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“Fly med oss” teamet var imponert over velkomsten i Kristiansund (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i april måned i 2014:
• Barbara Mailemy Hoem har 01.04.2014 tiltrådt i 100 % stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem
• Elena Folde har 01.04.2014 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Karihola barnehage
• Kjetil Wedervang Mathiesen har 01.04.14 tiltrådt i 100 % stilling som advokat ved Sentraladministrasjonen
• Ida Amalie Unjem har 1.4.2014 tiltrådt i 61,7 % stilling som miljøarbeider natt ved Tunet bo og avlastning.

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin sin faste stilling i april måned i 2014:
• Bjørn Ole Larsen har sagt opp sin 100 % stilling som formann ved Byingeniøren, med fratredelse 01.04.2014
• Gunn Alis Edvardsen har sagt opp sin 80 % stilling som assistent ved Myra barnehage, med fratredelse 01.04.2014
• Berit Fredriksen har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2, med fratredelse
06.04.2014
• Eva May Andersen har sagt opp sin 62 % stilling assistent ved Brasen opptrening, med fratredelse 01.04.2014
• Roger Berntzen har sagt opp sin 100 % stilling som fysioterapeut ved Brasen opptrening, med fratredelse 02.04.2014
• Ruth Storvik har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Kringsjå sykehjem, med fratredelse 01.04.2014

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 2. juni. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.
Barn, familie og helse
• 100% engasjement som helsesøster i perioden 18.08.14 – 21.06.15, frist 16. juni 2014
• 100 % kommunepsykolog, fast, frist 19. juni 2014
Fløya barnehage
• 100 % pedagogisk leder, fast, frist 16. juni 2014
PPT for Ytre Nordmøre
• 100 % psykolog/pedagogisk – psykologisk rådgiver, fast
• 100 % psykolog/pedagogisk – psykologisk rådgiver, midlertidig, frist 15. juni 2014
Byingeniøren
• 100 % elektriker ved vannverket, fast
• 100 % fagarbeider/rørlegger ved anleggsavdelingen, fast, frist 10. juni 2014
Kultur- og næringsenheten
• 100 % rådgiver fysisk aktivitet og friluftsliv, frist 10. juni 2014

Uten informasjon - ingen involvering
Formannskapet vedtok 15. oktober
å nedsette et utvalg som skulle se
nærmere på innholdet i KS-idéhefte
”Hvordan involvere innbyggerne”, og
foreslå en strategi for mer aktiv involvering av innbyggerne i kommunale
beslutningsprosesser. Utvalget leverte
sin tilrådning 30. april.

Fra august innføres det et
fast punkt i saksutredningsmalen i ephorte om hvordan
den aktuelle saken planlegges informert/involvert.
Dette som ledd i kommunens
arbeid med bedre involvering
av innbyggerne i kommunale
beslutningsprosesser.
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Uten informasjon ingen involvering
Utvalgets mandat var å vurdere tiltak
for bedre involvering av innbyggerne i
pågående og planlagte beslutningsprosesser. Utvalget vlgte å tolke mandatet til
også å omfatte generell informasjon da
dette er en viktig del av involveringsarbeidet. Uten informasjon er det umulig å
involvere seg.
I samsvar med innstillingen ble tilrådningen tatt til orientering. Rådmannen ble

bedt vurdere forslagene i tilrådningen
som konkrete tiltak i forbindelse med
ny økonomiplan. Dette gjelder spesielt
servicekontoret, informasjonsressursen,
midler til aktiv involvering og funksjonen
som frivillighetskoordinator.
Videre at det skal lages et eget punkt
om informasjon og involvering i kommunens saksutredningsmal i ephorte. Et
obligatorisk punkt som skal fylles ut av
den enkelte saksbehandler om hvordan
saken planlegges informert/involvert.
Malpunktet innføres fra 1. august 2014.
Etter forslag fra Ragnhild Helseth (V) ble
det vedtatt at det for videre oppfølging
av strategidokumentet skal etableres en
fast post i kommunens styringsrapport/
årsrapport om evaluering av tiltakene.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Parksjefen pensjonerer seg
Fra 1984 til 1991 drev han egen praksis
som landskapsarkitekt, og innimellom
der var han i 1982 knapt et år kultursekretær i halv stilling i Frei kommune.
I 1991 ble han ansatt som kommunegartner i Molde.
Fra september 1992 tiltrådte han stillingen som parksjef i Kristiansund, en
stilling nå han har hatt i nesten 22 år.
Som parksjef har Tore hatt ansvar for
vedlikehold, drift og utvikling av kommunens parker og grøntanlegg, kommunale lekeplasser og badeplasser,
friluftsområder samt idrettsanleggene
Atlanten
stadion,
kunstgressbanen,
soneanlegg, næmiljøanlegg, ballsletter
og Freikollheisen. Til oppgavene hører
også planlegging, opparbeiding og utvikling av nye anlegg. I tillegg til egne oppgaver utføres det også grøntfaglige

Ved utgangen av juni måned
går parksjef Tore Aukan (67)
over i pensjonistenes rekker.
Da har han jobbet 22 år i
Kristiansund kommune. Alle
år som parksjef.
Tore er født og oppvokst i Kristiansund.
Da han var ferdig på gymnaset i 1967
var yrkesretningen også begynt å bli
klar.
Etter å ha vikariert i parkvesenet i Kristiansund i tre sommersesonger, begynte
han i 1970 på grunnkurset ved statens
gartnerskole i Levanger. Året etter fortsatte han på anleggslinjen i Drammen.

Om sommeren var han hjemme og
jobbet i parkvesenet i Kristiansund.
Fra 1973 til 1977 var det fire års studier
i landskapsarkitektur ved Norges landbrukshøgskole på Ås.
Under studiet og i noen måneder etter
endt utdanning jobbet han i et privat
anleggsgartnerfirma.
Fra 1977 til 1978 jobbet han ved Asplan
As i Sandvika. Fra 1978 til 1979 hadde han permisjon fra Asplan for å jobbe
som planlegger i Ørsta kommune. Fra
1979 til 1984 jobbet han igjen i Asplan,
og da ved avdelingskontorene i Molde og
Kristiansund.

tjenester for andre kommunale enheter og
eksterne oppdragsgivere. Dette gjelder
både faglig veiledning, planlegging, opparbeiding og drift. Fordelt på ni årsverk
er det nok å henge fingrene i, spesielt
i vår- og sommersesongen da alt gror
hele tiden.
Som del av justering av organisasjonsstrukturn i kommunen blir parkenheten fra 1. juli en del av Byingeniørens
enhet, og den nye parksjefen får
kontor på Hagelin. Fra samme dato blir
idrettsanleggene knyttet til enheten
Atlanten idrettspark.
Tekst og foto: Petter Ingberg

Et ekstra tre må en tre-venn også ha
Når det gjelder trær så er han ikke fullt
så lett å be. En innbygger vil verne treet,
andre vil sage det ned og det er alltid
diskusjoner.
Tore er en ”tre-venn”. Det tar 5 minutter
å sage ned et tre, men 100 år å vokse
opp. Det sies at Tore er en ener på trær,
på pleie og å ta vare på.
Parksjefen får daglige henvendelser fra
folk som med ønsker om nye lekeappart
på lekeplassen, klippet gresset i nabolaget, flere blomsterbed. Noen spør også
om han kan ta med seg motorsaga og
sage ned noen trær som hindrer sol på
terrassen.
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Tore er også god på å ta innspill, sortere
forslag og raskt lande på beste løsning
til glede for innbyggerene og tilreisende.
Han er faglig sterk, noe som også gir
synlige resultater.
Kristiansund er en fargerik og fin by.
Både innbyggere og turister legger
merke til den flotte beplantningen i

byens parker og bed. Fra tidlig vår til
langt utpå høsten plantes og lukes det
for at vi skal ha det fint.  
I den travleste tiden om sommeren får
parksjefens ansatte hjelp av studenter
til å utføre alle arbeidsoppgavene. Og de
kommer gjerne igjen år etter år, akkurat
som staudene. Det er trivelig å jobbe
med grønt og med en dyktig sjef.
Siden Tore tidligere og velfortjent har
fått Kristiansund.no koppen, så passet
det denne gangen veldig godt å gi ham
et lite tre - en hybrid-gullregn som han
kan plante på eiendommen sin på sørsiden av Frei.
Tekst: Annette Gundersen, enhetsleder

Utescene i Vanndamman
Etter initiativ og
egeninnsats
fra
Gamle Kripos står
det nå en ferdig
utescene i Vanndamman.
Plattingen ble skrudd
sammen 19. mai. Det er
også ført frem strøm.
Dermed er det mulig å
lage diverse utendørs

arrangement i Vanndamman, til glede
for mange.
Første arrangement var 5. juni og
offisiell åpning blir til høsten  
Gamle Kripos er en forening med pensjonister fra Kristiansund. De har som
hovedmål å bedre livskvalitet og å spre
glede. Foreningen har spesiell omsorg
for Vanndamman og Kringsjåområdet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Kjøla fint vakttårn
Arbeidet er utført av
kommunens byggeog eiendomsavdeling. Det er blant
annet skiftet vannbord, bordkledning
og vindu, samt at
hele tårnet har fått
et strøk med maling.
Arbeidet ble ferdig i
begynnelsen av mai.

Det “gamle” tre-vakttårnet
på Varden er nå pusset opp
og det blei kjøla fint.

Det er to vakttårn
som står på Varden.
Det
sekskantede
tretårnet er en kopi
av det eldste tårnet fra 1808. I 1992
ble en tro kopi av det gamle sekskantete

tretårnet gitt som gave til Kristiansund
kommune fra utflyttede kristiansundere
i Oslo, etter initiativ av Arne Sunde. Det
ble laftet på Hjerleid videregående skole
på Dombås. Opprinnelig stod dette tårnet på samme sted som Varde
tårnet
står i dag (de i betong).
Tårnet er tre meter høyt, og taket er
formet som et klippfiskflak. Opp gjenom sentrum av taket rager en jernstang
som har vært brukt som vindretningsviser. Det originale tårnet er bevart, pusset
opp og står ved Norsk klippfiskmuseum
i Vågen. Både kompassrosetten på innsiden av taket og de mange skribleriene
på veggen, er godt bevart.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gravemdammen fylles opp igjen
Fylling av dammen skjer mest mulig
naturlig. Som en start har kommunen
benyttet muligheten til utskifting av
vannet i høydebassenget ved å tappe
dette ned i Gravemdammen. Det betyr
at bunnen i første omgang ble dekket
med 6000 kubikkmeter vann.
Kristiansund og omegn jeger- og fiskeforening har fulgt nedtappingen, sjekket
fiskebestanden bistått med råd og dugnadsarbeid. “Jeger og fisk” anbefaler
at nåværende fiskebestand (småmort)
skiftes ut med en type fisk som holder vannet renere, eksempelvis ferskvannsørret. Det blir også mer attraktivt
for unge sportsfiskere.

Gravemdammen i Vanndamman fylles opp med vann etter at den ble tappet ned i
mai for inspeksjon av steindemningen.
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Den pålagte inspeksjonen av demningen viste god standard, og byingeniøren
foretok litt rydding i bunnen før ventilene
ble stengt og vanntilførselen startet.

Tekst: Christian Toven, driftsingeniør
Foto: Petter Ingeberg

Ny turvei åpnet i Folkeparken

Foran (f.v) Linn Stamnes Stokke, Kirsten Skaret og Bente Elshaug.
Bak (f.v) Odd Magne Johansen, Belen Pina, Robert Olsen og Eivind Raanes

Torsdag 15. mai ble den
nye turveien i Folkeparken
åpnet av hovedutvalgsleder
Kirsten Skaret. Den nye veien
er omlag 300 meter lang,
går fra moloen i Dunkarsundet og inn i Folkeparken,
der den møter eksisterende
turvei. Veien er anlagt over
en anleggsgrøft der det er
lagt ned overføringsledning
i forbindelse med etablering
av nytt kloakkrenseanlagg
på Hagelin.
Turveien ble åpnet av Kirsten Skaret, leder av hovedutvalg for miljø og tekniske
tjenester. Snorholdere var miljørådgiver
Linn Stamnes Stokke og folkehelsekoordinator Bente Elshaug.
Den nye veien er lagt naturlig i et skar
i terrenget, og fikk plutselig navnet
Kirstenskaret. Dette blir også skiltet.
Åpningen av turveien ble lagt ut på
kommunens facebookside, skapte begeistring og er pr. 1. juni sett av 6032
personer, “likt” av 72 og delt av 12.
Den viktigste delen av den nye turveien
er under bakkenivå, og er del av et stort
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miljøprosjekt som skal samle kloakk og
spillvann fra Nordlandet og Goma til et
nytt kloakkrenseanlegg på Hagelin. Av
praktisk-økonomiske årsaker ble grøften
dekket til på en slik måte at det er anlagt en gruset gangvei over bakkenivå.
Det er her trivsels- og folkehelseperspektivet kommer inn.
I henhold til nasjonale rensekrav må
kommunen bygge nytt kloakkrenseanlegg med tilhørende overføringsnett innen 2016. Det skal bygges nytt renseanlegg på Hagelin og i Nerdalen på Frei.
I desember startet anleggsarbeidet i Karihola med overføringsnett til Hagelin.
Kloakken fra Innlandet skal etter hvert
pumpes til en samlestasjon i Nerlandsdalen. Derfra skal kloakken pumpes videre til samlestasjon i Myra, videre til
Havgapet og derfra til Hagelin. .
I februar startet anleggsarbeidet i
Folkeparken. Her skal det legges ny
rørledning fra renseanlegget i Dunkarsundet og over til Hagelin. Ledningen
er lagt i en ny trasé som går direkte fra
pumpestasjonen og opp til eksisterende
turvei, og derfra i eksisterende turvei
langs Stormyra frem til Nordvesthall1.

I den nye traséen er det anlagt en ny
tursti over ledningssonen.
Når det graves i eksisterende turvei blir
det laget midlertidige løsninger som ikke
hindrer bruken av området og stiene.
I området ved Nordvesthall1 og isbanen
blir ledningen lagt i terreng mellom vei
og isbane og blir ikke til hinder for trafikken mens arbeidet pågår. På de stedene
der det er nødvendig å grave inn på vei
blir arbeidet gjort på en tid på døgnet/
uka slik at det ikke kommer i konflikt
med den ordinære trafikken til og fra
Nordvesthall1.
Det skal også legges til rette for at avløpet fra Nordlandet kan ledes inn på det
nye overføringssystemet, og det skal
derfor legges en ny ledning fra Wilhelm
Dalls vei og ned til den nye rørledningen.
Arbeidet blir utført etter at overføringen
fra Nordlandet er bestemt.
Kloakkrenseanlegget på Hagelin skal,
når det er ferdig utbygd, ta imot
kloakken fra Innlandet, Kirkelandet,
Gomalandet og Nordlandet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Byregionprogrammet
regionsenter må den tilby samferdselsløsninger, tjenester, opplevelser og
muligheter som vi ikke finner i de andre
kommunesentrene. Vi skal derfor utfordre byplanleggingen også i et regionalt
perspektiv.

Forankring
“Avspark” for prosjektet kom i et møte
i Averøys nye flotte kommunehus tirsdag 13. mai. Her deltok de fire formannskapene sammen med tillitsvalgte og
andre ansattrepresentanter samt kommunenes øvrige ledelse.

Framdriftsplan

Samarbeidskommunene
Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll deltar i
kommunaldepartementets
byregionprogram.
Hensikten er å øke kunnskapen
om samspillet mellom by og
omland for å styrke vekstkraften i regionen. Avspark
var tirsdag 13. mai.
Programmet er delt i to faser, der første
fase i 2014 handler om å skaffe bedre
kunnskap om hva som fungerer, og hvor
vi har flaskehalser. Dersom programmets første år blir vellykket, kan vi søke
om fortsatt deltakelse i ytterligere tre år.
Samarbeidskommunene er enige om å
arbeide etter tre “spor”:

Spor 1: Tjenestesamarbeid
Vi skal, i dialog med politikere og

ansattes representanter, identifisere
mulige områder for tjenestesamarbeid,
og om deler av slike samarbeid fysisk
kan samles i én av kommunene etter en
form for vertskommunemodell.

Spor 2: Næringsutvikling
Med
utgangspunkt
i
eksisterende
næringsliv skal vi analysere potensialer
for økt samarbeid og integrasjon slik at
verdiskapingen kan komme større deler
av regionen til gode. Vi skal ta utgangspunkt i den petroleumsbaserte næringen rundt Bremsnesfjordbassenget, og
arbeide oss utover både geografisk og
tematisk. Vi skal også tenke ut over
dagens regionale aktører.

Spor 3: Regionsenter
Kristiansund arbeider aktivt med bypakke og sentrumsplan for å utvikle
byen. Skal Kristiansund lykkes som

For å hjelpe oss med noen utredninger
har departementet bevilget prosjektstøtte. Etter sommeren skal alle kommunestyrene drøfte innhold og framdrift
i prosjektet, og torsdag 2. oktober inviterer Kristiansund alle til en bykonferanse. På konferansen blir det bypakken
og sentrumsplana som skal drøftes.
På slutten av året må alle kommunene
gjøre politiske vedtak om vi skal søke
om videre deltakelse i programmet. Da
kan også andre kommuner som ønsker
det søke seg med.
Torsdag 5. juni var det felles formannskapsmøte i Kristiansund for orkidékommunene. Her var Byregionprogrammet et av temaene.
Trykk her for mer informasjon om
byregionprogrammet.
Tekst: Odd Arild Bugge, byplanlegger
Foto: Petter Ingeberg

Fra åpningen av felles formsnnskapsmøte i Kristiansund 5. juni
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Bålbrenning og St. Hansfeiring
juni kommer vi nærmere inn på hva som
kreves av opplysninger i søknaden.
Vi håper selvfølgelig alle får en fin og
vellykket midtsommersfeiring og vil derfor gi dere noen råd:
• Bruk kun rent trevirke
• Ikke bruk impregnert materiale av
den gamle sorten på bålet, asken er
ekstremt giftig.
• Plaststoffer gir svart og veldig giftig
røyk som forsurer miljøet på alle
måter.

Ikke bruk bensin

St. Hansaften er i år på en
mandag. Vi regner derfor
med at mange vil feire midtsommersnatten på lørdag.
De som vil tenne bål må søke
om tillatelse innen 17. juni.

vurdering av brannfaren og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere både
brannfaren og hvordan et eventuelt
tilløp til brann er tenkt slokket. Dette
ansvaret pålegges den som er ansvarlig
for bålet.

Det har vært mye fint vær i vår. I kombinasjon med mye død skogbunn og vegetasjon er den generelle skogbrannfaren
langt større enn vanlig.

Vi vil ha søknadene om bålbrenning senest 17. juni, og kontrollere hver enkelt
søknad før endelig godkjenning.

Fortsetter finværet må vi innføre strenge
restriksjoner. Vi vil da legge vekt på

De fleste personskadene på St. Hansaften skjer under oppfyring og ved hjelp
av bensin. Det som skjer er at bensindampen sprer seg over et større område og antennes på sekundet i det
fyrstikken/lighteren tennes. Vi får da en
eksplosjonsartet brann som lett kan gi
brannskader til de som står i nærheten
Brann- og redningsenheten vil inspisere
de innmeldte bålene fra 18. juni. Hva
som kreves for å få godkjent bålet, vil
som sagt stå i vår annonse 14. juni.
Ha en trivelig midtsommersfest.
Tekst: Gunnar Grimsmo Jensen,
leder forebyggende avdeling.

Selv om det blir en endring til “vanlig”
nordmørsk vær, er brannfaren større
enn normalt. I en annonse lørdag 14.

Nå kan du abonnere gratis på infobladet
Vi har nå startet en enkel og
gratis abonnementsordning
på dette infobladet. Sender 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.
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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 Nordmørskommunene, til fylkesmannen og
til de folkevalgte på “Mørebanken” på
Stortinget.

Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut informasjonsbladet Kristiansund.

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

I bladet presenteres små og store nyheter om saker og ting som skjer i kommunen.

Du kan se alle tidligere utgivelser av
Infobladet Kristiansund ved å trykke på
denne lenken.

Målgruppen for bladet var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte,
og bladet ble distriburt internt.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nytt felles sykehus - felles plangruppe
kommunene. I forbindelse med høringene blir det også folkemøter.
Sykehustomta på Storbakken er Kristiansund kommunes alternativ, mens
Gjemnes kommune har Astad og Høgset som alternative tomter. Molde kommune har tre tomter i Hjelsetområdet
som alternativer. I løpet av sommeren
skal både Gjemnes og Molde kommuner
velge en tomt hver, slik at alle tre kommunene har ett alternativ hver.

Fra venstre: Hans Petter Duun (Norconsult), Gudmund Moen (Helse bygg), Bjørn Remen
(Helse Midt-Norge), Eirik Heggemsnes (Molde), Ole Helge Haugen (fylkesplansjef), Helge A
Carlsen (Ksu), Odd Arild Bugge (Ksu), Birgit Eliassen (Gjemnes), Olav Inge Hoem (Gjemnes)
og Roland Mauseth (Helse M & R).

Onsdag 28. mai var den administrativ
plangruppa
for
nytt felles sykehus samlet til møte i Kristiansund.
Plangruppa har ansvar for
å avklare alle tomteforhold
og øvrige tekniske forhold
knyttet til lokalisering av det
nye felles sykehuset i Nordmøre og Romsdal.

både den lokale konsekvensutredningen
for hver enkelt tomt, høring om de regionale virkninger av lokaliseringen og
idéfaserapporten (hva sykehuset skal ha
av funksjoner) ut til høring i de aktuelle

Styret i Helse Møre og Romsdal HF skal
anbefale tomtevalg og funksjoner i styremøte den 17. desember, mens Helse
Midt-Norge RHF tar bestemmelse om
dette den 18. desember. Lokalisering og
innhold i det nye felles sykehuset skal
deretter forelegges Helse- og omsorgsministeren i januar i 2015.
Tekst: Stein Kulø
Foto: Petter Ingeberg

Plangruppa består av representanter
fra Kristiansund (2), Gjemnes (2) og
Molde (2), samt en representant fra
Planavdelingen i fylket og Statens vegvesen. Sentrale aktører fra Helse Møre
og Romsdal HF og Helse-Midt-Norge
RHF deltar også. Fra Kristiansund møter
kommuneplanlegger Odd Arild Bugge og
kommunalsjef Helge A. Carlsen.
I løpet av sommeren/høsten legges

Rokilde olympic 2014
Det var ansatte sammen med Rokildes kulturverter som sto bak både
idé, planlegging og gjennomføring av
arrangementet.
Det var lagt opp til forskjellige aktiviteter, tilpasset noen og enhver. Blant
annet gå-runde med quiz, bowling, ballspill, ringspill med mer.

Lørdag 10. mai var det
“Verdens
aktivitetsdag”.
Rokilde sykehjem markerte
dette den 9. mai med en
storslått “Rokilde Olympic”

Dagen bar preg av sol, god stemning og
et høyt aktivitetsnivå.
Det gledes allerede til neste års markering av verdens aktivitetsdag og Rokilde
Olympic 2015.

Både for beboere og pårørende var det
før, under og etter aktivitesrundene tid
for noe godt å spise og drikke. Det ble
stekt vafler, grillet pølser. Alle deltakerne
ble premiert.
Tekst og foto: Stephanie Helland, enhetsleder
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Imponert over mottakelsen
mottakelse på Sørsundbrua, i sentrum,
på havna, på Bjørnehaugen og på Kvernberget. På flyplassen var det et yrende
folkeliv og det krydde med unger.
Gjestene var storfornøyde og vi fikk
god Kristiansundsreklame da innslaget
ble sendt torsdag 22. mai med reprise
søndag 25. mai.

Da TV2s sommersatsing “Fly
med oss” kom til Kristiansund onsdag 21. mai var de
imponert over mottakelsen.

Etter å ha tatt inn 20 minutters forsinkelse fra starten i Ålesund om morgenen, ble landingen på Kvernberget noen
minutter forsinket fordi det var slik flott

Et bilde fra flyplassen der gjestene ble
ønsket velkommen av ordføreren ble
lagt ut på kommunens facebookside
med en kort tekst. Dette ble i løpet av et
døgn sett av over 11 000 personert, likt
av 420 og delt av 26. Populært dette.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: TV2

Rokilde sykehjem var også med
Da “Fly med
oss” kom til
Kristiansund
ble det også
vinket
med
flagg og skålt
med
champagne
fra
terassen
på
Rokilde sykehjem.

de samlet to avdelinger ved sykehjemmet ute på terassen. Her ble det servert
champagne og flagget høyt i håp om at
flyet skulle sveipe over. Beboerne satte
stor pris på markeringen, og så frem til
å se resultatet på tv-skjermen.
Tekst og foto: Stephanie Helland

Hjelpepleier
Gunn
Turid Roksvåg fikk
idéen og sammen
med kollegaer fikk

Bjerkelund ga 10 000 til “Gode verdier”
Elevrådet ved Bjerkelund
skole har i år valgt å gi overskuddet fra årets trivselskveld til “Gode verdier”. Det
ble i alt 10 000 kroner.
I vinter arrangerte Bjerkelund Skole
sin årlige Trivselskveld. Et arrangement hvor elevene inviterer foreldre og
familie til en annerledes skoledag. Det
er salg av mat, selvlaget kunst, tombola, loddsalg, auksjon og andre aktiviteter i regi av elever og lærere.
Store deler av overskuddet går til en
organisasjon eller forening som elev-
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rådet ved skolen bestemmer. Denne
gangen valgt de å gi pengene til «Gode
Verdier».
10 000 kroner ble overrakt til foreningen i midten av mai. Gunn Elisabeth
Stensønes og Thomas Thormodsen tok
imot gaven på vegne av foreningen.
Gode Verdier er en forening i Kristiansund med formål om å støtte barn og
unge som trenger ekstra hjelp for en
bedre hverdag. Les mer om foreningen
på: www.godeverdierkristiansund.no
Tekst og foto: Gunnar Haugan, enhetsleder

“Patina” fylte Festiviteten

Levd kvinneliv i all sin visdom, sårbarhet og skjønnhet
speilet forestillingen Patina
som ble vist i Festiviteten
22. mai. Dagforestillingen
fylte Festiviteten til randen
Fulle hus på Den Norske Opera, turné
i USA, og utsolgt på Trøndelag Teater i
2012. Nå kom damene fra Orkdal tilbake
til oss.
Patina betyr å eldes med glans, og det
finnes knapt bedre eksempler på nettopp dette, enn damene i denne forestillingen.
Med utgangspunkt i Seniordanslaget
i hjembygda Orkdal har danser og koreograf Arne Fagerholt samlet en stor
gruppe damer i alderen 65 til 87. Sammen med dem har han laget en rørende
og poetisk danseteaterforestilling.
Forestillingen Patina er blitt en hyllest til
våre mødre, bestemødre og oldemødre.
En generasjon kvinner som Fagerholt
mener ikke har blitt sett nok. All den
skjønnhet disse kvinnene representerer og all den livsvisdom de bærer med
seg trenger vi nå, mer enn noen gang
tidligere. Til musikk fra kvinnenes ungdomstid og frem til i dag møter vi dem
i danseriske scener hvor selve livet utspiller seg i all sin glede, sårhet og undring.
Dagforestillingen i Festiviteten der eldre
møtte en ung venn fylte Festiviteten til
randen. Det var 6 skoleklasser fra Kristiansund videregående skole helse og
sosialfag, som bisto de eldre i alt fra å
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hente dem fra Barmanhaugen, en hånd
opp trappa, by på et glass i foajeen eller
sitte sammen under forestillingen. En
stor takk til disse.
Seniordansere fra hele Nordmøre kom
for å se og høre denne så mye omtalte
forestillingen som har reist land og
strand rundt. Hyggelig var det også at
lokallaget i Kristiansund overrakte en
blomst som takk for en flott opplevelse.
Fra kommunen fikk de en bok om Operaen i Kristiansund sin historie.
På kveldsforestillingen var det litt færre
i salen, men også de ble rørt og begeistret over denne forestillingen.

Koreografen
Arne Fagerholt
Arne Fagerholt er
utdannet ved Statens
Balletthøgskole
(1980–83). Han ble
ansatt i Nasjonalballetten (1983) og
utnevnt til solist i
1985, bare 20 år
gammel. Tok sølv i
Eurovisjonens Internasjonale
konkurranse
for
unge
dansere
i
Italia
i 1985. Danset i
Carte Blanche fra
1987 til 1992. Koreografisk debut var
med Heartaches for
Nye Carte Blanche
i 1991. Debuterte
som skuespiller ved
Den Nationale Scene

i 1992 i Det perfekte kysset og spilte
tittelrollene i Peter Pan ved DNS og
Mowgli ved Riksteatret. Har koreografert
Spelet om Heilag Olav siden 1997, helaftensballetten Pinocchio for Nasjonalballetten i 1998, Jesus Christ Superstar
ved Trøndelag Teater og Genanse og
verdighet ved Nationaltheatret, begge i
2000. Fra 2001 til 2008 var han teatersjef for Carte Blanche i Bergen. Lektor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen
i Oslo 2009 - 2010. Er fra 2011 ansatt
som kulturleder i sin hjemkommune
Orkdal. Medlem av Norsk Kulturråd og
leder for Faglig utvalg for dans fra 2012.
Tekst: Kristin Brevig, kulturkonsulent

Bruk biblioteket på nettet
sjangre, eller hva vi har av språkkurs og
dataspill. Visste du for eksempel at biblioteket låner ut Playstation-spill?

Kristiansund bibliotek fikk
nye
hjemmesider
høsten
2013, i en felles løsning med
de andre folkebibliotekene i
Møre og Romsdal. Lanseringen av de nye hjemmesidene
satte et foreløpig punktum
for et langvarig arbeid med
synliggjøring og profilering av bibliotekene i fylket,
noe som også har resultert
i at bibliotekene har fått en
felles logo.
På bibliotekets hjemmesider finner du
til en hver tid oppdatert informasjon om
bibliotekets åpningstider, arrangementer, tilbud og tjenester. Klikk på temaknappene les, hør, se og spill, og se hva
biblioteket kan tilby til utlån av for eksempel lydbøker og filmer innenfor ulike

Ved å gå inn på Hvem er du? vil du finne
informasjon spesielt for ulike brukergrupper, for eksempel studenter, som
ofte har behov for fjernlån fra universitets- og høyskolebibliotekene. Vi har
også utfyllende informasjon til enkelte
andre grupper, som fremmedspråklige
og brukere med spesielle behov (svaksynte, personer med lesevansker med
mere), alle har rett på et godt bibliotektilbud!
Tipsbloggen vår Bli inspirert oppdateres
hver uke med nye boktips for barn, ungdom og voksne, og det kommer tips om
gode filmer. Det er bibliotekansatte fra
hele fylket som står bak anbefalingene,
og her er det verdt å følge med, bibliotekarer vet nemlig å finne fram til bokperlene! Under Nytt og populært kan du
følge med på nye innkjøp i biblioteket,
eller sjekke ut hvilke titler som har vært
mest populære å låne det siste året.
Øverst til høyre finner du søkefeltet. Her
kan du søke etter titler, forfattere eller
emner, og se hva biblioteket har til utlån. Du søker også på nettsidene, hvis
du lurer på en bestemt ting angående
bibliotekets tilbud. Finner du noe du vil
låne kan du logge deg inn og bestille (ha

lånekortet ditt for hånden!), biblioteket
sender deg en e-post eller SMS når det
er klart for henting. Når du er innlogget
kan du også se hva du har lånt og når
det skal leveres tilbake. Og du kan lage
deg en huskeliste over bøker du ikke har
tid til å lese akkurat nå, men som du vil
huske til senere.

Webapp
Kristiansund bibliotek har fått egen
webapp, denne gjør det svært enkelt
og oversiktlig å søke og logge inn fra
smartmobilen eller nettbrettet ditt. Ser
du et forfatterintervju på TV eller leser om en ny bok i avisa, kan du kjapt
søke på mobilen og se om biblioteket
har boka, og eventuelt bestille den i så
fall. Og du kan fornye alle dine lån med
et lite klikk når du ser at forfallsdatoen
nærmer seg faretruende. Webappen
finner du enklest via hjemmesidene
(velg “Legg til på hjem-skjerm” eller
liknende når du har fått opp siden på
mobilen/nettbrettet).

Facebook
Kristiansund bibliotek er selvfølgelig på
Facebook! Lik oss, så får du enkelt med
deg nyheter vi legger ut om for eksempel utstillinger, arrangementer og eventuelle endringer i åpningstider i forbindelser med ferier og den slags.
Tekst: Borghild Lien, bibliotekar

NM i fotball for brannmenn
Ambisjonene var store og kristiansundslaget startet cupen med å slå regjerende mester Stavanger 4-2 i første kamp.
God lagmoral og stor innsats av samtlige
ga en velfortjent seier.
Dessverre falt flere spillere fra etter
hvert grunnet skader underveis i cupen,
og laget tapte de to neste kampene.
Med fullt lag hadde vi kanskje hevdet
oss blant de beste.
Gjengen ser fram til neste NM i Stavanger i 2016, med bedre trente spillere og
enda flere is-poser.
Bak fra venstre: Bayar Ali, Henning Ove Lyngvik, Einar Hjelle, Knut Schjølset, Jørund Haltbakk, Kim Roger Solli-Sæther, Jonny Skarpnes (kaptein), Harald Berge, Jens Blakstad, Oddbjørn Dønheim, Svein Karlsen. Foran fra venstre: Dagfinn Tømmervåg, Terje Hagfors (oppmann), Jørn Ove Sundli, Roger Svanemsli, Kåre Andersen, Erlend Vaag og Thore Isaksen.

Fredag 23. og lørdag 24. mai
var det NM i fotball for brann
menn. Cupen var i Ålesund
og Kristiansund deltok med
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et lag bestående av folk fra
brannvesenet, feiere samt
fra flyplassen.

Tekst: Johnny Skarpnes
Foto: Åge Henriksen (110-sentr Ålesund)

Bystyret ga ros til en flott årsrapport
I møte tirsdag 27. april tok bystyret enstemmig årsrapporten for 2013 til etterretning.
Alle talerne roste årsrapporten og de ansattes innsats i kommunens tjenesteproduksjon.
Bystyret brukte om lag 2 timer på behandlingen av årsrapporten og regnskapet
for 2013. Alle gruppelederne og hovedutvalgslederne hadde innlegg og det var
replikkveksling etter alle innleggene.
Før de gikk inn på detaljer i saken benyttet alle talerne anledningen til å
skryte av en flott årsmelding som et
stort, godt og ryddig dokument, samt
skryte av kommunens mange ansatte
som gjennom hele året har levert et
bredt spekter av gode tjenester innenfor

trange økonomiske rammer.
Flere nevnte at vi har mye å være stolte
av og det er viktig at vi får informert om
det vi gjør. Dette skaper både stolthet
og bedre omdømme.
Tidligere rådmann og nåværende bystyrerepresentant Anton Monge (H) ga
terningkast 6 både til årsrapporten og til
regnskapet. Det skal bli spennende å se
hvordan den nasjonale farmandjuryen
vurderer årsrapporten i forhold til andre
kommunale årsrapporter.
Redaktør for årsrapporten er controller Vibekle Grønvik ved økonomiseksjonen. Designet er gjort av Oseberget
og BK-Grafisk har trykket den.
Trykk her for å se hele årsrapporten.
Tekst: Petter Ingeberg

Utvidet interkommunalt barnevern

Frei administrasjonsbygg

Prosessen
har
vært god og alle
tre kommunen
har vært representert i arbeidet. Det er
gjort
politiske
vedtak i alle tre
kommunene og
ny samarbeidsavtale er underskrevet.

Fra 1. mai ble barneverntjenesten i Gjemnes del av
Kristiansund og Averøy sitt
interkommunale barnevern.
Det har vært en prosess fram mot
dette samarbeidet. Det første møte ble
avholdt i mai i 2013 og ett år etter er vi
altså i gang, så det har gått fort.

Siri N. Holte og Terese Brevik

Ann Kristin Flemmen
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i jobb fra nyttår. Hun blir da en del av
lederteamet i den interkommunale
tjenesten i stilling som teamkoordinator.
Terese Brevik var vikarierende barnevernleder i Gjemnes. Hun har nå gått
inn i en saksbehandlerstilling i Mottaksteamet. Siri N. Holte har også fått sin
stilling lagt til dette teamet. Omsorgsteamet er blitt styrket ved at Ann Kristin F. Eggen er en av medarbeiderne der.
De er alle enige om at de setter pris på
større fagmiljø og et større sosialt miljø. De berømmer sine nye kollegaer for
å ha blitt tatt godt i mot og inkludert i
miljøet. Det å være i et større fagmiljø
er svært viktig og her finnes det alltid
noen å drøfte saker med, spørre om råd
med mere. Det er mange med lang erfaring og allsidig kompetanse. De jobber
nå mer spesialisert, noe som gjøre at
man kan konsentrere seg mer om like
oppgaver. Men de ser også noen fordeler
ved å jobbe i små kommuner. Det kan
blant annet være at det er “kortere vei”
til beslutningsmyndighetene.

De tre som arbeidet i barneverntjenesten i Gjemnes er nå ansatt i Kristiansund
kommune og har fått kontorer i Frei
administrasjonsbygg sammen med resten av barneverntjenesten.

I Barn, familie og helse er vi glade for
at Gjemnes valgte interkommunalt
barnevernsamarbeid med Kristiansund
og Averøy. Vi har fått nye hyggelige og
flinke medarbeider som vi setter stor
pris på.

Barnevernleder i Gjemnes var Elin Karlsvik. Hun har nå permisjon og er tilbake

Tekst og foro: Åse Bjerkestrand, ehetsleder

Junibrev fra kjøkkensjefen
I Norge er det satt følgende norske
rekorder i juni:
• Kulderekord -12,2 på Fanaråken
• Varmerekord: 35,6 grader i Nesbyen.
• Nedbørsrekord 165,5 mm i Lurøy
Nordland

så bra at vi selv er fornøyde, lar vi det
komme brukerne til gode. Vi har sendt
noen saltfiskballer ut og fått gode tilbakemeldinger fra våre “prøvekaniner”.

I juni feirer vi midtsommer St. Hans
aften som er en folkelig fest, den 23.
Før 1770 var dette en feiring som også
mange steder innebar bålbrenning, men
festen var da til ære for Johannes døperens fødselsdag som i følge overleveringer er den 24.
Det er også pinse i juni. Frem til 2011
var 1. pinsedag en avisfri dag i Norge.
Samt en offentlig flaggdag.

Juni som er årets sjette
måned, har 30 dager og er
oppkalt etter den romerske
gudinnen
Juno.
Gudenes
dronning og ekteskapets
gudinne.
F

Saltfiskball på prøve
Felleskjøkkene har nå i en periode eksperimentert med “saltfiskball”. Her er et
bilde fra en prøveporsjon, hvis ball av 5
kilo fisk + 5 kilo potet kan betraktes som
en prøveporsjon. Hvis resultatet blir

Siden juni er den første sommermåned
velger jeg å sette inn et bilde av en solsikke. Denne vakre blomst, som foruten
å gi oss noe pent å se på, også gir oss
solsikkefrø og solsikke olje (sundt fettstoff). Den kan godt brukes til steking hvis
temperaturen ikke blir for høy.
Tekst og foto (ball):
Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Familiedag på Grip søndag 15. juni
(hvis behov
• Kl. 11.30 Utstillinga «Grip før turismen» i Heimnaustet presenteres
av konservator Odd W. Williamsen,
Nordmøre museum
• Kafe i Heimnaustet 2.etg. ved krovert Hilde Håbjørg
• Kl. 13.30 Grip kirke presentere av
konservator Odd Williamsen
• Kl. 14.00 Grip kirke: Konsert med
Møremusiker Øystein Sandbukt
(gitar)
• Kl. 13.30 – 15.00 Grip games
leker for barna med premier ved
Gripværingen
• Kl. 15.00 Tautrekking mellom Grip –
Dale og Kristiansund
• Kl. 17.00 avgang Gripruta fra Grip,
ekstratur 18.45 fra Grip (hvis behov)

I år er det 50 år siden kommunesammenslåingen mellom Kristiansund, Grip og
Dale. I den anledning er det
familiedag på Grip søndag
15. juni.

mellom Grip-Dale-Kristiansund, konsert
i Grip kirke og kafe i Heimanaustet.

På programmet er det blant annet kåseri
om Grips historie og Grip stavkirke. Grip
games med leker for barna, tautrekking

Programmet blir omtrent slik
• Kl. 10. avgang Gripruta fra Piren i
Kristiansund - ekstratur kl. 11.45
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Arrangør er Gripværingen, Gripruta,
Krovert, Nordmøre museum, Tidens
Krav og Kristiansund kommune.

Tekst: Kristin Brevig, kulturkonsulent
Foto: Destinasjon Kristiansund

Demokratiprogram for barn og unge vedtatt
vensjon i kommunen.
Programmet skal gjennomføre tiltak på
tre viktige satsningsområder knyttet til
barn og unge:
• Informasjonen om offentlige tjenestetilbud og aktuelle saker
• Demokratiopplæringen i skolen
• Rutiner for innhenting av synspunkter og medvirkning i aktuelle saker

Tirsdag 27. mai vedtok bystyret enstemmig demokratiprogrammet for barn og
unge. Programmet består
av flere konkrete tiltak, som
skal styrke barn og unges
deltakelse og innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår.
I følge FNs barnekonvensjon har barn
rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid
og lek og rett til å si sin mening i alt
som angår dem. Demokratiprogrammet
skal være et viktig verktøy for å sikre
en bedre etterlevelse av FNs barnekon-

Ett eksempel på informasjonstiltak er
at det skal lages egen side for barn og
unge på kommunens digitale plattform,
mens ett eksempel på opplæringstiltak
er at elevenes representanter i elevråd
og ungdomsråd skal få tilbud om opplæringsprogram med praktiske øvelser.
Som eksempler på medvirkningstiltak
kan det nevnes at det skal etableres
felles rutiner for innhenting av synspunkter fra barn og unge i aktuelle saker og sist, men ikke minst at det skal
prøves ut en ordning med møte- og
talerett til en representant fra ungdomsrådet i Hovedutvalg for skole, barnehage
og kultur.
Demokratiprogrammet blir etter som-

meren lagt ut som hefte på kommunens hjemmeside. I mellomtiden vises
det til saksframlegget til bystyret for
en fullstendig oversikt over tiltakene i
demokratiprogrammet.
Vi takker alle som har bidratt i arbeidet
med demokratiprogrammet gjennom
levekårsprosjektet. Rådmannen har
plassert ansvaret for videre oppfølging
og koordinering av demokratiprogrammet hos kultur- og næringsenheten.
Andre berørte enheter og tjenester blir
involverte etter hvert.
Barn og unge skal medvirke fordi de har
rett til å bli hørt og fordi medvirkning
gir bedre resultater. Samtidig trenger
de informasjon om tjenestetilbudet
og opplæring i hvordan de kan delta i
demokratiet. Demokratiprogrammet vil
derfor stille krav til alle som er politikere, saksbehandlere og ansatte i kommunens tjenester om å legge forholdene
best mulig til rette for barn og unge skal
få si sin mening og bli hørt.
Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder
“Jordklode”: Torbjørn Elgenes

Stemmerett for 16 og 17-åringer - Valg 2015

Ungdomsrådet 2013-2014

i 2015 er det kommunevalg,
og forberedelsene er i gang.
27. mai vedtok bystyret å
søke om deltakelse i et forsøk
om stemmerett for ungdom
som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Dette er et ledd i å øke
samfunnsengasjementet og
politisk bevissthet blant ungdom, samt for å styrke ungdommens stemme i politisk
virke i lokalsamfunnet.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i vår alle
kommunene til å delta i forsøket. Ved kommunevalget i 2011 ble
det gjort forsøk med
nedsatt
stemmerettsalder til 16 år, og omlag
9400 ungdommer fikk
anledning til å stemme.
Forsøket ga mange interessante erfaringer, og
departementet
ønsker
nå et enda bredere erfaringsgrunnlag. Kristiansund deltok ikke i forsøket i 2011.
I år har ungdomsrådet, formannskapet
og bystyret behandlet saken med gjennomgående positive vedtak.
Departementet skal velge ut om lag 20
kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelsen blir det lagt vekt på ulike kriterier – for eksempel, størrelse på kommunen, geografisk og politisk spredning
og alderssammensetningen i kommu-

nen. I Kristiansund er 36,8 % av innbyggerne (8 988) under 30 år.
Kristiansund ungdomsråd understreker i
sin uttalelse til bystyret at politisk engasjement ikke er aldersmessig betinget,
og ønsker at ungdom som fyller 16 eller
17 i valgåret skal få lov til å stemme
ved kommunevalget 2015. Rådets argumenterer videre med at mange politiske
vedtak og behandlinger angår ungdom
direkte. Gjennomsnittsalderen i bystyret
er over 50 år.
Gjennom
ulike
tiltak,
deriblant
demokratiprogram for barn og unge
og et eget involveringsutvalg, ønsker
kommunen å fokusere på ungdommens
kompetanse og innsikt, kunnskap som
kanskje ikke er alle voksne forunt.
Tekst: Toril Skram Lundberg, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

MOT til å leve

Et allsidig og forrykende
MOT show i Dahlehallen tirsdag 10. juni var en happening og bevis på MOTs verdier
i et lokalsamfunn. Elever fra
Frei og Nordlandet ungdomsskole fremførte sang, dans,
turn, gitarspill og trommesolo.

Flere sier de opplever mindre mobbing i
skolen når de har MOT.

informatører for gjennomføringen av
MOT show Kristiansund 2014.

Kristiansund kommune “et lokalsamfunn med MOT” takker ungdom med
MOT, elever som deltok i showet og MOT

Tekst og foto: MOT koordinator/Folkehelsekoordinator Bente Elshaug

Elevene sang i MOT–koret, noen som
solister sammen med X-Factor vinner og MOT ambassadør Chand. Kristiansund var også så heldig å få besøk
av komiker og MOT ambassadør Nils
Ingar Ådne (Nilsi) og vinner av MGP
junior
og MOT ambassadør Torstein
Snekkvik. Alle skapte en flott og kraftfull
stemning i Dahlehallen.
Til sammen var det 600 elever som fikk
oppleve årets MOT turné 2014. MOT
besøker 51 lokalsamfunn med MOT.
Forrige gang Kristiansund hadde et tilsvarende show var i 2010.
Ungdommene beskriver MOT i skolen som et viktig program som gjør
klassemiljøet bedre og det hjelper de til
å ta egne valg og å kunne være seg selv.

15

Ordfører Per Kristian Øyen på MOT show i Dahlehallen. Et forrykende show med Kristiansunds
ungdom og MOT ambassadører Chand (f.v.), Torstein Snekkvik og Nils Ingar Ådne (Nilsi).

Nyåpning av “Lunden” på Nordlandet

Fredag 8. juni var det befaring i “Lunden” med representanter fra byingeniøren, parksjefen, jubileumskomiteen og Nordlandet kirke.
Tidens Krav og NRK-Møre og Romsdal var også med på befaringen. (Foto: Petter Ingeberg)

Mandag 9. juni, på andre
pinsedag, var det nyåpning
av parken ”Lunden” på Nordlandet. Omlag 200 personer
deltok. Parken ligger like ved
kirka og har i mange år vært
glemt. I anledning 100-årsjubiléet til Nordlandet kirke
er parken “gjennoppdaget”.
Gjengrodde stier er gravd
frem og parken er stelt.
I forbindelse med nyåpningen var det en
helt spesiell pinsevandring der forsamlingen gikk fra kirken og inn i parkområdet. Ordfører Per Kristian Øyen klippet
snoren og sogneprest Lars Ove Skaret
ledet forsamlingen gjennom parken med
flere stopp underveis.  

Gave til kommunen i 1873
17. mai i 1873, for 141 år siden, forærte
handelsmann Niels Rosing Pareilus parkanlegget sør for Nordlandet kirke som
gave til Kristiansund kommune. (Kirka
ble bygd 40 år senere)

I gavebrevet anfører Parelius blant annet at ”Det talrige Besøk af Byens Indvaanere, som jeg saaatsige daglig har
havt om Sommeren i mit lille Parkanlæg,
har overbevist mig om. At man ynder
Pladsen og vist med Savn vilde unvære
den om min Eftermand skulde finde for
godt at nægte Adgang eller ennu Værre
om Trærne skulde ødelegges eller ryddes bort for bedre at nyttiggjøre Enget,
hvilket mand nylig saa blev Tilfældet
med Politimester Bendiksens Løkke”

opp. Trærne er stelt. Gresset er slått,
behandlet med plantevernmidler og skal
etter hvert sås med plenfrø.
Den gamle parken vil sakte men sikkert
bli et flott rekreasjonsområde på Nordlandet, slik det var i tidligere tider. Det
arbeides også for å anskaffe et lysthus
som skal plasseres på samme sted som
tidligere.
Tekst: Petter Ingeberg

“Lunden” var i sin tid et populært og
pent parkanlegg med kuperte gressbakker, gangstier, vakre trær og lysthus.
Parken har sakte men sikkert blitt tatt
over av naturen og var ganske så gjengrodd inntil jubileumskomiteen for Nordlandet kirke fikk idéen om å rehabilitere
området til 2014. Arbeidet er utført av
byingeniøren, parksjefen og dugnad av
idrettslaget Nordlandet.
Med utgangspunkt i gamle kart er gangstiene gjenfunnet, gravd fram og gruset

Omlag 200 personer deltok i vandringen
Foto: Just Ingebrigtsen

Ny flytebrygge på Grip
Det har lenge vært ønske
om en ekstra kai på Grip for
småbåtene og seilerne. Kommunen har i samarbeid med
Kristiansund og Nordmøre
havn laget en ny flytebrygge
til dette formålet.
Flytebrygga ligger på sørsiden av øya
like ved der Gripbåten legger til.
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Gripværingen har lenge ytret et ønske
om en slik kai og har tatt på seg vedlikehold og vinterlagring av kaia.
Kristiansund Kommune har et svært
godt samarbeid med Gripværingen og vi
har felles planer for videre utvikling av
tilbud til besøkende.
Tekst og foto: kristin Brevig, kulturkonsulent

Vi satser på “Ungdomstrinn i utvikling”
arbeidsmåtene på ungdomstrinnet må
bli mer praktiske og varierte.
Samtidig er det viktig at undervisningen
oppleves både relevant og utfordrende.
Dette vil kunne være et viktig bidrag
for å øke motivasjonen og innsatsen til
elevene.
Departementet har derfor igangsatt en
nasjonal satsing med tilbud om støtte
til ungdomsskolene i arbeid med klasseledelse, regning, lesing og skriving.
Skolene i Kristiansund får støtte til
denne satsingen i tre semester fra
august 2014 til desember 2015.

Torsdag 8. juni var det oppstartesmøte i Kristiansund der kommuneledelsen og rektorene
ved ungdomskolene møtte prosjektleder Roy Asle Andreassen fra Høgskulen i Volda

Mange elever opplever skolehverdagen som kjedelig og
monoton. Statistikk og forskning viser at elevenes motivasjon for læring er lavest
på ungdomstrinnet. “Ungdomstrinn i utvikling” er et
prosjekt for å bedre på dette.
Lav motivasjon fører til at elever sakker
akterut i læringen, og at en del av dem
aldri fullfører videregående opplæring.
For å finne svaret på problemet med lav
motivasjon har Kunnskapsdepartementet hatt dialog med et høyt antall elever,
lærere og foreldre på ungdomstrinnet.
De har sagt sin mening om hvordan ungdomstrinnet bør fornyes.
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I samtalene og tilbakemeldingene fra
elever, lærere, foreldre og andre, kom
det fram et klart og sterkt ønske om at

Høgskolen i Volda skal fungere som
faglig veileder for våre skoler, og det vil i
løpet av perioden arbeides etter følgende organisasjonsmodell:
Tekst: Henry Johansen, rådgiver
Foto: Petter Ingeberg

Kul kultur - varierte tilbud for små og store
Kontakt: Ola Fremo, 957 32 511
Påmelding: klikk her
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Arrangør: Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal

DNB/Norodd Friidrettsskole
(juni)

Her er ferietilbudene “Kul
Kultur” for sommeren 2014
med varierte aktiviteter for
barn og unge.
Det er laget en brosjyre med oversikt
over tilbudene. Alle elever i grunnskolen
mottar denne.
Ta gjerne kontakt for spørsmål til tilbudene. Hvert tilbud har en kontaktperson som kan gi mer informasjon.

Kunstworkshop (juni)
Liker du å være kreativ? Vi skal lage
spor og avtrykk i fliser som vi lager i
leire. Spor som runer, helleristninger,
fossiler fra eldre tider og nye spor fra vår
tid som datadeler, barbiedukker, lego og
mye mer! Du skal få legge igjen ditt spor
til ettertiden. Hvilket spor vil du lage?
Tid: man 23. og fre 27. juni (2 dager)
Sted: Innlandet skole
Målgruppe: 9 til 13 år
Pris: Gratis! Ta med matpakke
Kontaktperson: Gry Helen Olufsen,
tlf: 71 57 46 72
Påmelding: klikk her
Påmeldingsfrist: 16. juni
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Arrangør: Kunstner Håkon Nordhaug
og Gunvor Tangrand i samarbeid med
Kristiansund kommune

Deltakerne får en introduksjon til forskjellige idrettsøvelser. Det blir innslag
av løp, hopp og kast, samt lek for utvikling av balanse og motorikk. I tillegg
vil det være ballspill og mange andre aktiviteter. Kyndige og engasjerte
idrettsledere vil tilrettelegge og bistå
barna.
Tid: 23. - 27. juni
Sted: Atlanten stadion
Målgruppe: 6-12 år
Pris: kr. 1000 inkl. utstyrspakke
Kontakt: Tor Larsen, 952 04 579
Påmelding: klikk her - eller her
Påmeldingsfrist: 21. juni
Arrangør: Il Norodd friidrett

Seilcamp (juni)
Liker du sol, sommer, sjø og moro?
Da er seiling svaret. Du lærer grunnleggende ferdigheter for å mestre seiling av jolle. Har du erfaring fra før, gis
det muligheter til videreutvikling. Opplæring skjer med seileforeningens
utstyr ved jolleanlegget i Jonassen-skjerva på Innlandet. Instruktører fra Idrettslinja ved Atlanten videregående skole.
Tid: 23.-27. juni kl. 09.00-15.00
Sted: Jolleanlegget på JonassenSkjerva på Innlandet
Målgruppe: 9 til 12 år
Pris: kr. 1 500 inkl. mat
Kontaktperson: Rolf K. Sæther
Påmelding: 992 90 586,
rks@norom.no
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Arrangør: Kristiansund seilforening

Friluftsliv m/spenning (juni)
Er du en type som liker et aktivt og
variert friluftsliv, eller som tenker at det
høres spennende ut med aktiviteter som
i programmet 71 grader Nord? Vi padler,
dykker, lærer nye ferdigheter utendørs,
går på tur og tar “Friluftsknappen” på
Viken gard.
Tid: 23.-27. juni kl. 09.30-15.30
Sted: Viken gard (Frei)
Målgruppe: 10-13 år
Pris: kr. 1300 inkl. mat

Skatecamp (august)
Vi fortsetter suksessen fra i fjor. Profesjonelle skatere fra Oslo kommer til byen
for å lære bort sine moves. I tre dager
får du lære nye skatetriks, street skate,
skating på rampe, litt teori og film. Kurset er beregnet både for nybegynnere
og for dere som har skatet en del. Passer for gutter og jenter. Bli med da vel!
Tid: 13, 14. og 15. august
Sted: UngdomsHuset, Nansensgt. 24
og skateanlegget i Vågen
Målgruppe: Fra 10 år
Pris: kr. 400 - ta med matpakke
Kontakt: Gry H. Olufsen, 71 57 46 72
Påmelding: klikk her
Arrangør: Norgesrampen AS og
Kristiansund kommune
Tekst og foto: Gry Helen Olufsen,
ungdomskonsulent

Et engasjert brukerutvalg i NAV

NAV Kristiansund har i flere
år hatt et aktivt brukerutvalg. Mandatet er blant annet
å gi innspill som kan bidra til
å forbedre kontorets oppfølging av NAV’s brukere.
Utvalget består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner
og
engasjerte enkeltpersoner.
Utvalget møtes jevnlig, 3 til 4
ganger pr. halvår.
Utvalget har vært opptatt av kvaliteten i brukeroppfølgingen, og herunder
pekt særlig på behovet for god oppfølging av arbeidsledig ungdom, barnefamilier og flyktninger, samt personer med sammensatte vansker/behov.
Utvalget har i tillegg gått i spissen
for å fremme forslag om en ombudsordning som omfatter NAV’s brukere, i første omgang som en forsøksordning i samarbeid med Pasient- og
brukerombudet i fylket. Utvalget har
fått positiv støtte i saken og venter
spent på om arbeids- og sosialminister
Robert Eriksson griper fatt i saken til
høsten. Ikke tvil om at NAV-kontoret har
et engasjert og dyktig brukerutvalg.
En av NAVs sentrale oppgaver er å bistå
arbeidssøkere og personer med nedsatt
arbeidsevne til å komme i arbeid. I den
sammenheng er NAV-kontoret avhengig
av å ha et godt samarbeid med bedrifter
og næringsliv i byen, både for å rekruttere til nye stillinger og for å tilby arbeidstrening til de som trenger det.
Kommunen, som en av
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de

største

bedriftene i byen, er viktig i denne sammenheng. Kommunen og NAV-kontoret
samarbeider allerede i dag om en rekke
ungdommer og andre som trenger arbeidstrening på veien mot mer fast arbeid. Ikke minst er tiltaket «Aktiv kommune» et godt og vellykket eksempel på
dette, hvor kommunebedriften til enhver
tid stiller 25 praksisplasser til rådighet
for ungdom som trenger det.
På temamøte 13. mai stilte brukerutvalget spørsmålet om kommunen kan
bli enda bedre på dette området, slik at
flere arbeidssøkere kan få   muligheten
til å bli inkludert i gode arbeidsmiljø og
på den måten få kvalifisert hjelp til å
skaffe seg ordinær jobb etter hvert.
Noen av spørsmålene som ble stilt var:
• Har kommunen noen styrker som
gjør bedriften ekstra egnet som arena for arbeidsinkludering?
• Har kommunen et ansvar for å gå
foran som et godt eksempel i denne
sammenhengen i forhold til private
bedrifter?
• Kan kommunen ha noen økonomiske
interesser av og tilby arbeidsledige
arbeid/arbeidstrening/inkludering?
• Har kommunen jobber som trengs
utført, på en litt annerledes måte, og
som kan egne seg i denne sammenhengen?
• Siste vedtak om bosetting av flyktninger legger føringer om raskere
sysselsetting, dersom introprogram
ikke bidrar til jobb. Hvordan kan
kommunen legge til rette for dette?
Ordfører Per Kristian Øyen, personalsjef
Nils T. Walseth og NAV-leder Geir Obed

Nordli var tilstede for å høre utvalgets
synspunkter og ble tatt godt imot. Både
personalsjefen og ordføreren framhevet at det er stor vilje i kommunen til
arbeidsinkludering. De mente også at
det bør være rom for å bli enda bedre
på dette området. Begge synes det er
viktig at kommunen står fram som en
«spydspiss» i forhold til andre bedrifter i denne sammenhengen. Forankring
innad blant politikere og administrasjon
blir svært viktig for å få dette til, og en
sak om arbeidsinkludering bør derfor etter hvert fremmes for Bystyret, sa ordføreren.
I tillegg mente de at det er viktig at det
legges godt til rette for slikt arbeid i enhetene, og at det stilles nødvendige ressurser til rådighet fra både kommunen
og NAVs side for å utvikle slikt arbeid.
Det finnes mange relevante arbeidsoppgaver og mye positivitet blant ansatte i
kommunen. Utfordringene handler ofte
om koordinering, arbeidsledelse og oppfølging av den enkelte. Det er det fullt
mulig å gjøre noe med, mente begge to.
Det ble et spennende
og nyttig
temamøte, med mange gode ideer og
innspill fra brukerrepresentantene som
både kommunen og NAV-kontoret tar
med seg i det videre arbeidet. Ordføreren, personalsjefen og NAV-lederen roste initiativet fra brukerutvalget.
Utvalgsmedlemmene var godt fornøyde
med at kommunens ledelse stilte opp og
lyttet til synspunktene i en så viktig sak.
Tekst: Per Ola Harstad, Nav-Kristiansund
Foto: Petter Ingeberg

Nordiske dager i vennskapsbyen Fredericia

Nordiske dager arrangeres
i år i Fredericia, vår vennskapsby i Danmark. Borgmesteren har, tradisjonen
tro, invitert sine vennskapsbyer Härnösand, Kokkola og
Kristiansund til nordiske forbrødring fra 4. til 6. juli.
Som tidligere nevnt er dette sammenfallende med deres egen store feiring av
5. og 6. julidagene.
Kristiansund er representert med Dansestudioet (30 dansere + ledere) og Scenario ungdomskor (27 sangere+dirigent
og ledere). Deltagerne reiser med båt
fra Oslo til Fredrikshavn 2. juli, slik at de
er i Fredericia i løpet av torsdag 3. juli.
Hele fredagen den 4. juli er satt av til
øvinger for programdeltagerne. Da skal
de «sy sammen» fellesprogrammet.
Til åpningen er det arrangert en ny
medley med nordiske vinnermelodier fra
Eurovision Song Contest (MGP). Låtene
som brukes er «Only teardrops» (dansk

vinnermelodi 2013), «Euphoria» (svensk
vinnermelodi 2012), «Nocturne» (norsk
vinnermelodi 1995), og den finske låten
«Hard Rock Hallejujah» fra 2006.

sangere. I tillegg til fellesnummeret vil
Scenario også ha sin egen koravdeling.
I slike tilfeller har de gjerne sunget noe
nordmørsk som har slått godt an.

Bjørn Hedstrøm, leder av Härnösands
paradorkester, har arrangert melodiene
for korps og kor, og deltagerne fra vennskapsbyene er i gang med å øve. Det skal
også være dans til, og her har lederne
i Dansestudioet, Lene Ripnes og Lotte
Johannessen Ramstad, en stor oppgave. De skal koreografere danser til et
par av vinnermelodiene, mens den danske danselederen koreograferer til den
danske låten. Når de møtes fredag morgen skal alle lære dansene. Spennende!
Lørdag morgen når Nordiske dager
åpnes på Rådhusplassen, blir den nordiske medleyen presentert for publikum.

Offisielle deltagere

Liker etter åpningen blir det danseshow
på Rådhusplassen, der Dansestudioet
presenterer sitt innøvde show. Her skal
dansere fra de andre vennskapsbyene
også vise sitt program.
Scenario blir heller ikke arbeidsledig
mens de er i Fredericia. De starter fredagen med fellesøvelse med de andre
korene for å øve inn en medley over
melodiene fra «Les Miserables». Scenarios dirigent, Elin Persson, får æren
av å dirigere felleskoret. Verket skal
fremføres i en stor nordisk korkonsert
i Christianskirken lørdag ettermiddag.
Scenario har vært en bærebjelke i korsammenheng under alle de siste nordiske dagene. En stor styrke er at de
har med mange gutter som er rutinerte

Som tidligere år er det også invitert offisielle gjester til dagene. I de siste årene
er det lagt stor vekt på at de offisielle
gjestene følger det ordinære programmet slik at de får et godt inntrykk av hva
ungdommene inviteres til.
De offisielle gjestene fra Kristiansund er
ordfører Per Kristian Øyen, varaordfører
Line Hatmosø Hoem, formannskapsmedlem Rita Høgseth, rådmann Just
Ingebrigtsen, prosjektleder for Nordiske
dager Eldbjørg Hogstad og bysekretær
Toril Skram Lundberg, som nå overtar
stafettpinnen for det nordiske vennskapssamarbeid i kommunen. Alle er
invitert med ledsager.
Som tidligere nevnt vil arrangementet
Nordiske dager gå direkte over i 5. og
6. julimarkeringen i Fredericia. Vi er invitert til å delta på lik linje med byens
borgere. Dette arrangementet avsluttes
søndag 6. juli med morgensang i Trinitatis kirke der Scenario vil delta.
Deretter vil våre programdeltagere så
smått begynne å tenke på hjemreisen
som går via København. Mandag morgen den 7. juli klapper båten til kai i Oslo
med en trøtt, men forhåpentligvis veldig
fornøyd gjeng.
Tekst og foto: Eldbjørg Hogstad,
prosjektleder Nordiske dager

“Kostkofferten” presentert i Gøteborg
Linda Kornstad Nygård, konsulent ved Rokilde sykehjem presenterte prosjektet
“Kostkofferten” på den Nordiske Gerontologikongressen
i Gøteborg i slutten av mai.
Nordisk Gerontologikongress er en årlig
konferanse for forskning på aldring og
alderdom. I år var det for første gang
egen dag for FoU-arbeid, der også utviklingsarbeid kunne presenteres.
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og
Romsdal (Rokilde) presenterte prosjektet “Kostkofferten”.
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“Kostkofferten” er en opplæringspakke under utvikling, om underernæring i sykehjem, der ansatte skal
jobbe seg gjennom et arbeidshefte med
en tilhørende film – og reflektere over
eget arbeid innen ernæring. Kostkofferten kommer også til å gi forslag til
konkrete tiltak, med kvalitetsmål som
kan synliggjøres. Opplæringspakken er
planlagt å være klar høsten 2014.
Birgitte Forsaa Åbotsvik fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms holdt
innlegg om sitt prosjekt innen samme
tema; “Mat er den beste medisin”.

Ny presentasjonsdag i august
i Kristiansund skal besøke
messen. Vi ønsker et herlig
mylder av lag, organisasjoner og aktiviteter.
I arbeidet for å sikre gode oppvekstvilkår både for kommunens egne og tilflyttende ungdom, er vårt mangfoldige
organisasjons- og idrettsliv viktig. Dette
for å skape direkte kontakt mellom ungdom og aktuelle aktiviteter ved å synliggjøre mangfoldet av fritidsaktiviteter
vi har å by på i Kristiansund. Her finner
mange ungdommer sunne og gode aktiviteter, samtidig som de går inn i positive, sosiale fellesskap.

400-500 besøker messen
Flere hundre som startet på videregående skole besøkte fjorårets messe
og omlag 30 organisasjoner var påmeldt.

Gratis standplass til alle organisasjoner

Fredag 22. august braker
det løs i Braatthallen. Mellom 400 og 500 ungdommer
fra de videregående skolene

Selve standen avhenger mye av aktiviteten man skal presentere. I år som i
fjor, blir det messevegger på alle stands.
Stand inkluderer:
• Standplass med messevegger,
3 m bredde - 1 m dybde
• Strøm
• Bord
• Stoler
Vil dere ha plass til ballspill, projektor/lerett, sykkelaktiviteter, musikk og

lignende ordner vi selvsagt dette.

Underholdning og hybelkrok
I år vil vi også sørge for “steam” i hallen
ved jevnlig underholdning. Scene med
anlegg vil bli satt opp.
Organisasjoner som ønsker å underholde, må mer enn gjerne gjøre det. Jo mer
aktivitet, jo bedre!
Ta kontakt, så ordner vi dette. I fjor deltok musikere fra musikklinjen, deltakere
fra Dansestudioet, og Midtnorsk Ballettog Dansesenter.
Hybelkroken med sofakrok, matservering og underholdning vil også være på
plass i år!

Påmelding/informasjon
Vi
håper
nettopp
denne
satsingen er noe dere ønsker å bli med på!
For påmelding eller spørsmål til invitasjonen, ta kontakt med Kultur- og
næringsenheten.
gry.olufsen@kristiansund.kommune.no
71 57 46 72 / 71 57 40 00
Arrangører er Kultur- og næringsenheten, Kristiansund videregående skole,
Atlanten videregående skole og Braatthallen.
Påmeldingsfrist er 15 august.
Tekst og foto: Gry Helen Olufsen,
ungdomskonsulent

“Pil” er et betydelig oljefunn
Det er partner Rocksource i lisensen Pil
og Bue som kommer med informasjon
om positive nyheter fra riggen “Transocean Arctic”.
I en børsmelding sier Chris Spencer i
Rocksource at selskapet er meget godt
fornøyd med å rapportere om de vellykkede resultatene av den første
avgrensningen av Pil.

Pil-funnet med sidesteg har vært oppløftende. Boringen fortsetter inn i sidesteg
nummer to, som kalles Bue.

Det er enda mer olje i
Pil-funnet på Haltenbanken.
Sidesteget er vellykket. Funnet er nå anslått til mellom
90 og 150 millioner fat.
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“Vi er nå enda sikrere på at vi står overfor et virkelig kommersielt funn, med
en betydelig oppside i tillegg i lisensen,
som betyr at dette er et virkelig spennende område for Rocksource.”
Tidligere var anslaget i Pil på mellom 50
og 170 millioner fat. Spencer antyder
at ressurspotensialet totalt sett er stort
i området. Nedre grense for volumet er

flyttet et langt steg oppover på skalaen.
Arbeidet ute på feltet fortsetter med et
nytt sidesteg inn i Bue-prospektet, som
ligger rett nord for Pil. Bue skal ha et potensial på mellom 8 og 32 millioner fat.
Boringen foregår på Halten-terrassen
i Norskehavet 33 kilometer sørvest av
Njord-plattformen. Operatør er VNG
som eier 30 prosent av produksjonslisens 586. De øvrige deltakerne er
Rocksource med 15 prosent, Spike 30
prosent og Faroe Petroleum 25 prosent.
Tekst: Helge Hegerberg,
rådgiver i olje og energi

Jubileumsmottakelse på slottet
Torsdag 15. mai var ordfører Per Kristian Øyen på
mottakelse på Slottet sammen med landets øvrige ordførere. Dette var en del av
feiringen av det nasjonale
grunnlovsjubiléet.
Arrangementet starter onsdag 14. mai
om ettermiddagen. Da var ordførerne invitert til Stortinget der det er jubileumsutstilling. Den tar for seg fire dokument
som formet Norge i 1814: Kieltraktaten, Grunnloven av 17. mai, Mossekonvensjonen og Grunnloven av 4. novem-

ber. Ordførerne fikk utdelt et eksemplar
av Grunnloven av 17. mai 1814.
Om kvelden var det middag i rådhuset.
Programmet torsdag 15. mai startet
med jubileumsutstillingen på Stortinget
for de som ikke var der dagen før. Deretter demokratilunsj i det Norske Teater
med foredragsholdere.
Etter lunsjen gikk ordførerne samlet
til Eidsvolls plass foran Stortinget. Her
fulgte de Stortingets jubileumsmøte på
storskjerm med påfølgende ”jubileumsfest” på Eidsvolls Plass.

Klokken 13.45 spaserte de i samlet
tropp og ikledd ordførerkjedene opp til
slottet for mottakelse. Aldri før har vel
så mange ordførere vært samlet og
aldri før har så mange ordførerkjeder
blitt vist fram samtidig.
På slottstrappen var det fellesfotografering før ordførerne ble tatt inn på Slottet.
Dette er også den største gruppen som
noensinne har vært inne på slottet.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Oslo kommune/Sturlason

Hvem bestemmer
bakken. Torsdag 8. april fikk
de besøk av varaordføreren,
var på besøk på rådhuset og
deltok om kvelden i en samfunnsdebatt i Festiviteten.
I forbindelse med grunnlovsjubileet har
det vært en rekke arrangement i hele
landet.

Mandag 7. april kåserte elevene Kamille Eilertsen og Ulrik
Stokke ved Innlandet skole
ved åpningen av Wasmuth-
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Teatret Vårt har i tilknytning til jubileet
laget forestillingen “Hvem bestemmer”.
Torsdag 8. april ble forestillingen vist i
Kristiansund og alle syvendeklassingene
i kommunen var invitert.
Som
også

del av forestillingen deltok
varaordfører Line Hoem i en

“hvem-bestemmer-debatt”
sammen
med Kamille Eilertsen og Ulrik Stokke,
begge elever ved Innlandet skole. De
beskrev hvilket ansvar de har, hvem som
bestemmer over dem og hva frihet betyr for dem. Samme dag hadde varaordføferen besøkt Innlandet skole og hatt
besøk på rådhuset av de to elevene.
Forrige gang Kamille og Ulrik var i media,
var i begynnelsen av april. Da kåserte
de om innlendingen Georg Ulrich Wasmuth. Han var i 1814 en av utsendingene til Riksforsamlingen på Eidsvoll, og
fikk i 2014 en gate oppkalt etter seg i  
Kristiansund.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Møteplan juni/juli
MØTEPLAN , leder, møtedag, sted, funksjon
BYSTYRET
Ordfører: Per Kristian Øyen/Line Hoem. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset.
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

JUNI

JULI

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.

03.
17.

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

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

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

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

05.
18.

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.

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

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.

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.

13.

16.

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.

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. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

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.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl. 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget har forvaltningsansvar av alt dyre-/fugleliv etter Naturmangfoldloven, og jakt-/fangstloven.
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KRISTIANSUND KOMMUNE
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Organisasjonsnummer: 991 891 919
Kommunenummer: 1505
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Tlf.: 71 57 40 00
epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
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I juni får vi besøk av 7 cruiseskip. Både 18. og 30. juni kommer det 2 båter samme dag.
(Foto: Petter Ingeberg)

www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
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