.mars. 
Det betyr at kommunen forplikter seg 
til å stille med personell til praktisk 
oppfølging av aktivitetsvennene mens  
Nasjonalforeningen arrangere kurs.

Tekst: Liv Inger Nilsen, demenskoordinator. 
Foto: Bjørn A Hansen

Hovedopptaket for barne-
hagene i Kristiansund ble 
gjennomført torsdag 9. april. 
Samtlige søkere som hadde 
søkt innen fristen 1. mars, 
får tilbud om plass.

Hovedopptaket er samordnet og om-

fatter samtlige 
barnehager i kom-
munen uavhen-
gig av eierfor-
hold. Opptakt 
ledes av kommu-
nen ved barne-
hagekonsulent-
en.

Foresattes øn-
sker ble tillagt 
stor vekt under 
opptaket, og 
mange fikk til-

bud om plass i prioritert barnehage. I 
forkant av hovedopptaket ble det gjort 
et overføringsopptak, der det ble gjort 
justeringer for de som allerede har 
barnehageplass.

Det kom inn totalt 257 søknader inn- 
en fristen. Dette er en nedgang på 66 

søknader, sammenlignet med hove-
dopptaket i fjor.

Av 257 søknader var det 210 søkere 
med lovfestet rett til barnehageplass. 
Under hovedopptaket 9. april fikk samt-
lige søkere tilbud om barnehageplass. 

Det har etter fristen for hovedopptak 1. 
mars, kommet inn 15 nye søknader.
 
Supplerende opptak blir gjort fredag 22. 
mai.  Flere av de som har søkt etter fris-
ten, vil da trolig få tilbud om plass.

Ved hovedopptak kan søker klage over 
avslag på søknad om barnehageplass. 
Søker kan også klage dersom man ver-
ken får sitt første eller andre ønske opp- 
fylt (Forskrift om saksbehandlingsregler 
ved opptak i barnehage § 6.)

Tekst: Elin Aspen, barnehagekonsulent
Foto: Petter Ingeberg
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Mekke et Show

Fire lærere fra Kristiansund 
kulturskole har i to skoled-
ager undervist elevene i 
7.klasse på Bjerkelund skole 
i “Mekke et show”.

Første dag startet med at elevene fikk 
se en gul kaffekanne. Denne var utgang-

spunkt for en idèmyldring til en historie.
Deretter ble elevene delt inn i fire grup-
per. 

Dramagruppen fortsatte å jobbe med 
ideene fra den felles myldringen, og syd-
de sammen en historie med et plott. De 
planla det dramaturgiske i forestillingen 

og gikk inn i de ulike rollekarakterene. 

Designgruppen lagde alt av kulisser og 
bidro med kostymer og sminke.  

Musikkgruppen lydsatte forestillingen, 
slik at det for eksempel ble dramatiske 
lyder og ekstra skummelt der handlin-
gen tilsa dette. De lærte seg noen låter 
på keyboard, noen sang og noen spilte 
rytmeinstrumenter. 

Tekniskgruppe rigget til med lys og lyd, 
og bidro med rigging av annet utstyr 
også. Elevene lærte seg også å styre 
lyd/lys.  

På slutten av dag to var det forestilling 
for resten av Bjerkelund skole, og styk-
ket som ble fremført var både morsomt, 
skummelt og innholdsrikt. Elevene viste 
stor evne til å omforme kreativitet og 
fantasi inn til mestring, læring og et godt 
sluttprodukt.
 
Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie

Samspillkonsert 26. april
Søndag 26. april klokken 17.00 blir det 
konsert på Atlanten videregående skole, 
med elever i rytmisk samspill fra Kristian-
sund kulturskole. Kulturskolen prøver nå 
ut en ny modell hvor elevene er med på 
helgesamlinger i samspill, og har vanlig 
individuell undervisning i tillegg. Det er i 

alt 7 band som skal i ilden og vise fram 
hva de har lært. I tillegg vil elever fra 
visuell kunst vise fram bilder de har tatt 
av bandene underveis i samspillprosjek-
tet. Alle velkommen, gratis inngang. 

Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie

Konsert/forestilling med Scenario

Onsdag 29. april står elever 
fra Scenario Musikkteater på 

scenen, på Atlanten ung-
doms- og kulturskole.  
De yngste framfører sanger fra blant 
annet Disney, mens de eldste viser for-
estillingen “Forandring frydar”. Denne 
forestillingen deltok elevene med i fyl-
kessamlingen  på Den Unge Scene (kan 
sammenlignes med UKM fylkesmøn-
string, men bare for teateruttrykket), og 

de har velfortjent høstet svært gode kri-
tikker. Forestillingen anbefales sterkt til 
barn og ungdom som er i en overgangs-
fase, og til foreldre. Stykket handler om 
valgene man må ta mot slutten av vide-
regående skole, og alle tankene omkring 
dette. Det spilles nesten uten rekvisitter, 
og er et nakent og ektefølt stykke.  
 
Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie

Korps er gøy
20. og 22. april 
får elever i 
g runnsko len 
tilbud om kon-
serten “Korps 
er gøy”.  
Frei skolekorps og 
Kristiansund skole-
korps spiller. Å lære å 

spille instrument er sunt, og korps kan 
være en interesse som varer livet ut. På 
denne konserten får man oppleve ko-
rpsene på nært hold, og mye spennende 
musikk blir formidlet av barn til barn. 
Undersøkelser viser at hukommelsen 
fungerer bedre hos personer som har 
lært å spille et instrument. Det å lære 
seg noter og melodier, og å kunne over-

sette dette til bevegelser og musikk, gir 
fordeler senere i livet når man skal lære 
seg nye ting. Forskning viser også at 
musikalsk undervisning gir barn fortrinn 
i både språk og matematikk.
Konserten er en samarbeidsproduksjon 
mellom Kristiansund kulturskole, Frei 
skolekorps og Kristiansund skolekorps.
 
Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie
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Byregionprogrammet - rapport fase 1

Nordmørskommunene Smø-
la, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, 
Averøy og Kristiansund har 
sammen fått utredet hvordan 
vi kan forsterke samarbeidet 
i vår region. Utredningen er 
gjort uavhengig av arbei-
det med kommunereformen.  
Arbeidet er imidlertid av stor 
nytte som kunnskapsgrunn- 
lag når kommunene etter 
hvert skal behandle kommu-
nereformen. 

Tjenestesamarbeid
De seks kommunene deltar hver i om-
lag 40 formelle samarbeider, dels seg 
imellom, og dels med andre kommuner 
i fylket. Dette fungerer stort sett godt, 
men er en demokratisk utfordring. 
Rapporten viser hvordan kommunene 
kan bedre sin tjenesteyting ved å dele 
på ansvar og oppgaver seg imellom, slik 
at alle leverer tjenester til hverandres 
innbyggere og næringsliv. 
Det betyr at kommunalt ansatte kan 
måtte flytte kontorplass. Vi har derfor 
hatt representanter for de ansatte med 
i styringsgruppe for utredningsprosjek-
tet, sammen med rådmennene i kom-
munene. 

Økonomiske besparelser
Økonomiske besparelser oppnås i de 
samarbeidene der det er stordriftsfor-
deler i form av spesialisering av tjenes-
teutførelse og følgelig økt produktivitet 
og investering i felles anlegg og utstyr.  
Ofte vil det man sparer i tjenestesa-
marbeidet tas ut gjennom å forbedre 
tjenestekvalitet og til utvidelse av tje-
nestenes innhold. 
Besparelsene ved samarbeid er større 
for småkommunene enn for de større.

Areal- og næringsliv
Det andre hovedtemaet i utredningen 
er næringslivssamarbeid. Vi ønsker at 

verdiskapingen rundt Kristiansund skal 
trekke større deler av Nordmøre med 
seg, slik at vi får en regionforstørring av 
bo- og arbeidsmarkedet. 
Konkret har vi fått en god oversikt over 
sjørettede næringsområder, og forslag 
til satsingsområder for økt verdiskaping. 

Regionsenter 
Kristiansund sin rolle som regionsenter 
er også tema i byregionprogrammet. 
Dette temaet er ikke omhandlet i rap-
porten, men håndteres gjennom arbei-
det med bypakken, ny sentrumsplan og 
fylkeskommunens bysatsing. 

Veien videre
Alle kommunene skal ha politisk be-
handling av rapporten i løpet av april. 
Kommunene skal da også ta stilling til 
om de ønsker å fortsette deltakelsen i 
byregionprogrammet. 
Neste fase i programmet har søknads-
frist 1. mai, og skal strekke seg over tre 
nye år. Dette vil bli parallelt med kom-
munereformarbeidet. 
Deltakelse i byregionprogrammet vil gi 
kommunene muligheter til å utrede og 
prøve ut ulike måter av forsterket sam- 
arbeid før kommunereformen formelt 
iverksettes. 

Trykk her for å se hele rapporten

Tekst: Odd Arild Bugge, byplanlegger
Illustrasjon: PWC

Kristiansund Opplærings-
senter startet i 2012 opp et 
prosjekt med Ulstein kom-
petansesenter for spesial-
pedagoger som arbeider 
med førskolebarn.  Målet var 
å få etablert et system for 
kompetanseheving og erfar- 

ingsutveksling. Tje-
nestene er svært 
ulikt organisert i 
kommunene i fylket. 
23. mars var det  
regionsamling i Kris-
tiansund. 

Arbeidsgruppa består nå av 
representanter fra Kristian-
sund, Molde, Ålesund og 
Ulstein kommuner, der Kris-
tiansund Opplæringssent-
er har hatt det overordnede 

ansvar for prosjektet. Prosjektet har fått 
skjønnsmidler fra fylkesmannen de siste 
tre årene. 
 
Tiltakene i prosjektet har vært en kom-
petansesamling (kurs) over 3 dager på 
høsten som har hele fylket som mål-

gruppe, samt en regionsamling på våren 
der fylket er delt inn i 2 regioner.
 
Mandag 23. mars var spesialpedago-
ger som arbeider på førskoleområdet i 
Romsdal og på Nordmøre samlet i Kris-
tiansund. Det var 36 deltakere. 

Synnøve Tangen som er rektor ved 
Dalabrekka skole hadde før lunsj et 
faglig innlegg om begrepsinnlæring et-
ter Nyborgmodellen.  Etter lunsj var 
det drøftinger og erfaringsutveksling 
om hvordan man kan arbeide med be-
grepsinnlæring til barn med ulike ut-
fordringer.
 
Til høsten blir det bli en ny kurssamling 
for hele fylket der Øyvind Kvello vil være 
foredragsholder.
 
Tekst og foto: Åse Hottran Blakstad 

Regionsamling for spesialpedagoger

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx%3FMId1%3D1575%26FilId%3D4053
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Nedsatt stemmerettsalder forberedes

Valg 2015

Kristiansund er i år en av 
tjue kommuner som er med 
i forsøk med nedsatt stem-
merettsalder. Formålet er 

å prøve ut hvordan nedsatt 
stemmerettsalder til 16 år 
påvirker ungdoms politiske 
deltakelse og engasjement i 
lokalsamfunnet. 

Bystyret ble orientert om forberedelsene 
i møte den 24. mars.  

Ungdomsrådet har satt ned en egen 
arbeidsgruppe som skal jobbe for å få 
unge til å bruke stemmeretten.  

Videre har det vært møter med Atlanten 
og Kristiansund videregående skoler om 
ulike opplegg.  

Kristiansund videregående skal ha et 
eget opplegg i uke 34 i forbindelse med 
skolestart. Opplegget heter: “Samfunn, 
demokrati, medråderett og dannelse”.  

Atlanten videregående jobber også med 
et eget opplegg.
 
Det har også vært møter med rektorene 
i ungdomsskolene. Her planlegges det et 
eget opplegg for alle tiendeklassingene 
en dag i juni. En demokratidag i Caro-

line. Her får ungdommene mulighet til å 
se hvordan et stemmelokale ser ut, ink-
ludert stemmesedler og avlukke. Dette 
for å gi en praktisk innføring i hvordan 
man rent praktisk avgir stemme. Der-
etter blir det diverse innlegg og panel-
debatt i Helan. Det er ønskelig at ung-
dommen får møte ordførerkandidatene 
i Kristiansund og høre hva de står for. 
 
Det er også viktig at våre folkevalgte er 
oppmerksomme på våre nye velgere og 
bidrar i arbeidet med å inspirere de unge 
til å bruke stemmeretten. Dette kan man 
blant annet gjøre ved å bruke et språk 
som ungdom forstår, møte ungdom på 
deres arenaer, fremsnakke stemmer-
ett, ha ungdom på nominasjonslisten og 
synliggjøre ungdomskandidatene. Det 
er viktig å kunne identifisere seg med 
andre. 
 
Vi håper at alle unge bruker stemmer-
etten ved årets valg.    

Tekst: Camilla Haltbakk, ungdomsrådgiver
Foto: Petter Ingeberg 

Ungdomsrådgiver Camilla Haltbakk  
informerte bystyret 24. mars om forbered- 

elsene til nedsatt stemmerettsalder. 

Nå forberedes det for fullt til 
høstens kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Avklaringer 
om hvem kan stemmer hvor, 
og på hvem, gjøres nå.

I bystyremøte den 24. mars ble det ved-
tatt at det ved kommunestyre- og fyl-

kestingsvalget 2015 holdes fast på de 8 
stemmekretsene vi har hatt i kommu-
nen ved de siste valgene. 

Dette er Bjerkelund stemmekrets, Dale 
stemmekrets, Frei stemmekrets, Goma 
stemmekrets, Innlandet stemmekrets, 
Kirkelandet stemmekrets, Nordlandet 

stemmekrets og Rensvik stemmekrets.  

Valget gjennomføres søndag 13. og 
mandag 14. september.

Innleveringsfrist for listeforslag med 
kandidater for hvert parti til kom-
munestyrevalget i 2015 var tirsdag 31. 
mars kl. 12.00.  

Valgstyret i Kristiansund mottok 
listeforslag fra 10 registrerte partier 
innen fristen. Dette er Arbeiderparti-
et, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig 
Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Par-
tiet De Kristne, Rødt, Senterpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Venstre.  

Listene legges ut til ettersyn og skal for-
melt godkjennes av valgstyret innen 1. 
juni. Frist for forslagsstillerne til å kalle 
tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 
12.00.

Tekst: Toril Skram Lundberg, bysekretær
Foto: Petter  Ingeberg 
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Listeforslagene til kommunestyrevalget
Valgstyret har innen fristen (31. mars) mottatt listeforslag fra 10 registrerte partier. I hen-
hold til valglovens bestemmelser (§ 6-6) legges listeforslagene ut til ettersyn. Listene er 
lagt ut på kristiansund.no og på kontoret til politisk sekretariat på rådhuset.

Arbeiderpartiet
Kandidatnr. Navn, fødselsår
1 Kjell Neergaard, 1966
2. Line Hatmosø Hoem, 1985
3. Kjell Bamberg, 1954
4. Steinar Magne Betten, 1950
5. Arne Bjerkås, 1968
6. Kirsti Dyrnes, 1960
7. Anne-Mari Ekholm, 1945
8. Bjarne Storfold Elde, 1955
9. Kjell Terje Fevåg, 1953
10. Janne Grete Gjøstøl, 1960
11. Valclecia Rosa Gjøstøl, 1974
12. Ronny Harsvik, 1969
13. Raymond Eltvik Haugnes, 1973
14. Torhild Tønnesen Haugnes, 1992
15. Britt Engvig Hjelle, 1967
16. Einar Leonhard Hjelle, 1956
17. Astrid Willa Eide Hoem, 1995
18. Gunnhild May Hoem, 1950
19. Per Einar Honstad, 1961
20. Asbjørn Jordahl, 1932
21. Kjartan Brannan Karlsen, 1995
22.Hivzija Kazinic, 1948
23. Ismail Khoshnau, 1989
24. Berit Helene J. Kristoffersen, 1958
25. Helge Kruse, 1947
26. Håvard Frisvold Kvisvik, 1982
27. Terje Larsen, 1956
28. Siv Loe, 1994
29. Trude Dragseth Marsteen, 1962
30. Linda Myrset, 1976
31. Ronny Myrset, 1973
32. Johan Målen, 1950
33. Anne Elisabeth Nilssen, 1953
34. Sven Erik Olsen, 1969
35. Bodil Owesen, 1953
36. Tommy Pettersen, 1976
37. Jorunn Laila Rønning, 1945
38. Kirsten Irene Skaret, 1964
39. Lene Settemsdal Skoglund, 1975
40. Hanne Haavde Stenseth, 1971
41. Ann-Mari Alem K. Sundet, 1995
42. Olaf Torvik, 1951
43. Berit Tønnesen, 1971
44. Wenche Tønnesen, 1965
45. Siri Tøvik, 1984
46. Martin Andreas Unger, 1966
47. Anne Marthe Korsnes Wiik, 1987
48. Nora Korsnes Wårle, 1957
49. John Erik Åndahl, 1997 

Fremskrittspartiet
Kandidatnr. navn, fødselsår
1. Geir Nordli, 1962
2. Ther Junge, 1990
3. Robert Nordvik, 1968
4. Sylvia Aspen, 1984

5. Roy Olav Holten, 1969
6. Ole Henning Ødegård, 1983
7. Erik Aukan, 1981
8. Hans Christian Aandahl, 1981
9. Nils Einar Bjerkås, 1979
10. Sverre Telstø, 1946
11. Jan Leon Tyrhaug, 1967
12. Øystein Lystad, 1958
13. Ragnar Edvardsen, 1969
14. Stig Rovik, 1970
15. Joachim A. Røsandhaug, 1974
16. Arnt Holm, 1938
17. Tonny Sætherø, 1955
18. Wenche Berge, 1948
19. Arvid Heggemsnes, 1965
20. Geir Åge Lyngvær, 1969
21. Addy-Anne Hansen Vevang 1971
22. Per Arne Hjelkrem, 1954 

Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Torbjørn K. Sagen, 1967
2. Dagfinn Ripnes, 1939
3. Åse Jægtvik, 1965
4. Knut Garshol, 1953
5. Anton Monge, 1942
6. Idar Slatlem, 1986
7. Elisabeth Hveding, 1965
8. Roger Arild Kjøl, 1967
9. Johan Rune Aronsen, 1961
10. Erik Ulseth, 1993
11. Maher Adi, 1965
12. Turid Engdahl, 1961
13. Leif Bjarne Ersnes, 1973
14. Oddhild Garli, 1933
15. Svein Magne Haga, 1948
16. Ann Helen Hesjevik, 1993
17. Ole Johnny Hesjevik, 1960
18. Hilde Sofie Hvitsand, 1975
19. Tor Johansen, 1948
20. Monika Strand Kjøl, 1974
21. Siri Øfstedal Kolset, 1952
22. Liv Aspaas Kristiansen, 1943
23. Ernesta Mazutiene, 1982
24. Povilas Mazutis, 1981
25. Øystein Weiseth Meek, 1985
26. Kirsten G. Meese, 1946
27. Helene Neergaard Oxaas, 1973
28. Finn Iversen Piel, 1944
29. Dag Ingvald Ripnes, 1963
30. Stein Arne Schnell, 1961
31. Kirsti Sevaldsen, 1970
32. Stein Arne Stokstad, 1943
33. Øyvind Taknæs, 1979
34. Astrid Strupstad Torske, 1937 
35. Jan Torske, 1932

Kristelig Folkeparti
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Magne Arnfinn Berg, 1970
2. Laila Annika Indergaard, 1965
3. Bernhard Lillevik, 1951
4. Ragnhild S. Lien, 1972
5. Arnt Kvalvik, 1956
6. Victoria Tornes, 1989
7. Arild Næss, 1961
8. Christian C. Levinsen, 1978
9. Tina Marie Asp, 1979
10. Olav Berg, 1951
11. Gunnar Frisnes Bjerkestrand. 1979
12. Martha Karin Boye, 1939
13. Elisabeth Eikrem, 1974
14. Roger Eikrem, 1972
15. Tommy Eikrem, 1974
16. Ottar Dag Fedøy, 1947
17. Åshild Gustad, 1951
18. Marian Brennesvik Hansø. 1979
19. Anna Kristine Holm, 1948
20. Curt Harald Holm, 1961
21. Maria Pedersen Holm, 1994
22. Erlend Indergaard, 1969
23. Jan Inge Nasvik, 1948
24. Birger Saltbones, 1949
25. Steinar Saltnes, 1949
26. Harald Skotheimsvik, 1937
27. Tone Skotheimsvik, 1941
28. Rune Smenes, 1978

Miljøpartiet de grønne
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Asle André Orseth, 1987
2. Vanja Elisabeth Knudtsen, 1966
3. Lars Christian Bjørnå, 1994
4. Gro Santi Johnsen, 1968
5. Ralph Herter, 1968
6. Kjetil Dyrnes , 1978
7. Vibeke Graskopf, 1989
8. Sondre Lupér Lien, 1990
9. Sandra Haltbakk, 1996
10. Stian Blakstad, 1982
11. Maren Alvheim, 1987
12. Erik J. Kamsvåg, 1952
13. Rolf Einar Keerend-Larsen, 1971
14. Mareno Enge, 1970
15. Anne Sofie Broberg Boué, 1958
16. Roger Jonsen, 1955
17. Alexander Lobos, 1986
18. Kaare Jenssen, 1983
19. Luciano Lobos, 1958
20. Espen Holten, 1980
21. Mira Mokkelbost, 1983
22. Tina Grimsmo, 1971
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Listeforslagene til kommunestyrevalget

Partiet De Kristne
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Jan Leonard Brobak, 1939
2. Arne Gunnar Grønseth, 1941
3. Norun Johanne Skotheim, 1946
4. Gudmund Eikrem, 1950
5. Jonny Giskegjerde, 1964
6. Eva Helene Bratli, 1952
7. Harald Kåre Hannasvik, 1946
8. Anders Lindås, 1949
9. Edel Kristine Skorpen, 1932
10. Gunnar Stokke, 1939

Rødt
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Stein Kristiansen, 1953
2. Kjell Bjarne Dahl, 1956
3. Torill Brunsvik, 1971
4. Kitty Williams, 1955
5. Tore Hegerberg, 1959
6. Alf Tømmervåg, 1966
7. Ildrid Gjertrud Melbye, 1953
8. Per Ottar Glærum, 1958
9. Ståle Melby, 1975
10. Ingrid Brunsvik, 1959
11. Bjørn Ovesen, 1951
12. Ivar Helge Gjerde, 1961
13. Marianne Andersen, 1960
14. Frank Vottvik, 1956
15. Edvard Johan Larsen, 1941
16. Tone Sevaldsen, 1957
17. Stein Nesjan, 1946
18. Helge Bolseth, 1951
19. Pia Dyveke Schmedling, 1986
20. Jalal Kohi, . 1972
21. Erling Andreas Nilsen, 1958
22. Kari Hoem, 1961
23. Knut Egil Kjøl, 1961
24. Kristin Iversen, 1950
25. Øyvind Johansen, 1955
26. Eli Marit Ødegård, 1948
27. Nils Christian Rasmussen, 1945
28. Roger Jensen, 1965

Senterpartiet
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Maritta Ohrstrand, 1949
2. Jorunn Kvernen, 1953
3. Øyvind Frode Lyngås, 1944
4. Ida Drøpping Myren, 1973
5. Trond Nikolaisen, 1972
6. Elin Wasmuth Hansen, 1985
7. Erik Hansen, 1944
8. John Bertram Kuløy, 1947
9. Berit Frey, 1961
10. Ken Alvin Jenssen, 1968

11. Mildrid Fiske, 1956
12. Clas Kjøl, 1965
13. Ingrid Uthaug, 1970
14. Kurt Andre Stene Nilsen, 1988
15. Ellen Inger Solli Enge, 1949
16. Henrik Stensønes, 1972
17. Ove Storbukt, 1963
18. Laila Lyngsaunet, 1971
19. Gunnar Ulvund, 1963
20. Ole Kristian Gundersen, 1964
21. Kirsten Frisvold Rambjør, 1957
22. Terje Fugelsnes, 1957
23. Else Helene Sandvik, 1945
24. Lauritz Allan Schjølset, 1947
25. Unni Holten, 1966
26. Tormod Sandvik, 1957
27. Signe Bach, 1936
28. Ove Rambjør, 1963
29. Kari Larsen, 1949
30. Per Hønsvik, 1965
31. Karin Grytnes, 1947
32. Per Kristian Røkkum, 1973
33. Hilda-Karin Aksdal Aass, 1947
34. Per Bergem, 1963
35. Egil Djupvik, 1939
36. Jostein Opsal, 1935

Sosialistisk Venstreparti
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Line Karlsvik, 1978
2. Sveinung Solberg, 1955
3. Ann Ørjebu, 1987
4. Viggo Jordahl, 1957
5. Janne-Helen Ellingvåg, 1986
6. Johan Fredrik Schmedling, 1964
7. Kirsti Fossgård, 1952
8. Tor Larsen, 1942
9. Anne Eileen Aasheim, 1954
10. Nora Sandvik Lien, 1987
11. Vidar Kristiansen, 1979
12. Marianne Furseth Aakvik, 1984
13. Jarle Leiv Krogsæther, 1958
14. Line Nes Jordahl, 1984
15. Johan Kindeberg, 1975
16. Lill-Kristin Fahle, 1969
17. Jonas Segtnan Berg, 1985
18. Sølvi Wiik, 1952
19. Paul Helge Wiik, 1974
20. Inger Takle, 1951
21. Gry Helen Olufsen, 1984
22. Bjørn Thomassen, 1957
23. Renate Spangrud, 1972
24. Rolf Sogge, 1954
25. Helene Skjølseth Tuitakali, 1975
26. Gunnar Grimsmo Jensen, 1955
27. Vanja Utne, 1976

Venstre
Kandidatnr. Navn, Fødselsår
1. Ragnhild Helseth, 1958
2. Heidi Avset, . 1978
3. Roger Bolgen, 1968

4. Toivo Brennløkken, 1962
5. Eskil Bunes, . 1970
6. Øystein Grotli Dahle, 1970
7. Bjørn Eeg, . 1947
8. Torleiv Fagerlie, 1954
9. Elisabeth Fahsing, 1965
10. Harald Fashing, 1938
11. Robert O. Glærum, 1962
12. Kai Grimstad, 1962
13. Anne Midtsæther Grødahl. 1948
14. Karin Aasgaard, 1948
15. Hans Kristian Gaarden, 1977
16. Johanne Haga, 1952
17. Per Øyvind Haltland, 1946
18. Tonny Roger Hansen, 1961
19. Asgeir Hansen, 1969
20. Kristine Helseth Strømme. 1996
21. Stig Frode Herigstad, 1970
22. Hans Ø. Hammond Rossbach  
      Hesthamar. 1987
23. Steinar Jacobsen, 1944
24. Øyvind Erik Duguid Jensen. 1968
25. Stig Rune Jensen, 1965
26. Gunn Fagerlie Johannessen. 1949
27. Terje Lund-Johnsen, 1948
28. Gudrun Karlsen, 1975
29. Tore Larssen, 1958
30. Kjell Laugtug, 1940
31. Elin Karin Lillevik, 1946
32. Stina Flakne Lund, 1973
33. Bjørnar Bøe Lundberg, 1977
34. Edvin Magne Lyngstad, 1944
35. Anders Marthinussen, 1972
36. Tord Nygård, 1971
37. Oddbjørn Reiten, 1951
38. Berit Rekkedal, 1965
39. Odd Jonas Rognskog, 1968
40. Toralf Saltkjelvik, 1934
41. Per Edvart Sandnes, 1941
42. Andreas Sandvik, 1951
43. Øystein Gujord Sandvik, 1959
44. Per Ottar Sefland, 1949
45. Karl Ingebrigt Schjølset, 1944
46. Øyvind Gjøen Sporsheim, 1971
47. Helge Ivar Strømskag, 1960
48. Kari Stølan, 1965
49. Jan Velund 1947
50. Odd William Williamsen 1958
51. Hilde Irene Wilmot 1969

Listene er lagt ut til ettersyn 
og skal formelt godkjennes 
av valgstyret innen 1. juni.

Frist for forslagsstillerne til 
å kalle tilbake listeforslag, er 
senest 20. april kl. 12.00.

Kontaktperson valg:
Toril Skram Lundberg:  
71 57 40 60/930 52 149 /Toril.
Skram-Lundberg@kristiansund.
kommune.no. 

Leder i valgstyret:  
Ordfører Per Kristian Øyen.
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Ungdommens halvtime i bystyret

Tre engasjerte representan-
ter fra ungdomsrådet stilte 
24. mars opp til ungdommens 
halvtime i bystyret.  Saya  
Zahawi, Robin Stokke og 
Marte Stenberg snakket om 
nytt kulturhus, breddeidrett 
og medvirkning i politiske 
saker. De var litt nervøse, 
men på talerstolen kom ikke 
det til syne. Det ble tre impo- 
nerende og engasjerende inn- 
legg.  

Saya var først ut med viktigheten av at 
Kristiansund får et nytt kulturhus. Hun 
la spesielt vekt på at biblioteket trenger 
mer rom og at dette er en viktig og flott 
møteplass for ungdom. Samtidig er det 
et lavterskeltilbud som er     gratis og 

tilgjengelig for alle. Videre understreket 
hun at Kristiansund er en kulturby, hvor 
flere ungdommer har gjort det sterkt in-
nen musikk og dans og at denne delen 
av kulturlivet fortjener en ny scene. 
 
Fra kultur gikk temaet over breddeidrett. 
Robin ønsker at det settes fokus på bred-
deidrett. Han mener at alle idrettslag må 
bli flinkere til å ivareta dem som finner 
glede i idretten sin, men kanskje ikke 
ønsker å satse fullt ut eller være i eliten. 
Et viktig poeng for Robin er at det er bra 
for folkehelsen at ungdom driver med 
idrett. Selv om politikere ikke kan gå inn 
å bestemme over lagene, mente han at 
de kan gi signaler via støtten som gis til 
idrettslag. Videre bør kommunen ivareta 
og bedre sine nærmiljøanlegg, slik at de 
kan brukes av de mange unge som vil 

være aktive.
 
Til slutt snakket Marte om ungdom og 
medvirkning. Hun fremmet en idé hun 
har lekt med en stund. For å få bedre 
medvirkning med ungdom utfordret hun 
politikerne til å møte ungdom der de er. 
Ta med politiske saker inn i skolen og 
la en klasse jobbe med dem, litt etter 
malen som en gründercamp. Deretter 
kan diverse sider av saken bli presentert 
for bystyret ved ungdomsrådet. Slik me-
ner Marte ungdom at politiske saker kan 
bli mer tilgjengelig for ungdom og gjøre 
dem mer engasjert i lokalpolitikken. 
 
De tre engasjerte ungdommene høstet 
gode ord og applaus fra politikerne. 

Tekst: Camilla Haltbakk, ungdomsrådgiver 

Foto: Petter Ingeberg 

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 
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Diabetesprosjektet i avslutningsfasen                 

Disimmilisgruppene ved Kulturskolen              

Frisklivssentralen Kristian-
sund er nå i avsluttende fase 
diabetesprosjektet Mestring 
og muligheter med diabetes 
type 2. Dette er et gruppe-
tilbud i frisklivssentralen for 
personer i alderen 18-67 år 
med diabetes type-2 og pre-
diabetes.

Prosjektet startet rett før jul etter at 
Frisklivssentralen fikk 420 000 kroner til 
dette fra fylkeskommunen. 34 personer 
viste interesse for tilbudet. 10 deltagere 
fikk plass og 9 deltok

Det har vært et nært samarbeid med fast- 
leger, Helse Møre og Romsdal Lærings 
og mestringssenter, Rask Psykisk Helse 
og Diabetesforbundet Kristiansund og 
omegn. Fra Frisklivssentralen deltar 
prosjektleder Anne-Cathrine Grav Olsen  
(diabetessykepleier/frisklivsveileder) og 
Ida Elise Hansen (fysioterapeut/frisk-
livsveileder).

Brukermedvirkning
Det er lagt stor vekt på brukermed-
virkning i tiltaket. Prosjektet så vik-
tigheten av at brukerrepresentant var 
med i både styrings- og arbeidsgruppe, 
og anså det som en viktig suksessfak-
tor for at prosjektet skulle bli vellyk-
ket. Frisklivssentralen brukte helsesa-

mtale (motiverende intervju) som første 
kartlegging med deltagerne. Bruker-
medvirkning er en del av motiverende 
intervju der personene selv deltar ak-
tivt og konstruktivt. Deltager lager sine 
egne mål for reseptperioden. Diabetes- 
forbundet Kristiansund og omegn start-
et opp med en motivasjonsgruppe fra 
høsten 2014 og dette kan være aktuelt 
for noen av deltagerne etter endt pros-
jektperiode. 

Å se på muligheter for å kunne leve et 
mest mulig aktivt og godt liv, til tross 
for å være i risikosonen eller har utviklet 
Diabetes type 2 har vært sentralt i pros-
jektet. 
 
Innhold i tilbudet
• Varighet på gruppetilbudet: 12 uker 
• Pris: 250 kr pr deltager
• 2 treninger i uka, med ulike aktivi-

teter som utetrening i Folkeparken, 
Crossfit, Stikk Ut tur, Yoga, Actic, 
Squash med mere. 

• 3 individuelle samtaler pr. bruker
• 4 temabolker: Hva er Diabetes type 

2, Endring av vaner/struktur i hver-
dagen, søvn og bekymringstanker, 
fysisk aktivitet i hverdagen

• Utvidet Bra Mat kurs rettet mot Dia-
betes type 2

• Oppfølgingssamtale og fysisk test 

etter endt tilbud: 3, 6 , 12 mnd. 

Utfordringsområder
• Noen har hatt utfordringer med ar-

beidsplasser/arbeidsgivere i forhold 
til fritak/sykemelding under pros-
jektperioden.

• Stor variasjon i fysisk form, som gjør 
at aktivitetene må tilrettelegges for 
alle på best mulig måte men samti-
dig oppnå progresjon i fysisk form.

Oppnådd så langt
• Noen har allerede redusert eller 

sluttet med medikamenter
• Noen kjenner at livskvalitet er kom-

met tilbake
• Vektreduksjon på over 40 kg.
 
Prosjektet er inne i en avsluttende fase. 
Det endelige resultatet kommer senere. 

Sentralen i Kristiansund
Frisklivssentralen i Kristiansund har i 
samarbeid med Heine Schjølberg og 
Studio400 laget en liten info film om til-
budet. Sentralen er i tillegg en ressurs-
frisklivssentral i Møre og Romsdal.

Frisklivssentralen er et kommunalt til-
bud til personer mellom 18 til 67 år, som 
har behov for å endre levevaner. Man 
trenger ikke være syk eller ha en diag-
nose for å delta. Du kan komme innom 
selv eller ta kontakt epost, facebook 
eller telefon.
 
Regelmessig fysisk aktivitet gir gode 
helseeffekter på både kort og lang sikt. 
Målet er at de som deltar på treningene 
skal få mer overskudd, samt styrke sin 
fysiske og psykiske helse. Aktivitetene 
foregår ofte utendørs. På Frisklivssen-
tralen har vi også tilbud om veiled-
ning innen kosthold, Bra Mat kurs og 
røykeslutt. På Frisklivssentralen får du 
hjelp til å komme i gang!
 
Tekst og foto: Anne-Cathrine Grav Olsen, 
diabetessykepleier/frisklivsveileder

Heftet 25 år med Dissimi-
lis-gruppene ved Kultursko-
len er nå under trykking. 

Karin Løfvenius Torske var med på å 
starte musikktilbudet for funksjon-
shemmede i Kristiansund i 1988 og har 
i alle år vært en av instruktørene. Hun 

har også vært flink til å ta bilder av  
aktivitetene og samlet på avisutklipp.  

Dette er nå satt sammen til et hefte på 
52 sider og viser glimt av en svært så 
kreativ periode fra 1988 til 2013. 
 
Tekst og illustrasjon: Petter  Ingeberg 

https://vimeo.com/119539203
https://vimeo.com/119539203
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Snart er det 17. mai igjen                

Frigjørings- og veterandagen 8. mai                
Frigjørings- og 
veterandagen 8. 
mai markeres på 
tradisjonelt vis. 
 
Markeringen starer klok-
ken 18.00 i Minnelunden 
med tale og kransn-
edleggelse. Deretter går 
toget videre til kransn-
edleggelse ved min-
nesmerket Holocaust i 
Roselunden. Markerin-
gen avsluttes på Piren 
ca kl 18.30/18.45.  

Tempo spiller og leder an i toget.
 
Det er i år 70 år siden freden og det blir 
fokus på dette i talene. HV-11-ungdom-
men stiller som flaggborg. 

Veterandagen er en norsk merkedag 
innført av regjeringen for å styrke an-
erkjennelsen av innsatsen til militære 
veteraner. Merkedagen er lagt til 8. mai, 
frigjøringsdagen. Veterandagen skal he-
dre deltagere i andre verdenskrig, så vel 
som dem som har tjenestegjort i FNs 
fredsbevarende styrker og andre inter-
nasjonale operasjoner.
 
Tekst: Tore Myrum. Foto: Petter  Ingeberg 

17. mai 2015 nærmer seg 
med stormskritt og planleg-
gingsarbeidet er godt i gang.

17. maikomitéen ledes også i år av  
Einar Jahn Torvik og sekretariatet er 
lagt til Kulturenheten på Tinghuset. 
Komitéen består av personer oppnevnt 
av formannskapet, korpsforum, ansatte 
i grunnskolen og videregående skol-
er, speiderne, ungdomsrådet, rdet for 
funksjonshemmede og frivillige person-
er med lang fartstid i 17. mai komiteen.

Utover de litt mer tradisjonelle ele-
mentene i 17. mai feiringen i Kristian-
sund med barnetog, russetog og bor-
gertog – så vil det i år blant annet bli 

bandhjul-konkurranse i Kaibakken rett 
etter Skolestafetten. Det jobbes også 
med mer musikk i borgertoget – både i 
selve toget, men også som et par “faste 
punkt” på fortau/hjørner i togruta. 

De mer tradisjonelle arrangementene 
både i sentrum og på barneskolene 
rundt omkring i kommunen vil gå sin 
gang og det legges også i år opp til et 
ungdomsarrangement på “Fun Park” på 
Løkkemyra.

I tiden mellom togene er lag og organ-
isasjoner invitert til å delta med ar-
rangement og stands rundt omkring i 
byen – og 17. maikomitéen ønsker at 
mange forskjellige kulturytringer blir 

synlige denne dagen.  Dansestudioet 
Kristiansund og Kristiansund Shiseikai 
Karateklubb har opptreden ved paviljon-
gen i gågata, Frimurerkoret synger på 
Rådhustrappa og Egges mannskor på 
Festivitettrappa og Anetts Danceteria og 
Kristiansund Atletklubb har oppvisning 
på Kongens plass.
 
17. mai komiteen vil presentere sitt en-
delige program når det er klart i god tid 
før 17. mai og programmet vil bli lagt 
ut på kommunens hjemmeside i tillegg 
til papirutgave på blant annet service-
kontoret og biblioteket.

Tekst: Tore Myrum
Foto: Petter  Ingeberg 
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Partnerskap om inkludering?        

En arbeidsgruppe med repre-
sentanter fra Møre og Roms-
dal idrettskrets, idrettsrådet 
og kommunen har nå startet 
arbeidet med å lage forslag 
til en partnerskapsavtale om 
inkluderende fritidstilbud til 
utsatte barn og unge. 

I fjor høst avsluttet levekårsprosjektet 
et lengre samarbeid med Møreforsking, 
som har bistått med å kartlegge barn 
og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, 
foreldres syn på deltakelse og hvordan 
frivillige lag og organisasjoner arbeider 
med rekruttering og tilrettelegging av 
utsatte barn og unge. 

Kartleggingsarbeidet munnet ut i et di-
alogmøte mellom offentlig, privat og fri-  
villig sektor om innspill til utformingen 
av en partnerskapsavtale om inkluder-
ende fritidstilbud til utsatte barn og 
unge. Møreforskings sluttrapport fra 
dette arbeidet finner du her. 

Forslaget fra den nedsatte arbeidsgrup-
pen skal bygge på Møreforskings forslag 
til samhandlingsmodell og partnerskap-
savtale, samt presentere mulige samar-
beidstiltak. 

Målgruppen er utsatte barn, unge og 
deres familier. Herunder barn og unge i 
lavinntektsfamilier, vanskeligstilte fami-
lier med spesielle behov og barn og unge 
i flyktning- og innvandrerbefolkningen.

Partnerskapsavtalen skal forankres hos 
kommunens politiske og administrative 
ledelse. Saken skal behandles av bysty-
ret før sommeren.  Dltakelse i partner-
skapsavtalen må forankres med vedtak 
i styre eller ledelse hos samtlige samar-
beidsaktører. 

Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder
Foto: Petter Ingeberg 

Bak fra venstre Trude Jonassen (Barn, familie, Helse), Bente Elshaug (folkehelsekoordinator), 
Margrete Magerøy (prosjektleder). Foran fra venstre Britt Engvig Hjelle (kulturenheten),  
Harald Fashing (Idrettsrådet) og Ellen Cathrine Hammer (Møre og Romsdal idrettskrets).  

Ørnulf Michelsen fra kulturenheten var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Strykeelever og pianoelever 
fra Kristiansund kulturskole 
har spilt konsert på Barman-
haugen eldresenter og Ber-
gan seniorsenter.  

Beboerne fikk servert lett underhold-
ningsmusikk, alt fra “Pengegaloppen” til 
tango og samba. Responsen var svært 
god og applausen varm. 

Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie

Møre og Romsdal fylkeskom-
mune har lyst ut 3 millionar 
kroner til lokal samfunnsut-

vikling i kommunene. 
 
Midlene vil gå til prosjekt som styrker 

kommunene sin attraktivitet for tilflyt-
ting og rekruttering

Tiltak som får særleg prioritet i år er til-
flytting og integrering, folkehelse som 
attraktivitet og kulturarv og attraktivi-
tet.

Søknadsfristen er 4. mai.  Trykk her for 
søknadsskjema og mer informasjon om 
tilskuddsordningen.  

Stryke- og pianokonsert        

3 millioner til LUK-prosjekt     

http://www.kristiansund.kommune.no/handlers/fh.ashx%3FFilId%3D3945%20%0D
http://www.kristiansund.kommune.no/handlers/fh.ashx%3FFilId%3D3945%20%0D
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Tre-millionar-til-lokal-samfunnsutvikling
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Tre-millionar-til-lokal-samfunnsutvikling
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Tre-millionar-til-lokal-samfunnsutvikling
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Møteplan april/mai             

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon April Mai

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.

28. 26.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset (NB - møtet 18. mars er på en onsdag)
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.

21.
05.
19.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutv) *Møtet 23. april er på Nordlandet b-skole 
Leder: Bjarne Elde Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 23* 21.

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

23. 28.

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

07.

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. 

23. 21.

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.

13.

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

28. 26.

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.

24.

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.

27.

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

15.

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. 21.

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.

15. 27.

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.

22.

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

27.
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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 arne.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)

8. april ble et av de gamle lønnetrærne i Langveien tatt ned.  Det var for usikkert å la det  
bli stående. Treet bl i sin tid plantet av Kristiansund byselskap. (foto: Petter Ingeberg) 
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