Ledige stillinger

PROSJEKTLEDER SKOLEBYGG

• 100 % stilling, midlertidig i 3 år med mulighet for fast ansettelse.
Kristiansund kommune vedtok høsten 2016 en ny struktur for barneskolene som innebærer
bygging av to større nye barneskoler. For å realisere dette arbeidet trenger vi en prosjektleder
med erfaring fra tidligfase til ferdig byggeprosjekt.
Søknadsfrist: 20. mars.

FYSIOTERAPEUT OG ERGOTERAPEUT
Storhaugen helsehus har følgende stillinger ledig:
• 100 % fysioterapeut, fast.
• 100 % spesialfysioterapeut, fast.
• 100 % ergoterapeut, fast.
• 2 x 100 % fysioterapeut, vikariater.
Søknadsfrist: 11. mars.

Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

KUNNGJØRINGER

BARNEHAGEPLASS 2017

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Dette omfatter følgende
barnehager:
Kommunale			Private
Dale barnehage			
ABC-bakken barnehage
Fløya barnehage			
Atlantis barnehage
Fosna barnehage			
Blåskjellet barnehage
Heinsa kulturbarnehage		
Blåtoppen barnehage
Juulenga barnehage			
Draget barnehage
Karihola barnehage			
Gårdsbarnehage AS
Myra barnehage			
Kristiansund Idrettsbarnehage
Rensvik barnehage			
Kvalvika barnehage
Røsslyngveien barnehage		
Storbakken barnehage
				Vassbakken barnehage
				Veslefrikk barnehage

Det samordnede opptaket innebærer at

• Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Dette
gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september, oktober og november.
• Det er ett felles søknadsskjema som gjelder alle barnehager i Kristiansund, både kommunale og private.
• Søknadsskjemaet skal også benyttes ved søknad om endret oppholdstid og/eller overføring
til annen barnehage. De som ønsker endring av oppholdstid og/eller overføring må søke om
dette hvert år.
• Søknadsskjemaet er lagt ut på www.kristiansund.no og skal sendes elektronisk.
• De som tidligere har søkt og som foreløpig ikke er tildelt plass, trenger ikke å søke på nytt.
• Bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny barnehage i Karihola og en på Nordlandet.
Byggestart og ferdigstillelse er foreløpig ikke klar.
• Barn som har barnehageplass i barnehager som skal legges ned når nye barnehager bygges, får tilbud om overføring til annen barnehage når det blir aktuelt.
• Opplysninger om barnehagene, opptakskriterier med mer finner du på www.kristiansund.no
samt i det trykte informasjonsheftet som fås på servicekontoret.
• Servicekontoret bistår de som trenger hjelp til utfylling av søknaden. Kristiansund servicekontor, Langveien 19. Telefon 71 57 40 00/71 57 43 79.

EIENDOMSSKATT 2017 – UTLEGG AV LISTE
Eiendomsskattelisten for 2017 legges ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor,
Langveien 19, og på kristiansund.no fra og med 27. februar.
I medhold til Eiendomsskattelovens § 8 A-4, vedtok Bystyret i møte 13.12.16 å foreta 10 %
kontorjustering av takstene i forhold til den verdien som ble fastsatt ved den siste allmenne
takseringen. Det ble samtidig vedtatt å øke promillesatsen med 0,5 promille til 4,7 promille fra
januar 2017.
Eiendomsskatten forfaller i 4 terminer henholdsvis 20. mars, 20. juni, 20. september og 20.
desember i henhold til bystyrets vedtak.
Klagefristen er 6 uker fra utleggsdato, dvs. 10. april 2017.
Klagen sendes: Kristiansund kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 178,
6501 Kristiansund

Politiske møter
• Bystyret: 28. februar kl. 13.00, bystyresalen.
• Ungdomsrådet: 1. mars kl. 16.30, formannskapssalen.
• Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester: (2. mars) - MØTET ER UTSATT TIL 30. mars.
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.

Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.

