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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

Nr. 5/2014   MAI

Mandag 17. mars startet anleggsarbeidet med rehabilitering av det gamle sykehjemmet i Tempoveien.  
Ordføreren fikk æren av å sitte ved spakene da gravemaskinen startet arbeidet (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn                                                    Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i februar måned i 2014:
• Lise Stiberg har 01.02.2014 tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Berit Johanne Langholm har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Rensvik barnehage
• Trond Hjelseth har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Innlandet skole
• Stine Hauvik har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem
• Bjarne Idar Rørgård har 01.02.2014 tiltrådt i 50 % stilling som assistent ved Dale bo- og dagtilbud
• Annbjørg Bjerkestrand har 01.02.2014 tiltrådt i 75 % stilling som vernepleier ved Kristiansund bo og oppfølging
• Janne Elise Kruse har 03.02.2014 tiltrådt i 15 % stilling som helsefagarbeider ved Rokilde sykehjem
• Marta Opland har 03.02.2014 tiltrådt i 25 % stilling som helsefagarbeider-elev ved Rokilde sykehjem
• Stina Hargaut har 03.02.2014 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Lidveig Andrea Haugland har 03.02.2014 tiltrådt i 25 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem
• Marit Holten har 03.02.2014 tiltrådt i 40 % stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehje

OPPSIGELSER 
Følgende har sagt opp sin sin faste stilling i februar måned i 2014:
• Anne Malen Samuelsson har sagt opp sin 100 % stilling som assistent ved Dale barnehage, med fratredelse 01.02.2014
• Nina Bjørke har sagt opp sin 70 % stilling som renholder ved Bygg og eiendom, med fratredelse 20.02.2014

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 10. april. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

• 2 faste stillinger ved nyopprettet læringsmiljøteam ved  PPT for Ytre Nordmøre. Frist  15. april
• 50 % helsefagarbeider, fast ved Kristiansund bo- og oppfølging. Frist: 11. april 
• 3 x 50 % helsefagarbeider Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april 
• 75 % helsefagarbeider Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april 
• 40 % helsefagarbeider fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• 50 % hjelpepleier/helsefagarbeider natt. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
• 50 % hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april 
• 65 % hjelpepleier fast, Barmanhaugen korttidsavdeling og avdeling for øyeblikkelig hjelp, frist 27. april 2014
• 50 % sykepleier natt. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
• 50 % sykepleier. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april 
• 78 % sykepleier fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• 3 x 50 % sykepleier fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• 2 x 50 % sykepleier vikariat, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• Rokilde sykehjem har ledig flere studentstillinger samt behov for vikarer ved alle avdelinger
• 100 % fast stilling som Parksjef i Kristiansund. Frist 14. mai 2014
• 2 x 100 % faste stillinger som førskolelærer/spesialpedagog ved  Kristiansund opplæringssenter (KO). Frist: 22. april
• 100 % vernepleier ved Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
• 100 % ergoterapeut/miljøterapeut Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
• 2 x 20 % studentstilling Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
• Fastlegehjemmel ved Bryggen medisinske senter. Frist: 23. mai 2014
• Leder Nav Kristiansund. Frist 9. mai 2014 
• 2 x 100 % veileder, fast ved NAV Kristiansund. Frist 23 april
• 100 % veileder, vikariat i 6 – 12 mnd ved NAV Kristiansund. Frist 23 april

Internt utlyst
• Bekkefaret bo- og dagtilbud, 100% hjelpepleier fast, frist 28. april 2014
• 100 % helsefagarbeider fast Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• 75 % helsefagarbeider fast, Rokilde sykehjem frist 30. april 2014

xx
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Personalsjefen blir pensjonist

Hei. 
Har lyst til å få inn litt faglig stoff i info-
bladet for Mai i forhold til HMS tiltak når 
det gjelder hjerte – lungeredningskurs 
for ansatte i Kristiansund kommune.

I forbindelse med gjennomføring av 
HLR for avdelingens ansatte, har det 
tidligere vært innleid eksterne aktører, 
som f.eks. Røde kors. Dette har ført til 
økonomiske utgifter for avdelingen, og 
sett kommunen under en enhet, er det 
store kostnader i forhold til innleie for 
gjennomføring av HLR kurs, som bør 
gjennomføres årlig. 

I den forbindelse utdannet avdelin-
gen  i Mars 2014 to ansatte til DHLR 
instruktører, dvs at de også er instruk-
tører i bruk av hjertestarter. Det ble i 
tillegg søkt kommunen om, og innvilget 
penger, til innkjøp av treningsdukker 
og trenings-hjertestarter, som et HMS 
tiltak. Dette medfører en mulighet for 
at kommunen får sertifisert alle ansatte 
på HLR og bruk av hjertestarter for de 

ententene som har dette.

Fram til tempoveien 23 er ferdig, har 
instruktørene mulighet til å gjennom-
føre kurs på hver enhet / avdeling i 
kommunen, og utgiftene til dette for 
enhetene vil bli til egne ansatte på 
kurs, samt innleie av instruktør.  
Når Tempoveien 23 er ferdig, er det 
en visjon om at det legges til rette for 
gjennomføring av HLR kurs på en mer 
jevnlig basis gjennom hele året, slik at 
hver enhet er ansvarlig for å påmelde 
sine ansatte på kurs. Dette fører til av 
kommunen er selvgående til gjennom-
føring av HLR kurs på sine ansatte.

Vi skal gjennomfør kurs for ansatte i 
egen avdeling 30.4 og 7.5, dersom det 
er interesse for å komme å ta bilder 
eller lignende. 

Mvh
Elisabeth Sandstad 
Fungerende avdelingssykepleier

Barmanhaugen korttidsavdeling og 
avdeling for øyeblikkelig hjelp

Hjerte og lungeredning

Ved utgangen av mai går  
personalsjef Nils Torbjørn 
Walseth (66) ut av rådhu-
set og inn i pensjonistenes  
rekker. Da har han vært 
ansatt 37 år i Kristiansund 
kommune.

Siste arbeidsdag for 
Nils blir onsdag 28. 
mai, og da kan han 
se tilbake på en lang 
yrkeskarriere. 

I 1972 begynte han 
som førstesekretær 
og senere som 
kontorsjef ved by-
plankontoret i Tromsø 
kommune. Her var 
han fram til desem-
ber i 1975. 

Da flyttet han til 
Kristiansund for å 

tiltre stillingen som kontorleder ved  
sosialkontoret, en stilling han hadde fra 
januar 1976 til november 1979.  

Deretter var han en kort periode, fra 
november i 1979 til oktober 1980,  

distriktssjef for kristiansundsavdelingen 
til Block Watne Hus A/S. 

Fra oktober 1980 begynte han igjen i 
Kristiansund kommune. Denne gangen 
som kontorsjef hos Byingeniøren og var 
der til oktober i 1989.  

1. oktober 1989 tiltrådte han stillingen 
som sosialleder i kommunen.  

Ti år etter, i august i 1999 ble han ansatt 
som kommunens personalsjef, og det er 
snart 15 år siden.    

Til sammen blir dette 42 år, hvorav 37 år 
i Kristiansund kommune.
 
Vi takker Nils for en lang og tro tjeneste 
med mange spennende og utfordrende 
arbeidsoppgaver samt gode ønsker for 
en  god pensjonisttilværelse.  

Tekst og foto: Petter Ingeberg 
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Rehabiliteringen av Tollåsenga er startet

Tirsdag 22. april startet re-
habiliteringen av J. P. Claus-
ens gate 25.  Dette er en 
milepæl i arbeidet med å 
skape et verdig bomiljø og 
godt tilbud til de kommunale 
leietakerne i Tollåsenga, sa 
ordfører Per Kristian Øyen, 
som symbolsk startet arbei-
det. De åtte leilighetene i 
bygget vil de nærmeste seks 
månedene få en omfattende 
rehabilitering med en opp- 
gradert og fremtidsrettet 
standard. Erfaringene legges 
til grunn for den  øvrige re-
habiliteringen i området.  

Boligsosial handlingsplan
Bystyret vedtok revidert boligsosial han-
dlingsplan 2011-2014 i desember 2011. 
Helhetlig plan for de kommunale bolig- 
ene i Tollåsenga var en sentral del av re-
visjonen. Dette innebar at det i tillegg til 
bygningsmessig rehabilitering også var 
tiltak for å bedre bomiljø, tjenester og 
andre aktiviteter for beboerne. Bysty-
ret sluttet seg til at arbeidet gjøres  i 
to hovedfaser, med flere etapper. Dette 
for å tilpasse det til realistiske drifts- og 
investeringsmessige rammer, men også 
av hensyn til nødvendig omflytting av 
beboere i byggeperiodene. 

Når det gjelder utvikling av tjenesten og 
aktivitetstiltak, så har dette i stor grad fulgt   
planen. Dette gjelder både videre-
utvikling av tilbudet i ”Tempokjelleren”, 
etablering av ”Tollåsengaakademiet” og 
bedre samordning av tjenestene. Som 
et ledd i arbeidet er det innledet bredt 
samarbeid med Husbanken, NTNU Sam-
funnsforskning og SINTEF med fokus på 
tiltaksutvikling og følgeforskning. 

Kommunale 
leiligheter
Området består 
av 9 bygninger 
med 105 kommu-
nale leiligheter. 
Husene ble bygd 
like etter krigen 
og har spilt stor 
rolle for vanske-
ligstilte brukere. 
Dagens beboere 
har variert bak-
grunn. Omlag 
40 prosent er 

flyktninger/innvandrere. Det er også et 
stort innslag, ca. 40 prosent, av beboere 
med utfordringer knyttet til rus og/eller  
psykiske plager.  De fleste faller inn un-
der det man betegner som vanskeligstilt 
på boligmarkedet. Over halvparten har 
bodd her i mer enn 8 år. Mellom 65-70 
prosent av beboerne er mellom 25 og 
55 år. Mange har behov for varierte til-
rettelagte tjenester. Det er anslått at de  
ansatte vil øke fra cirka 10 årsverk i dag, 
til cirka 30 når ombyggingen er ferdig.

De kommunale boligene har de siste 
årene vært preget av forfall og negativ 
utvikling i forhold til nabolag og omgiv-
elser.

Erfaringer fra forprosjektet i Tollåsenga 
og andre tilsvarende områdeutviklinger 
viser at det er svært viktig å skape  
organisasjoner og tiltak i nærmiljøet, 
som kan ha et langvarig og målrettet 
fokus på opprettholdelse og utvikling 
av positive og byggende prosesser. 
Gode og koordinerte tjenester for bebo-
erne, samt forebygging og reduksjon av 
levekårs- problemer er sentrale mål.

Forsinkelser og ny fremdrift
Opprinnelig skulle første etappe starte 
høsten 2011 og med en ferdigstillelse av 
området nord for Ivar Aasens gate ved 
utgangen av 2013. Det har imidlertid 
oppstått mange forsinkelser under veis.  

Gjennomføring av de planlagte bygning-
smessige arbeidene har vært vesentlig 
forsinket og skyldes i hovedsak:
• En forsyvning av investeringene som 

følge av kommunens Robek-status
• Utredning av energiløsninger og  

universell utforming
• Manglende kapasitet til å koordinere 

og gjennomføre prosjekteringen

Gjennomføring og fremdrift av bygnings- 
messig arbeid er gjennomgått på nytt og 
det foreligger nå følgende planer:
• Det er utarbeidet tilbudsgrunnlag og 

innhentet tilbud for rehabilitering av 
de fire husene mot Clausens gate. 
Entreprenør er Strand & Stubø AS 
og arbeidet startet 22. april. I første 
omgang rehabiliteres ett hus om 
gangen blant annet for å redusere 
behovet for midlertidige boliger i 
ombyggingsperiodene.

• Detaljprosjektering og utarbeidelse 
av tilbudsgrunnlag for de øvrige 
husene nord for Ivar Aasensgt er i 
gang. Oppstart av byggearbeidene 
må innpasses i forhold til det øvrige 
arbeidet og det blir utarbeidet en 
ny justert fremdriftsplan som ledd i 
arbeidet med tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider
Clausens gate 25 får få full utvendig 
renovering, unntatt taket som er opp-
rustet for få år siden.  

All utvendig bordkledning fjernes. Fasa-
den får 5 cm tilleggsisolasjon, ny vind-
sperre og utlekting. Ny bordkledning 
blir lik eksisterende. Inngangsportalene 
erstattes med kopier slik at fasadeinn-
trykket beholdes.  Nye inngangsdører. 
Alle vindu skiftes til tidsmessig stand-
ard. De opprinnelige hjørnevinduer på 
stuene, som ble kledd igjen ved tidligere 
opprusting, vil igjen komme på plass. 
Dette for å bevare særpreget.

Bygget har i dag fire 1-roms leiligheter 
og fire 2-roms leiligheter. Disse behold-
es med  eksisterende størrelse. Leilighe-
tene får full opprusting med nye kjøkken 
og nye bad. Badene blir noe større enn 
tidligere og får plass til vaskemaskin. 
Det har tidligere vært felles vaskerom i 
kjelleren. Alt røropplegg over kjellergulv 
skiftes. Alle elektriske installasjoner blir 
også skiftet. Leiligheter og trapperom 
får full oppussing med økt brannsikring 
og bedre lydisolering. Alle arealer vil 
framstå som nyrenoverte.

Loftet blir avstengt for leietakerne. I 
kjelleren blir det ny bod for hver leilighet. 
Det øvrige arealet blir disponibelt areal 
for kommunen.

Tekst: Svein A Sivertsen/Ingar Viktil
Foto: Petter Ingeberg
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Kreft- og dialogkaféen fikk 10 000

Pasientrådet valgte tur med Framnæs

Den lokale brystkreftfore-
ningen har gitt 10 000 kro-
ner til kreft- og dialogkaféen 
i Kristiansund. Kaféen ble 
etablert i januar 2014 og har 
hatt mange besøkende.

Kaféen  er ett sted hvor pasienter og 
pårørende møtes for en uformell prat, 
utveksling av erfaringer, felles hygge og  
tema som deltakerne selv har ønsket.

Dette er ett samarbeid mellom  pasient-
foreninger, frivillige i Kreftforeningen, 

helseforetaket, den lokale sanitetsfore-
ningen og Kristiansund kommune.
 
Kaféen er driftet på midler som del- 
takerne selv bistår med.   

Ved oppstart i januar var Vestbase en 
stor bidragsyter, og nå har  den lokale 
brystkreftforeningen bestemt seg for å 
bidra med  sum som gjør at man kan 
drifte videre samt planlegge nye tema 
og innhold sammen med deltakerne for 
høsten 2014.
 
En stor takk til den lokale brystkreft- 
foreningen som støtter opp om nye lokale 
tiltak for kreftpasienter og pårørende. 

Tekst: Vibeche Fahsing, kreftkoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Rokilde sykehjem har etablert et eget 

På vegne av den lokale brystkreftforeningen overrakte  
Ann Karin Løvik pengegaven til kreft- og dialogkaféen
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Nordlandet u-skole i brakkerigg

I 1968 ble den 9-årige 
grunnskolen innført og da sto 
den flunkende nye Nordland-
et Ungdomsskole klar til å ta 
i mot de første elevene. Nå, 
46 år etter, er skolen rimelig 
slitt og skal gjennomgå en 
fullstendig renovering. Fra 
høsten 2014 vil undervis-
ningen foregå i en brakke-
rigg som plasseres like ved 
skolebygget.

Området der brakkeriggene skal 
plasseres ligger mellom skolen og  
Bergan sykehjem. Det er totalt 92 

brakker som skal settes sammen i fire 
store rigger. Brakkene består av klasser-
om, spesialrom og en egen administras-
jonsrigg.  

Skolens gymsal kan ikke brukes under 
renoveringen og brakkeriggene inne-
holder heller ikke gymnastikkfløy. Det 
arbeides derfor med alternative løs-
ninger for gymnastikkundervisningen.

Grunnarbeidene til brakkene pågår nå 
og skal være ferdig til midten av mai. Da 
kommer brakkene. De skal settes opp 
og være ferdig til innflytting i midten 
av juni. Deretter skal inventar og utstyr  

flyttes over slik at skolen kan startes 
opp ved ordinær skolestart i august.

Etter dagens framdriftsplan skal reno-
veringsarbeidet være ferdig slik at  
ungdomsskolen kan flytte ”hjem” igjen 
til skolestart i 2015. Dersom det blir for-
sinkelse i arbeidet er det gjort avtaler 
om forlenget leietid på brakkeriggene.

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Pasientrådet bestemte Framnæstur

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 
Vi har nå startet en enkel og 
gratis abonnementsordning 
på dette infobladet. Send-
er du epost til infobladet@ 
kristiansund.kommune.no,  
så legger vi deg inn på en 
abonnementsliste. De som 
står på listen får infobladet 
sendt elektronisk direkte til 
egen epostkasse hver gang 
et nytt blad utgis.

Kristiansund kommune gir 11 måneder i 
året ut informasjonsbladet Kristiansund.  

I bladet presenteres små og store ny-
heter om saker og ting som skjer i kom-
munen.

Målgruppen for bladet var i utgangspunk-
tet kommunalt 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 det ved 
hver utgivelse sendt egen melding til 
ordførerne og rådmannene i alle Nord-
mørskommunene, til fylkesmannen og 
til de folkevalgte på “Mørebanken” 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 alle tidligere utgivelser av 
Infobladet Kristiansund ved å trykke på 
denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Rokilde arbeider systema-
tisk med brukermedvirkning. 
Gjennom flere møter mel-
lom pasient, pårørende og 
ledelse har sykehjemmet 
fått tilbakemeldinger på hva 
pasientene ønsker og savner 
i hverdagen. For å videre-
utvikle dette er det også 
opprettet et pasientråd. Rå-
det  hadde sitt første møte i 
starten av april. En direkte 
følge av dette var utflukt 
med sundbåten Framnæs.

Pasientråd er et dynamisk utvalg sam-
mensatt av pasienter og ledelse. Re- 
presentantene fra pasientene varierer. 
Rådet har ikke fått noe formelt mandat, 
men jobber ut fra spørsmålet «Hva er 
viktig for deg» og «Hva er bra og hva 
kunne vært bedre». Rådet møtes en 
gang i måneden med cirka en times 
varighet hver gang.  

I det første møtet i april kom det blant 
annet fram at det å bo på sykehjem ikke 
er en ønskesituasjon, men at det er en 
god plass å bo når det blir nødvendig. 
Det er godt å slippe å tenke på alt som 

skal ordnes, som det å gå til lege for å 
få medisiner, vaske klær, reie senger og 
lage mat. Maten er god, og at det er de 
færreste som klarer å lage så god og 
variert mat hjemme hos seg selv. 

Pasientrådet sier at de ønsker at flere 
som kan snakke sammen og være so-
siale kan bo på samme avdeling, og 
at det bør bli bedre fordeling av plass-
ene. De ønsker også flere turer, gjerne 
på kafé eller med sundbåt. Det alle var 
enige om var at de ønsket seg en kiosk 
der de kan handle selv, gjerne en gang 
i uken. Blant annet frukt og sjokolade, 
ukeblader og toalettartikler. 

Forslag og innspill fra pasientrådet følg-
es opp fortløpende og evalueres. 

Pasientrådet ønsket blant annet at det 
snarlig arrangerers en formiddags-
tur med sundbåten. Det måtte være 
Framnæs, hvis ikke kunne det være det 
samme. Mange har hørt om den nye 
flotte båten og en del har også gode 
minner den tidligere Framnæs. 

Som ønsket, så gjort. Onsdag 23. april 
ble turen arrangert. To minibusser fra 
Rokilde kom litt før 11 ned på Piren. 
Man tok seg om bord og klokken 11.15 
la båten fra kai. En vellyket tur som ble 
avsluttet med kaffe på Brasseriet. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg

infobladet%40kristiansund.kommune.no%20
infobladet%40kristiansund.kommune.no%20
http://www.kristiansund.kommune.no/hurtigvalg-1/infobladet-kristiansund/
http://www.kristiansund.kommune.no/hurtigvalg-1/infobladet-kristiansund/
http://www.kristiansund.kommune.no/hurtigvalg-1/infobladet-kristiansund/
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Kristiansund.no kopp til xx    

Onsdag 26. mars ble hoved-
verneombudet i Kristiansund 
kommune Jarle Krogsæter 
tildelt den gjeve arbeidsmil-
jøprisen for 2014. Prisen ble 
utdelt av regiondirektør for 
KS Midt-Norge Gunnar Ben-
dixen under årets Arbeid-
smiljøkonferanse for Møre 
og Romsdal. I tillegg får han 
nå Kristiansund.no koppen

Arbeidsmiljøkonferansen arrangeres i et 
samarbeid mellom Fagforbundet, KS og 
Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. 
Arbeidsmiljøprisen blir delt ut hvert år, 
og er ei oppmuntring til en kommune/
fylkeskommune, offentlig eid institus-
jon, arbeidsplass eller enkeltperson som 
har utmerket seg med å legge til rette 
for et godt arbeidsmiljø. Det hører med 
til sjeldenhet at prisen har gått til en en-
keltperson. 

Juryen beskriver Jarle Krogsæter som en 
“trekkhund” innen feltet. En foregangs-
figur som inspirerer andre verneombud 
lokalt og regionalt.  

Juryen la vekt på at han i kraft av vervet 
har blitt kjendis og guru for andre med 
samme verv. Han har jobbet målrettet 
med HMS og opprettelse av HMS grup-
per. Han er opptatt av at ledere, ver-
neombud og tillitsvalgte sammen skal 
løse utfordringene på arbeidsplassen.  

Han har startet egen nettside som også 
blir flittig brukt av andre verneombud i 

fylket. ”Skynd deg langsomt” er over-
skriften på hjemmesiden og er, i følge 
juryen, et godt motto for arbeidet.  

På hjemmesiden finner man blant annet 
etiske retningslinjer for verneombud. 

Prisen er en stor anerkjennelse for job-
ben Jarle Krogsæter har gjort som hoved- 
verneombud i Kristiansund kommune.
 
En velfortjent Kristiansund.no kopp går 
derfor til Hovedverneombud Jarle Kro-
gsæter for god omdømmebygging.

Tekst: Venke Tømmervåg, Servicekonsulent
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Maibrev fra kjøkkensjefen                           

Selv om vi slett ikke hadde en 
hard og snørik vinter, setter 
vi likevel pris på vår, varme, 
grønne marker, blader som 
folder seg ut på busker og 
trær samt vakre blomster. I 
tillegg springer også russen 
ut i disse dager.

Siden det er 200 år siden grunnloven ble 
utformet, kan jeg ikke unngå å komme 
inn på dette. 

Kieltraktaten ga oss en tilknytning til 
Sverige som vakte stor motstand. Med 

inspirasjon fra tidens filosofer og fra 
revolusjon i Frankrike og USA, ble den 
første norske grunnlov utarbeidet i mai. 

Folkesuvereniteten og maktfordeling-
sprinsipper var også den gang aktuelle. 
Norge var blant annet den første til å gi 
etniske mindretall “Samene” stemmerett 
(1821). Mange steder på kloden foregår 
denne folkets frigjøring og demokratiets 
oppblomstring i dag. Men ikke mange 
nasjoner har kommet gjennom proses-
sen så fredelig som de nordiske land. 
Kan hende burde vi forsøke å lære dette 

til andre.  

Vi har også 1. mai som er arbeidernes 
internasjonale kampdag. I 1890 var 
denne mønstring av arbeidere den 
største internasjonale fellesmønstring i 
europeisk historie. 

Her i Felleskjøkkenet er det langt mere 
dagligdagse ting vi forholder oss til i mai. 
Vi har “fått” to nye steamkjeler, 100 liter 
hver (Det er de to minste). De gamle 
var utslitt. Med en del helligdager så har 
vi mye å gjøre for å produsere frem det 
som skal serveres på helligdagene. 

Vaskeriet har nå fått startet dobbelt-
maskinen. Dette innebærer at vi om kort 
tid igjen kan levere rent tøy på ordinær 
vis. 

En stor takk går også til medarbei-
derne i vaskeriet. Like før påske ble det 
oversvømmelse i vaskeriet på grunn av 
ombyggingen i etasjen over. På tross av 
at det dryppet fra taket på mange steder 
og over noe tid, klarte vaskeriet likevel å 
levere varen. Nå mangler vi bare å få PC 
og telefon opp og gå igjen, så er vi over 
dette med vannskader, håper vi.

Tekst: Bjørn Nortun, kjøkken- og vaskerisjef
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Nordiske dager og vennskapssamarbeid
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John Moses (Foto: Stortinget)
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Vor Friheds Hundredeaarsfest 1914

Ingrid Gundersen har lånt 
oss 17. mai programmet 
for Kristiansund fra 1914. 
Programmet var på hele 
16 sider med tittelen “Vor  
Friheds Hundredeaars-
fest.“ 17. maikomitéen 
besto av 37 menn og in-
gen kvinderepresentasjon.  
Bautasteinen over John  
Moses ble også avduket 
denne dagen.

Program
• Kl. 6. Musik gjennem byens 

gader
• Kl. 7. Salut og Flagheisning
• Kl. 8. Opstilles Barnetoget i 

Skolegaden og ufgaar herfra 
kl. 8 ½ i følgende orden: 
Speiderne, Guttekorpsene, 
Gomalandets skole, Inlan-
dets skole, Musik, Høiere 
pikeskole, Nordlandets 
skole, Kirkelandets skole, 
Den høiere almenskole. 
Barnetoget gaar følgende 
rute: Langveien, Øvre Gade, 
Storgaden til Vaageveien, 
Lillerundt, Langveien, 
Præsident Christies gade, 

Haugegaden, Skolegaden til Torvet.  
Talen for barnene holdes af hr. Pas-
tor Fridrichsen.  
Christiestøtten bekranses af hr. 
Pastor Fridrichsen umiddelbart efter 
talen for børnene er holdt.

• Kl. 11. Festgudstjeneste
• Kl. 1 Afsløres John Moses’s bautasten 

af ordføreren hr. Ivar O. Sundet
• Kl. 3 ½ Opstilles den store procesion 

i Skolegaden og udgaar herfra kl. 4 
præcis i følgende orden: Lodser og 
Sjømænd, Skibstømmermændene, 
Kvinderne, Sangf. Varden, Fest-
komiteen, Kommunestyret, Embeds- 
og bestillingsm., Turnforeningen, 
Fotnallklubber og Idrætsmænd, 
Jord- og steinarbeidernes forening, 
Losse- og lastelaget, Sangf. Einar, 
Goodtemplars, Byfiskerne, Musik-
ken, Nordlandet Totalfor., Jern og 
matalarb. For., Bagersvendene, 
Møbelsnedkerne, Kirkel. Totalf., 
Vognmændene, Frelsesarmeen, 
Mandsangforeningen, Haandværk-
erforeningen, Arbeidersamfundet, 
Ynglingeforeningen, Skytterlagene, 
Skomagersvendene, Handelsfore-
ningen, Sangf. Fosna, Bryggearbei-
derne, Arbeiderforeningen, Hustøm-
mermændene, Bødtkerne.  
Toget gaar følgende rute: Som 
barnetoget men gaaes helt ned til 
Haugegaden gjennom Torvgaden og 

ind på festpladsen.  
Talen for dagen holdes av hr. lærer 
Robert Sæther.  
Talen for kongen holdes af hr. foged 
Midelfart.  
Talen for storting og regjering holdes 
af hr. Sagf. Aase

• Kl. 6 ½ - 9 folkefest på skolepla-
nen med sang av Sangforeningen 
“Varden” og Sangforeningen “Fosna”. 
Turnopvisning af “Kristiansundstrup-
pen”. Musik

• Kl. 9 kapløb for gutter og kapgang 
for voksne rundt Øvre Parken

• Kl. 11 Fyrverkeri 

Aarets 17de maikomite
Øivind Arnesen (formand), Hans Knud-
sen (viceformand), Ordf. Sundet, Gram 
Parelius, H. Rødahl, John Thingvold, An-
ton Bothner, Christin Loennechen, L. A. 
Lossius, Birger Werring, Jens Bævre, Th. 
Skjølsvik, S. Aavangen, Th. Thorsen, 
Arnuld Johnsen, M. Mikkelsen, Sverker 
Moe, A. Brækken, I Grønningsæther, E. 
Laukvik, Aasprong, Jrh. M. Olsen, M. 
Røsberg, E. Eriksen, Jens Pedersen, A. 
Gujord, Konrad Andresen, Th. Volckmar, 
Sevaldsen, O. M. Sogge, A. Elgsaas, 
A. Eliassen, Kjelle, Kvalsnes, E. Siira, 
Gjørsvik, G. Egholm.

Bearbeiding og skanning: Petter Ingeberg
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Møteplan mai/uni              

MØTEPLAN , leder, møtedag, sted, funksjon MAI JUNI

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.

27. 24.

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.

20.
03.
17.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) 
Leder: Line Hatmosø Hoem. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret. 22.  

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. sted avtales. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret. 08. 05.

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

22. 12.

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.

08. 05.

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.

19.

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.

13.

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.

16.

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.

18.

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.

22.

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.

25.

UNGDOMSRÅDET 
Leder: Mari Rogne.  Kl. 09.00. Datoer og sted 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.

13. 06.

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

21.
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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

Våren er i anmars (Foto: Petter Ingeberg)
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