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Musikkpaviljongen er renovert og fremstår igjen som en liten perle i gjenreisningsbyen  (Foto: Petter Ingeberg) 
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Ut av Robek med god margin

av Arne Ingebrigtsen, rådmann

Vi har jobbet godt. Kommunekompasset visste oss at 
vi har blitt bedre som arbeidsgiver og mer effektive i 
forvaltningen av tjenestene. Dette har skjedd samtidig. 
Det er imponerende lett å si, men uendelig vanskelig å 
gjennomføre. Det har vi gjort.

Vi har bygd moment gjennom hele 2016 med flere nas-
jonale utmerkelser og mange gode politiske vedtak i 
forhold til å bygge kommunen videre. Uten å komme av 
Robek ville mange av disse tiltakene ikke kunne gjen-
nomføres. Det ville vært som å dra i håndbrekket.

Vi har tidenes mulighet til å gå foran inn i fremtid-
en. Faglig går vi allerede foran på mange områder. Vi  
styrker kultursektoren med to nye signalbygg, vi 
skal bygge to nye skoler samt to nye barnehager, og  
endelig et omsorgstilbud som blir mer differensiert. Vi 
er i eliteserien. Timingen for et Campus er fantastisk. 
Siva sentraliserer kunnskapsparkene. Omstrukture-
ring i høyskolestrukturen gjør at Høgskolen i Molde må 
bidra i Kristiansund for selv å overleve, og næringsliv-
sforeningene er samordnet. Vi har areal og vi har vilje. 
Fremtiden er vår.

Våre ledere ble spesielt utfordret ved inngangen til 
2016. De aller fleste har stått til forventningene, og 
uten en god og lojal ledelseslinje ville vi aldri ha kom-
met i mål med tidenes beste resultat i Kristiansund. 
Tusen takk.

Politisk ledelse har stått fjellstøtt i forhold til retning 
etter kuttet på 75 millioner i 2015. Å ikke reversere 
innsparinger etter påtrykk krever disiplin og integritet. 
Tusen takk.  Jeg vil også takke Møre og Romsdal fylke 
som har stått ved vår side gjennom hele året. 

Alle indikatorer jeg følger med på har i dag en grønn 
pil på høyre side. Selvfølgelig snubler vi fortsatt i  
enkeltsaker, men det betyr at trenden for Kristiansund 
er positiv. Det er på grunn av vår store kollektive inn-
sats. Politikere, ledere, kolleger, næringsliv, frivillige, 
brukere og pårørende bidrar til en god tjenestepro-
duksjon. Vi får det ikke bedre enn vi gjør det selv.

Effektivisering kommer til å bli et statlig krav til kom-
munene. Vi kommer til å få flere oppgaver og mer å 
gjøre. Samtidig får vi mindre penger til å løse det. Vi 
har vist at vi behersker det.

Kommuneregnskapet for 2016 er avsluttet i balanse og vi har med dette dekket inn alle 
underskudd fra tidligere år, og vi blir meldt ut av ROBEK i løpet av året. Regnskapet for i 
fjor viser et netto driftsresultat på 66,9 millioner kroner, en resultatforbedring fra 2015 på 
58,5 millioner kroner, eller om lag 3 prosent. Hjertelig takk til våre ansatte og folkevalgte 
som har gjort dette mulig.
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Nytt om navn                         Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i desember 2016: 
• Arnt H. Olsen er tilsatt i 100 % stilling som fagleder ved enhet Psykisk helse
• Karoline S. Gribbestad har 01.12.2016 tiltrådt i 56,33 % stilling som assistent (BPA) ved Bo og habilitering
• Hajar Madhat har 01.12.2016 tiltrådt i 100 % stilling som IT konsulent ved IKT og dokumentsenter
• Martine Gilroy Iversen har 03.12.2016 tiltrådt i 15 % rekrutteringsstilling ved Storhaugen helsehus

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i desember 2016:  
• Sylvi Håholm har sagt opp sin 50% stilling som renholder ved Frei sjukeheim, med fratredelse 01.12.16
• Petter Jan Brandtzæg har sagt opp sin 100 % stilling som oppsynsmann ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.12.16
• Lillian Skaget har sagt opp sin 100 % stilling som rørlegger/fagarbeider ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.12.16
• Venke Pedersen har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Innlandet skole, med fratredelse 01.12.16
• Clovis Lopes har sagt opp sin 100 % stilling som arkitekt ved Eiendomsdrift, med fratredelse 10.12.16

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Ingeniører kommunalteknikk - frist 19. febr
• Driftsingeniør vei
• Prosjektingeniør vei
• VA – ingeniør
• Prosjektingeniør midlertidig

Fastlege
• Fastlegehjemmel ved Nordlandet legesenter, frist 14. mars

Lærlinger
• Lærlinger i Kristiansund kommune, frist 1. mars

Lærere
• Lærere til ledige stillinger i grunnskolen. Frist 27. februar

Undervisningsinspektører
• Dale b-skole og Nordlandet u-skole. Frist 25. februar

Personal og administrasjonskonsulent
• 100 % fast stilling på Eiendomsdrift. Frist 26. februar

Prosjektledere
• 2 stillinger ved Eiendomsdrift. Frist 26. februar

Kontormedarbeider - vikariat
• 100 % ved Atlanten idrettspark. Frist 24. februar

Pedagogisk psykologisk rådgiver
• 100 % vikariat ved PPT, mulighet for senere fast tilsetting. 

Frist 15. mars 

Veiledere og miljøarbeidere
• NAV Kristiansund har ledig flere 100 % faste og midl. still-

inger som veiledere og miljøarbeidere. Frist: 5. mars.

Undervisningsinspektører
• 2 x 100 % Frei ungdomsskole fra 01.08.17, faste stillinger.
• 100 % ved Innlandet skole fra 01.08.17, fast stilling.  

Frist: 6. mars.

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

Samling for kommunale seniorer

Onsdag 1. februar var alle 
kommunens ansatte på 60 år 
eller mer, invitert til senior- 
samling i Caroline. Hensikt- 
en med samlingen var å  
informere om kommunens 
seniorordning og om pen- 
sjonsordningene. 

I henhold til kommunens seniorplan skal 
dette være et årlig arrangement.  

Samlingen start-
et i Caroline hvor 
personalrådgiv-
er Sigvard Thy  
ønsket velkom-
men, og fort-
satte med å gi 
informasjon om 
kommunens sen-
iorplan og senior- 
politiske tiltak.  

Deretter hadde kompetanseleder Astrid 
Sjåvik et innlegg om kompetanse, om 
hvor verdifull og viktig kompetanse som 
kommunens seniorer innehar, og vik-
tigheten av å fortsette som yrkesaktive. 
Det blir en stor utfordring for kommunen 
å rekruttere nye medarbeidere, når så 
mange etterhvert  skal gå over til pensjo- 
nistenes rekker.  

Det ble så gitt informasjon om alders- 
pensjon fra folketrygden fra NAV pen- 
sjon.

Detetter ble forsamlingen delt. Medlem-
mer tilhørende KLP fortsatte samlingen i 
Helan, mens medlemmer av SPK samlet 
seg i bystyresalen. Gruppene fikk da infor- 
masjon fra hver sine pensjonskasser 
vedrørende blant annet opptjening av 
rettigheter, beregning av pensjon og 
hvilke hensyn man må tenke på før man 
bestemmer seg for å gå av med pen- 
sjon. Samlingen ble avsluttet med lunsj. 

Resten av dagen, samt påfølgende dag 
var satt av til individuelle samtaler for 
de som ønsket det. 

Tekst: Sunniva G Teilgård, sekretær
Foto: Petter Ingeberg  
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Ellen Engdahl (54) er ansatt 
i den nyopprettede stillingen 
som daglig leder i ORKidé. 
Hun skal ha kontorsted på 
Rådhuset og tiltrer 1. mars.
Ellen Engdahl er utdannet sivilkøkonom 
og har omlag 20 års erfaring fra ledelse 
av drifts- og utviklingsarbeid i offentlig 

og privat sektor. Blant annet 9 år som 
næringssjef i Kristiansund kommune og 
6,5 år som daglig leder i Kom vekst.  

Som daglig leder i Orkidé skal Ellen ha 
kontorsted på rådhuset, og er formelt 
ansatt i Kristiansund kommune som er 
vertskommune for Orkidé. Arbeidsutvalg- 
et i Orkidé har overordnet styring med 
arbeidsoppgavene.   

ORKidé
ORKidé - Nordmøre regionråd er et for-
malisert samarbeid mellom kommunene 
på Nordmøre, og ble stiftet i 1990.  Bak-
grunnen var ønsket om å samordne 
planlegging og engasjement i regionen.  
Kollegiet fungerer som et utviklingsverk-
tøy, og i fellesskap blir det løst oppgaver 
og tatt tak i nye muligheter. 

Siden etableringen har arbeidsformen 
i ORKidé vært bygd opp rundt konsen-
susprinsippet. Målet har vært å komme 
frem til enighet mellom kommunene, i 

saker av felles interesse. I saker hvor 
man ikke er enige, må kommunene job-
be hver for seg. 

I årene som har gått har utdanning, 
samferdsel og næringsutvikling vært 
prioriterte områder.

Deltakerkommunene er Averøy, Aure, 
Gjemnes, Halsa. Kristiansund, Rindal, 
Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Som daglig leder skal Ellen blant annet 
følge opp planer og vedtak, ta initiativ til 
samarbeidsløsninger og delta i regionale 
utviklingsprosjekter.   

Dette er første gang regionrådet anset-
ter daglig leder. Regionrådet har fram til 
nå kjøpt administrativ ressurs av Kristi- 
ansund og Nordmøre Næringsforum. 
(tidl. Nordmøre Næringsråd)

Tekst: Petter Ingeberg 

Daglig leder i Orkidé

Prosjektleder for Campus Kristiansund

Roland Alexander Mauseth 
(40) er engasjert som pro- 
sjektleder for Campus Kristi- 
ansund. Han er engasjert av 
Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, men skal etterhvert 
ha kontorsted på Kristian-
sund rådhus. 

Idéen om Campus Kristi- 
ansund ble presentert på 
Nordmørskonferansen 
26. januar. 

Høgskolesenteret i Kristi- 
ansund (HIKSU) gjen-
nomførte høsten 2016 
en omfattende strategi-
prosess. Konklusjonen 
var at man vil etablere en 
fullverdig høyskulecam-
pus for høyere utdann- 
ing og næringsrettet 
forsking og innovasjon, 
der fagskolen også inn- 
går.

Ambisjonen er å eta-
blere et bredt akademisk  
forskings- og fagmiljø og 
et større studiemiljø med 
høyskole- og fagskole- 

studenter i Kristiansund sentrum. På 
campus er det også tenkt en kunnskaps- 
park med næringslivet sine innovasjons- 
miljø. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har 
i samråd med de andre eierne i HIKSU 
(Fylkeskommunen, kommunen og KNN), 

tatt på seg å gjennomføre prosjektet, og 
har bevilget en million kroner per år til 
dette i et fireårig prosjekt.

Roland Mauseth er utdannet statsvit-
er samt journalist, og er i ferd med å 
avslutte en Master of Management-grad i 
kommunikasjon og ledelse ved Handels- 
høyskolen BI i Oslo.

Roland har de siste par årene hatt permi- 
sjon fra sin kommunikasjonsstilling 
i Helse Møre og Romsdal. Dette  for å 
arbeide i en prosjektstilling som pro-
sessleder for Orkidé kommunerefor-
men på Nordmøre samt utrednings- 
arbeid for Orkidé i forbindelse med region- 
reformen. Mauseth har også vært del- 
aktig i den HIKSU-strategiprosessen 
som førte fram til Campus-prosjektet. 

Han tiltrer det nye engasjementet  
umiddelbart. Fram til kontorstedet på 
rådhuset blir klart, skal han inntil videre 
ha kontor hos KNN i Kongens Plass 1. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 
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Frokostmøte om sentrumsutvikling

Plan- og bygningsrådet invi- 
terte torsdag 1. februar til 
frokostmøte i rådhuskan- 
tina med tema sentrumsut-
vikling.

Rundt 30 personer møtte fram for å 
høre Norconsult presentere det foreløpi-
ge planforslaget til ny kommunedelplan 
for sentrum.  

Formålet med møtet var å få fram aktu- 
elle og mulige konkrete forslag til fortett- 
ing, transformasjon og nybygging i sen-
trum slik at disse kan vurderes i plan-
forslaget som er under utarbeiding. 

På møtet viste konsulentene eksempler 
på hvordan nye bygg kan innpasses i 
eksisterende bystruktur med tilpass- 
et høyde og volum. Forsamlingen tok 
godt imot de foreløpige skissene, men  
advarte mot for strenge begrensninger. 

Norconsult og administrasjonen ut- 
arbeider nå et konkret planfors-
lag med  bestemmelser og konse-
kvensvurderinger. Forslaget legges 
fram til politisk behandling i løpet av 
våren.

Tekst og foto: Odd Arild Bugge, byplanlegger 

Kristiansund ut av ROBEK i 2017

Urevidert regnskap for Kristi- 
ansund kommune for 2016 
er avsluttet i balanse. Kom-
munen har med dette dekket 
inn alle underskudd fra tid-
ligere år, og blir meldt ut av 
ROBEK i løpet av 2017. 

Regnskapet for 2016 viser et netto 
driftsresultat på 66,9 millioner kroner, 
som tilsvarer 3,4 prosent i forhold til 
driftsinntektene. Dette er en resultat-
forbedring fra 2015 på 58,5 millioner 
kroner, eller om lag 3 prosent.

Tidligere års underskudd er i 2016 
dekket inn med 32,7 millioner kroner.

De viktigste årsakene til resultatet i 
2016 har vært betydelige merinntekter 
fra skatt og inntektsutjevning, og en 
generelt god vekst i de samlede drifts-
inntekter.
 

Samtidig har lønns- og kostnadsveksten 
vært moderat, som følge av gjennom-
føring av betydelige driftstilpasninger de 
siste to årene.

Det er likevel grunn til å påpeke at vi 
fremdeles må ha en stram økonomistyr-
ing. Vi er sårbare for svingninger i skatte- 
inntekter eller uforutsette utgifter, og 
det blir viktig å opprettholde arbeidet 
med å bygge opp disposisjonsfond.

Det er flere områder på driftssiden hvor 
det er behov for økte ressurser utover 
det vi har av tilgjengelige midler. Fort-
satt fokus på effektiv og god drift, som 
sikrer optimal ressursutnyttelse er nød-
vendig. 

Det publiserte regnskapet for 2016 gir 
mer informasjon om resultatet, samt at 
en mer omfattende og detaljert avviks-
forklaring kommer i årsrapporten.

Å komme ut av ROBEK er svært viktig 
for at Kristiansund skal kunne realisere 
de viktige og nødvendige prosjekter som 
skal utvikle samfunnet i riktig retning. 
Bygging av nye barnehager, gjennom-
føring av vedtak om ny skolestruktur 
og en omfattende satsing innen pleie og 
omsorg er viktige grep som skal iverk-
settes.

Det har vært et godt samarbeid mellom 
politikere og ansatte for å få god styring 
på økonomien. 

På vanlig måte sendes regnskapet nå til 
revisjon. Når revisjonsberetningen fore-
ligger blir regnskapet behandlet av kon-
trollutvalget og med endelig behandling 
av bystyret.

Trykk her for å se regnskapet.

Tekst: Per Sverre Ersvik, ass.rådmann

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4795
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I forbindelse med etabler-
ing av det nye regionale 
senteret for helseinnova- 
sjon i Kristiansund er det 
nå ansatt prosjektdirektør, 
daglig leder/prosjektled-
er for responssenteret samt 
prosjektleder for forskning, 
utvikling og innovasjon. De 
tiltrer i begynnelsen av mars 
og skal foreløpig ha kontor-
sted i Kongens Plass 5 (det 
gamle postbygget)

Trude Fløystad Eines 
Trude Eines (44) er ansatt som prosjekt- 
direktør for hovedprosjektet. 

Hun kommer fra stilling som første- 
amanuensis, forsker og fagansvarlig ved 
Høgskolen i Molde. Her har hun ledet 
og deltatt i en rekke utviklings-, inno-
vasjons og forskningsprosjekt og har 
bred kompetanse innen prosjektledelse,  
endringsprosesser og forskning. 

Trude Eines har gjennom sin erfaring 
knyttet samarbeid med anerkjente miljø 
innen tjenesteinnovasjon, eksempelvis 
kan nevnes INNOMED, NTNU og SINTEF 
i Trondheim, DESIGNIT i Oslo, Høgskol- 
en i Molde og Møreforskning, Senter for 
omsorgsforskning og Senter for inno-
vasjonsforskning.  

Hun er opprinnelig fra Akershus og er 
bosatt i Kristiansund.

Benedicte Nyborg
Benedicte Nyborg (40) er ansatt som 
daglig leder og prosjektleder for velferds- 
teknologi og responssenter.

Hun kommer fra stilling som enhetsleder 
i Aure kommune. Før det har hun jobbet  
i spesialisthelsetjenesten både i medi-
sinsk sengepost og i akuttmottak.  Hun 
har opparbeidet seg en betydelig aner- 
kjennelse i fagmiljøene på Nordmøre.  

Benedicte Nyborg er bosatt i Aure. 

Bjarte Bye Løfaldli
Bjarte Bye Løfaldli (37) er ansatt som pro- 
sjektleder for forskning, utvikling og  
innovasjon. Han  kommer fra stilling 
som senioringeniør og laboratorieleder 
ved Kavliinstituttet/Senter for nevrale 
nettverk, ved det medisinske fakultet, 
Norges tekniske og naturvitenskaplige 
universitet i Trondheim. Her startet han 
sitt engasjement våren 2012 som post- 
doktor etter å ha fullført doktorgrads- 
studier innenfor feltet nevrobiologi. 

Parallelt med forskningsaktiviteten har 
han også hatt betydelig veilednings-, 
undervisnings- og formidlingsansvar. 
Høsten 2013 tiltrådte han stilling ved 
Kavliinstituttet. Hvor han har jobbet 
under professor Edvard og May-Britt  
Mosers direkte ledelse. Bjartes har blant 
annet jobbet med å lede den daglige 
driften ved laboratoriet samt å fremme 
utviklingen av organisasjonen.  

Bjarte Bye Løfaldli er opprinnelig fra Rin-
dal og er nå bosatt i Kristiansund. 

Regional helseinnovasjon
Orkide (Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, 
Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, 
Surnadal og Tingvoll) samarbeider om 
etablering av senter for helseinnovasjon 

med Kristiansund som vertskommune. 

Ideen en om etableringen av et slikt 
senter ble lansert på Orkidémøte i juni 
2015

Helseinovasjonssenteret blir nyskap-
ende og skal koordinere interkommunale  
helsetjenester, utvikle samspillet mel-
lom kommuner og spesialisthelsetje-
nester gjennom pasientforløp, bruke 
teknologi for tjenesteinnovasjon, og 
markere senteret som en interessant 
samarbeidspartner både nasjonalt og 
internasjonalt.  

Det regionale senteret for helsein-
novasjon planlegges utviklet rundt 
fire sentrale fagområder, men 
det gjenstår å avklare organisa- 
torisk tilknytning med den fjerde av  
disse (DMS);

• Forskning og innovasjon.
• Velferdsteknologi og responssenter-

tjenester.
• Helse som næring.
• Distriktsmedisinsk senter (DMS).

Helseinnovasjonssenteret har fått 12 
millioner fra staten til å utvikle prosjekt- 
et over en tidsramme på 3 år. 

Det er signert flere intensjonsavtaler, 
blant annet med Høgskolen i Molde med 
mål om å etablere et studium i helsein-
novasjon og velferdsteknologi i Kristian-
sund. 

Tekst: Petter Ingeberg 

Prosjektledelsen i helseinnovasjonssenteret

Trude Fløystad Eines, prosjektdirektør Benedicte Nyborg, daglig leder og  
prosjektleder for velferdsteknologi  

og responssenter 

Bjarte Bye Løfaldli, prosjektleder for  
forskning, utvikling og innovasjon
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I 2016 kunngjorde NAV at 
sykemeldingsprosessen skal 
digitaliseres. Kristiansund 

er med i pilotprosjektet, og i  
løpet av februar får kom-
munalt ansatte mulighet til å 
sende sykmeldingen digitalt. 
 
Det er omkring halvparten av syke-
meldte arbeidstakere som nå kan motta 
og sende sykemeldingen elektronisk til 
sin arbeidsgiver. 

Det åpnes for at ansatte i Kristiansund 
kommune kan sende sykemeldingen del 
– C og del – D digitalt til arbeidsgiver 
via nav.no. Arbeidsgiver mottar syke-
meldingen i Altinn. Tjenesten er under 

utvikling, og derfor må noen ansatte 
fortsatt levere på papir. De som har 
mulighet til å sende sykemelding digi-
talt, vil motta en SMS eller e-post fra 
NAV med beskjed om at de kan logge 
seg inn og sende sykemeldingen.

Det vil fortsatt være mulig å sende inn 
sykemeldingen på papir slik som i dag. 
Det er ønskelig at de som kan, sender 
sykemeldingen digitalt 

Les mer her.

Tekst: Trine K Rundfloen, personalkonsulent

Digital sykemelding for kommunalt ansatte 

I slutten av januar og i 
begynnelsen av februar ble 
det gjennomført internt 
HMS-kurs for kommunalt 
ansatte. 

Deltakerne fylte bystyresalen på Råd- 
huset. 

Kurset var todelt for å dekke opplæring 
av både ledere, verneombud og med-

lemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). 
Del 1 utgjør lovpålagt HMS-kurs for 
ledere og gikk over to dager, med 
mulighet for flere dager hvis ønskelig. 

Del 1 og 2 utgjør til sammen 40-timers 
HMS-kurs. 

Om ikke annet er avtalt er hele kur-
set et krav for verneombud og AMU- 
medlemmer, hvor deltakerne deltar på 
alle 5 dager over tre uker. 

Vi takker alle deltakere for oppmøtet. 

For de som ikke deltok i år og som 
trenger en oppfriskning, kommer det et 
nytt kurs neste år.

Tekst: Marie Aune Damlie, trainee
Foto: Petter  Ingeberg 

HMS-kurs 

Kurset ble åpnet av rådmann Arne Ingebrigtsen 

På lokalt nivå er valgarbeidet 
godt i gang med planlegg- 
ing av valgkretser, -lokaler 
og –materiell. På region-
alt nivå nærmer fristen seg 
(31. mars) for innlevering 
av listeforslag. På nasjonalt 

nivå er ny organisering på 
plass for å ta hånd om nye 
administrative og politiske  
utfordringer.

Valgdirektoratet ble opprettet fra 2016 
for å bidra til å opprettholde høy tillit 

til valg og demokrati i Norge gjennom 
å sikre frie, direkte og hemmelige valg.  

Nå skjerper valgdirektoratet IT-sikker-
heten før stortingsvalget til høsten, og 
valgsystemene skal gjennomtestets 
grundig i forkant av valgavviklingen.  

Den skjerpede trusselvurderingen og 
bekymring for hacking, som den USA 
opplevde under presidentvalget, er år-
saken. Likevel er det ingen identifiserte 
trusler mot den norske valggjennom-
føringen per i dag. 
 
Tekst: Toril Skram, bysekretær 

IT-sikkerheten skjerpes før valget

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4792
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Prosessen med å utvikle ny 
hjemmeside for Kristiansund 
kommune er i full gang. De-
sign og layout er bestemt, 
og menystrukturen er under 
utvikling. Resultatet skal bli 

brukervennlig, hvor innhold-
et er målgruppetilpasset inn- 
byggerne og næringslivet, 
der relevant og etterspurt 
informasjon blir framhevet.

Den interne arbeidsportalen blir klar 
til bruk i løpet av mars. Det vil si at vi 
starter arbeidet med å implementere 
menystruktur, utforme og skrive innhold 
til landingssidene (artiklene). 

Den gamle hjemmesiden vil fortsatt 
være den eneste som er publisert og 
tilgjengelig for publikum i denne pro- 
sessen. 

Målet er at vi bytter fra gammel til ny 
hjemmeside i løpet av sommeren.

Starter med blanke ark
Når vi starter jobben med å utvikle inn- 
hold, starter vi med blanke ark. Meny- 
strukturen er ny, og bygd opp på en 
helt annen måte enn den gamle. Det 
vil si at vi har god mulighet til å fjerne 
utdatert, uaktuell og uriktig informa- 
sjon, og skrive nytt innhold som både er 
mer relevant, aktuelt og som har inte- 
resse for innbyggerne.

Opplæring i ny portal
De digitale tjenesteansvarlige på en- 
hetene og avdelingene har ansvar for 
å skrive innhold og oppdatere informa- 
sjonen som omhandler sitt område. Det 
har tidligere vært arrangert kurs i Klart 
språk og Universell utforming. Siste 
del av kurset er opplæring i «Bruk av 
ny portal», hvor de digitale tjenestean- 
svarlige får den nødvendige opplær- 
ingen for å skrive, vedlikeholde og pub-
lisere innhold.

Framtidens portal
Som del to av prosjektet skal vi videre-
utvikle portalen med implementering av 
“Min side”. 
 
Målet er at portalen skal være eneste 
inngang til kommunal informasjon og 
arbeidsutførelse. 

På “min side” blir vi som ansatte, inn-
byggere og folkevalgte oppdatert med 
informasjon som er relevant, avhengig 
av relasjon til kommunen. Mer informa- 
sjon om “Min side” kommer etterhvert. 

Tekst og illustrasjon: Hege Kristin Hovde

Ny hjemmeside er under utvikling

Dette er en illustrasjon over hvordan framsiden ser ut. Endringer kan forekomme.
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Går videre i prosessen om regiontilknytning

Etter halvannen times debatt 
vedtok formannskapet 24. 
januar å gå videre i prosess- 
en om endret regiontilknyt- 
ning. I første omgang for å 
berede grunnen samt å få 
utarbeidet en faktabasert 
utredning med fordeler og 
ulemper. Dette som  beslut-
ningsgrunnlag for en event-
uell søknad.  

Med 7 mot 4 stemmer vedtok formann-
skapet følgende: 
Som følge av fylkestingets enstemmige 
vedtak 13. desember 2016 om at Møre 
og Romsdal bør bestå som egen region, 

går Kristiansund videre i prosessen med 
å søke regiontilknytning til Trøndelag i 
samsvar med bystyrets vedtak 8. no-
vember 2016 (PS 16/84) «Dersom Møre 
og Romsdal ikke vil inngå i en større 
region med Trøndelag, vil Kristiansund 
jobbe for at så mange som mulig av 
Nordmørskommunene inngår konkrete 
samtaler og forhandlinger med Trøn-
delag og snarest berede grunnlaget for 
en søknad om endret regiontilhørighet». 

Forutsetningen for å kunne fremlegge et 
beslutningsgrunnlag for bystyret er at 
fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag 
er positive til at deler av Nordmøre blir 
en del av Trøndelagregionen. Det må 
også være en forutsetning at det kan 
fremlegges en intensjonsavtale mellom 

Trøndelag og aktuelle Nordmørskom-
muner som kan bidra til en utvikling 
som gagner begge parter. Fremdrift og 
utredninger frem til et beslutningsgrun-
nlag må ellers følge de premisser som 
fremgår av saksutredningen. Bystyret 
orienteres fortløpende.

Mindretallet
Mindretallet (V og Sp) stemte for forsla-
get fra Ragnhild Helseth (V): 
Formannskapet tar fylkestingets ved-
tak av 13.12.16 om at Møre og Roms-
dal bør bli en egen region til orienter-
ing. Kristiansund vil fremover prioritere 
sin oppgave som regionssenter og  
styrke samarbeidet mellom kommunene 
på Nordmøre. Samtidig vil Kristiansund  
arbeide for at det kommer inn en 
merknad i forbindelse med stortingsbe-
handlingen av regionreformen der vi ber 
om at det gjøres en utredning om hvilke 
muligheter en eventuell sammenslåing 
mellom Møre og Romsdal og Trøndelag 
kan gi.

Senterpartiet ønsket i utgangspunktet å 
stoppe prosessen som følge av fylkes- 
tingets vedtak, men valgte istedet å 
slutte seg til forslaget fra Venstre.

Formannskapets flertallsvedtak inne- 
bærer også at det legges opp til en 
samordnet prosess sammen med Aure, 
Halsa, Smøla og Surnadal som alle har 
gjort vedtak om ønsket regiontilknytning 
til Trøndelag. Dette skal behandles kom-
munevis i nærmeste framtid. I tillegg 
har Rindal en egen prosess om grense-
justering til Trøndelag.  

Lenke til rådmannens saksutredning.

Saken hadde stor oppmerksomhet. Blant tilhørerne var også ordførerne i Averøy, Tingvoll og 
Sunndal, som sammen med ordføreren i Gjemnes dagen før hadde gått til frontalangrep mot 
Kristiansund via media. Blant formannskapets medlemmer ble det reist kritikk over at de fire 
ordførerne valgte å kommunisere via media istedet for å ta direktekontakt.  

Mandag 30. januar var ord-
førerne i Kristiansund, Aure, 
Smøla, Halsa og Surnadal på 
sonderingsmøte med ledels-
en i fellesnemnda for Trøn-
delag. 

Hensikten med møtet var sondering i 
forhold til vedtakene om at man ønsker 
konkrete samtaler og forhandlinger med 
Trøndelag for å berede grunnlaget for en 
evt søknad om endret regiontilhørighet. 

Anne Marit Mevassvik og Tore O Sandvik 
(leder og nestleder i fellesnemnda) opp- 
lyste at de i utgangspunktet er åpne for 
innspill fra Nordmørskommunene, og at 
de i så fall vil ha en faktabasert tilnærm-
ing som de kunne vurdere saken ut i fra.  

Ordfører i Surnadal viste til uttalelse fra 
varaordføreren i Molde i Romsdals bud-
stikke der flere sentrale politikere i Nord 
og Sør-Trøndelag opplyste at de ikke øn-
sker fylkesjustering der Nordmørskom-
munene blir del av Trøndelag. Mevassvik 
og Sandvik opplyste at de ikke kjente til 
denne uttalelsen og at dette ikke repre-
senterte deres syn i saken.   

Det ble samtidig opplyst at saken ikke 
er politisk behandlet i fellesnemnda, og 
at de at gjerne kan få en formell hen-
vendelse om fellesnemndas holdning til 
en eventuell stor grensejustering. Dette 
sendes i begynnelsen av mars etter at 
Nordmørskommunene har forankret 
dette kommunevis. 

Med utgangspunkt i det positive møtet 
30. januar vil Nordmørskommunene 
også ta intiativ til et sonderingsmøte 
med kommunal- og moderniseringsde-
partementet samt kommunalkomiteen 
om at det settes i gang utredning om 
fordeler og ulemper ved en eventuell 
større grensejustering der hele eller 
deler av Nordmøre blir med i en større 
Midt-Norsk region. Det er Stortinget har 
avgjørelsesmyndighet.
 
Tekst og foto: Petter Ingeberg

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4740
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Tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO) er en svært 
populær årlig runde for olje-
selskapene. I den 15. runden 
siden ordningen ble innført i 
2003 er det mange interes-
sante letemuligheter som får 
betydning for oljebyen Kristi- 
ansund.

17 blokker er i år tildelt i Norskehavet, 
av totalt 56 på hele sokkelen. Statoil 
samler interessen rundt det nordlige 
Norskehavet rundt Aasta Hansteen. 
Wintershall drar langt vest i havet og på 
dypt vann. Geografisk ligger det an til at 
denne blokka (PL 894) kan opereres fra 

Kristiansund. 

Aker BP og DEA er blitt operatører i det 
nordøstlige Norskehavet. Lundin fort-
setter letingen på Haltenterrassen inn 
mot Eggakanten. Norske Shell er blitt 
operatør for ei blokk øst for sentrale 
Haltenbanken. Andre leteselskaper 
rundt Haltenbanken blir ConocoPhillips, 
Faroe, VNG, Total og PGNiG (polsk stats-
selskap). 

Av nye trender gjennom denne tildeli- 
ngen, er at Røkke-kontrollerte Aker BP 
satser knallhardt som leteselskap på 
norsk sokkel. De puster Statoil i nakken. 
Det er en fin bredde i aktørbildet med de 
tre tyske selskapene som kjører jevnt. 

Wintershall, VNG og DEA har tydeligvis 
ambisjoner om å finne mer og bygge ut 
kapasitet.

-Vi er fornøyd med tildelingen. TFO- 
ordningen er viktig for modne om-
råder, og vi er opptatt av at det blir mer  
areal og utvidelser. I 2017 får vi en ny 
utvidelse av areal i havområdene vest 
av Kristiansund, sier leder av olje- og 
energiutvalget, Anton Monge, som er 
fornøyd med at olje- og energideparte- 
mentet lytter på de råd som Kristian-
sund har meldt inn.

Tekst: Helge Hegerberg,  
olje- og energirådgiver 

Nytt areal tildelt i havet
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Fredag 10. januar inviterte 
Annette Gundersen, leder på 
servicekontoret til informa- 
sjonsmøte om Vågeveien 4 
som blir Kristiansunds nye 
kommunale storstue. Her 
blir det rett tjeneste på rett 
sted, til rett tid.

Det ærverdige og karakteristiske gjen-
reisningsbygget, som er en sterk del av 
lokalhistorien og som har levert varer til 
generasjoner blir nå ombygd til et viktig 
kommunalt signalbygg. 

Her blir mange tjenester samlet under 
samme tak for å gjøre hverdagen til 
Kristiansunds innbyggere enda lettere. 

I bygget samles Tildeling- og koordiner-
ingsstjenesten, Kulturenheten, Plan- og 
byggesak og Eiendomsdrift. Servicetor-
get skal ligge i første etasje. 

Rådhusplassen er planlagt oppusset til 
byjubiléet i juni, og Vågeveien 4 vil stå 
klart like over sommeren.

Representanter for flere aktører var invi- 
tert til å komme med innspill og kom-
mentarer til prosjektet, deriblant Råd for 
funksjonshemmede, Blindeforbundet, 
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rehabili- 
tering. 

Tildelingstjenesten, Kulturavdelingen, 
Servicekontoret, Plan og Bygg samt 

Eiendomsdrift var representert. Ord-
fører Kjell Neergaard og rådmann Arne 
Ingebrigtsen deltok også. Beredskap var 
også representert. Det samme var hov-
edverneombud og hovedtillitsvalgt. 

Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth  
ønsket velkommen og la vekt på at det 
nå blir én dør inn til de fleste kommunale  
tjenester.

Marina Allgayer Jensen fra Eiendoms-
drift presenterte plantegningene over  
byggets 4 etasjer og rominndeling. 

Hilde Wilmot fra Norconsult gikk igjen-
nom planene for møblering og innred-
ning. Hun understreket at det var lagt 
vekt på enkel, streng møblering som er 
både rasjonell og ergonomisk med tanke 
på renhold, inneklima og trivsel. 

Valget av møbler i mottaksområdet på 
servicetorget skal tilfredsstille alle alders- 
grupper og passe til alle typer folk. 
 
Universell utforming er ivaretatt. Inklu- 
dert i dette er kontrastfarger og lede- 
linjer for svaksynte.

Annette Gundersen orienterte om  
tjenestetilbudet i det nye servicetorget. 

Innbyggerne kommer til en stor rød 
skranke der de blir møtt av ansatte 
som har god kunnskap om kommunens  
tjenester. 
Innbyggerne får også god hjelp av digi-

tale veiledere. Hege Hovde, digital råd- 
giver presenterte de nye hjemmesidene 
som er planlagt lansert over sommeren 
- samtidig med åpningen av Vågeveien 
4 kanskje?
 
Mange benyttet sjansen til å komme 
med innspill og spørsmål,  for det meste 
om praktiske detaljer. 

Konklusjonen er at dette blir bra! Ikke 
bare for de som skal ha sin arbeidsplass 
i bygget, men spesielt for innbyggerene 
som får nyte godt av dette nye service-
bygget hvor brukerne er i fokus.

Tekst: Randi Bech Paulits
Foto: Randi Bech Paulits/Petter Ingeberg

Vågeveien 4 begynner å ta form

Annette Gundersen orienterer om  
tjenestetilbudet i det nye servicetorget
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I forbindelse med 275- 
årsjubileet har vi laget en 
egen logo. Jubileumslogoen 
skal brukes av kommunen, 
men kan også brukes av  
andre i forbindelse med  
diverse arrangement som 
har kultur eller idrett-/fysisk 
aktivitet som hovedformål, 
samt i alle arrangement av 
allmenn interesse. 

Logoen fås ved henvendelse til kom-
munens kulturenhet. Det er de som  
administrerer jubileet.

Jubileumslogoen er laget av Hege Kris-
tin Hovde. Hun er ansatt som kommun-
ens digital rådgiver og har blant annet  
grafisk design som del av sin kom-
petanse.  

Symbolikken i logoen
Jubileumslogoen er inspirert av de  
spesielle inngangsportalene som er et 
av de særtrekkene ved gjenreisnings-
byen Kristiansund. Portalene i de eldste 
gjenreisningshusene er etterligninger 
etter inngangspartier fra gamle hus som 
gikk tapt under bombingen i 1940. 

Rent stilmessig så passer portalene 

ikke inn i de enkle gjenreisningshusene. 
Samtidig så er det en symbolikk i å ta 
med seg noe av det gamle når man skal 
åpne døren for å gå inn i en ny tid. 

Portalen som brukes i jubileumslogoen 
er modernisert med ny fargepalett, og 
står solid for å møte framtidens ut-
fordringer og utvikling. 

Døren er åpen og retter blikket mot tid-
en som kommer, den signaliserer gjest-
frihet, og den har et hjerte som symboli- 
serer varme og inkludering. 

Kristiansund er en varm by og skal opp- 
leves som raus og gjestfri. Her blir du 
ivaretatt, sett og tatt på alvor. Det er 
trygt å bo i Kristiansund, og i vår kom-
mune viser vi omsorg for alle medmenn- 
esker. 

Døren er også åpen for samarbeid mellom 
innbyggerne, nærings- og samfunnsliv 
og naboene for å skape framtidens Kristi- 
ansund som kompetansesentrum. Vi 
skal tilpasse oss samfunnsendringene 
for å være bærekraftige med plass til 
nye næringsvirksomheter og arbeids- 
plasser, nytenkning og rom for å feile. 

Tenke smartere
I 2017 er vi også en smart by. Dørene er 

åpne for å ta i bruk ny teknologi der vi 
tar kloke valg. Vi skal effektivisere, finne 
de beste digitale løsningene og jobbe 
smartere sammen. Jubileumsåret er en 
flott anledning til å sette seg høye og 
ambisiøse mål, med langsiktige planer 
der vi er fremoverlente og modige.

Tekst: Hege Kristin Hovde/Petter IngebergIl-
lustrasjon: Hege Kristin Hovde 
Foto: Petter Ingeberg

Jubileumslogo Kristiansund 275 år

Her er den originale portalen som er utgangs- 
punktet for logoen. Portalen står i et av de 
øverste husene i Peder Rosentræders gate. 

Alle 3 husene har vakre portaler.



13

Jubileumskalender februar og mars

I år er Kristiansund 275 
år og i den anledning vil vi 
gjennom året presentere en 
kulturkalender med små og 
store kulturarrangement. 
Her er listen for februar og 
mars.

• 2.–17. februar «Operafestukene 
2017» Arr. Operaen i Kristiansund 
– se http://www.oik.no/ for mer 
informasjon

• 3.–5. februar «Freihallcup 2017» - i 
Freihallen februar. Arr. Frei Fotballk-
lubb – se http://www.freifotball.no/
nyheter/freihallen-cup-2017 for mer 
informasjon. 

• 12. februar Operagudstjeneste i 
Kirkelandet kirke, søndag kl 11.00

• 15.-16. februar Forestilling med 
musikklinja Atlanten videregående 
skole – i Braatthallen. 

• 17.-21. februar «Convention 2017» 
- stort datatreff i Braatthallen, Arr. 
The Convention i samarbeid med 
Braatthallen – se https://www.face-
book.com/TheConvention for mer 
informasjon  

• 25. februar «Leitheseminar» om 
samferdsel - i Håndverkern, lørdag 
kl 12.00. Arr. Nordmøre historielag 
– se http://nordmorehistorielag.no/ 
for mer informasjon  

• 4. mars «UKM» – i Braatthallen, 
lørdag. Arr. Kristiansund kommune 
og Averøy kommune i samarbeid 
med Braatthallen. Se http://ukm.no/
pl4715/ for mer informasjon 

• 6. mars Historisk foredrag om 
Slaget ved Gratangen ved Helge 
Husby – i Håndverkern, mandag kl 
19.00. Arr. Nordmøre historielag – se 
http://nordmorehistorielag.no/ for 
mer informasjon. 

• 10.-11. mars Showkonsert med Yn-
glingeforeningens Musikkorps sam-
men med Elisabeth Andreassen og 
Knut Marius Djupvik under ledelse 
av Ole Edvard Antonsen– i Festivitet-
en. Arr. Ynglingeforeningens Musik-
korps – se http://ynglingen.kristian-
sund.no/ for mer informasjon. 

• 12. mars  Norsk Komponistforen-
ing 100 år – jubileumskonsert med 
Operaens Sinfonietta, solister og 
dirigent Kjell Seim, på Knudtzonlun-
den, Frei søndag kl 15.00. Se http://
www.komponist.no/jubileumskalen-
der/ for mer informasjon

• 26. mars Kristiansund Kammerkor 
75 år – jubileumskonsert i Nordland-
et kirke, søndag 26. mars.  

Tekst: Tore Myrum
Illustrasjon: Hege Kristin Hovde

Vinterferien nærmer seg og 
mange ønsker aktiviteter. 
Her er noe av det som kan 
tilbys barn og unge.

Lesestund på biblioteket 
Velkommen til lesestund for førskole-
barn. Vi leser 2-3 fortellinger høyt for 
barna. Passer best for 3-6 åringer.
Sted: Kristiansund bibliotek
Tid: Onsdag 22. febr. kl. 10.30-11.00.

Dette er et gratis-
tilbud arrangert 
av Kristiansund 
bibliotek. Ingen 
påmelding er nød-
vendig.

Vi lager 
tegneserier!
Liker du å lese og 
tegne tegneserier? 

I vinterferien inviterer vi til kurs der vi 
lager egne figurer og tegneserier. Det 
blir både klipping og liming, skissing og 
mye blyant- og tusj. Vi ser på hva andre 
har gjort og prøver selv. Her er både hu-
mor og fantasi lov! Kursholder er illus-
tratør Tora Greve. 
Sted: Kristiansund bibliotek
Tid: Onsdag 22. febr kl. 12.00-15.30
Gratis!

Målgruppe: 12-16 år
Påmelding: Stikk innom biblioteket, 
ring 71 57 51 00, e-post bibliotek@ 
kristiansund.kommune.no eller send en 
melding på facebook.
Ta med egne tegnesaker om du har. Vi 
stiller ellers med utstyr NB! Påmeldings-
frist er tirsdag 21. februar! Arrangør er 
Kulturenheten og Kristiansund bibliotek. 

Convention i Braatthallen
The Convention er et dataparty, også 
kjent som et lan. Hvert år i vinterferien 
arrangeres et 5 dagers lan, for liten og 
stor. 
Dato for kommende Convention er satt 
til 17. – 21. februar 2017, og crewet 
gleder seg enormt allerede! De håper å 
se mange kjente og ukjente fjes i året 
som kommer.

Tekst: Gry Helen Olufsen, kulturkonsulent

Fritidstilbud i vinterferien for barn og unge

http://www.oik.no/
http://www.freifotball.no/nyheter/freihallen-cup-2017
http://www.freifotball.no/nyheter/freihallen-cup-2017
https://www.facebook.com/TheConvention
https://www.facebook.com/TheConvention
http://nordmorehistorielag.no/
http://ukm.no/pl4715/
http://ukm.no/pl4715/
http://nordmorehistorielag.no/
http://ynglingen.kristiansund.no/
http://ynglingen.kristiansund.no/
http://www.komponist.no/jubileumskalender/
http://www.komponist.no/jubileumskalender/
http://www.komponist.no/jubileumskalender/
https://www.facebook.com/kristiansundbibliotek/?fref=ts
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Ny fagansvarlig i utviklingssenteret

Nasjonal pilot om riktig legemiddelhåndtering

Lillian Karlsen (40) er ansatt 
som ny fagansvarlig for 
Kristiansundsavdelingen av 
regionalt utviklingssenter 
for sykehjem og hjemme- 
tjenester i Møre og Romsdal. 
Hun tiltrer 1. april og forlater 
da stillingen som kommun-
ens kreftkoordinator. 

Lillian er utdannet sykepleier med videre- 
utdanning som kreftsykepleier og med 
master i kliniske hjelperelasjoner over-
for sårbare grupper. Hun har tidligere 
jobbet som sykepleier, prosjektleder 
og var kreftkoordinator i Eide før hun 
begynte som kreftkoordinator i Kristian-
sund i august 2015.

Det regionale utviklingssenteret for 
sykehjem og hjemmetjenester får sine 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Som fag- 
ansvarlig får Lillian mange spennende 
arbeidsoppgaver. Hun skal blant annet 
involveres i pasientsikkerhetsarbeidet, 
i piloten Trygghetsstandard i syke- 
hjem og i prosjektet Livets siste dager. I 
tillegg så skal vi i gang med et prosjekt 
om hvordan vi skal få til bærekraftig de-
mensomsorg i fremtiden.  

Utviklingssenter 
Kristiansund kommune ble i 2005 ut-
viklingssenter for sykehjem. Samtidig 
ble Ålesund valgt som utviklingssenter 
for hjemmesykepleie.

Høsten 2016 bestemte helse- og om-
sorgsdepartementet at hvert fylke skulle 
ha kun ett utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester. De skjerpet sam- 
tidig kravene til kompetanse i sentrene. 

I Møre og Romsdal ble Ålesund valgt som 
sted for fylkets utviklingssenter, med en 
egen avdeling i Kristiansund, med an- 
svar for kommunene på Nordmøre. 

Lillian Karlsen tar over etter Inger-Lise 
Lervik som nå har tiltrådt som enhets- 
leder for helse og omsorgsområdet i 
Smøla kommune.

Kristiansund kommune ønsker å ta roll- 
en som pådriver for kunnskapsbasert 
forbedringsarbeid på helseområdet i vår 
region. Som del av fylkets utviklings-
senter for sykehjem og helsetjenester, 
samt gjennom etablering av regionalt 
senter for helseinnovasjon, vil vi forene 
kreftene som skal skape nye og bedre 
tjenester.

Tekst og foto: Petter Ingeberg  

Riktig legemiddelbruk er et 
av innsatsområdene i det 
nasjonale pasientsikkerhets 
programmet «i trygge hen-
der». Kristiansund har via 
utviklingssenter for syke- 
hjem vært nasjonal pilot i  
arbeidet og har blant  
annet hatt ansvar for spred-
ningsarbeidet i sykehjem-
mene i vårt fylke. Som del 
av prosjektet ble det også 
gjennomført en egen videre-
utdanning om Trygg lege- 
middelhåndtering med  
studiested i Kristiansund, i 
regi av Høgskolen i Molde.

Rapporten fra dette viktige arbeidet i 
Kristiansund «Fra apati til handling gjen-

nom testing og læring» er nå presentert 
i en egen en flipbook. 

Trykk her for lenke til flipbooken.  
 
Forsidebildet viser prosjektgruppen 
som har bestått av Bente Rånes (klin-
isk sykepleier hjemmetjenesten),  
Inger-Lise Lervik (prosjektleder og fag- 
utviklingssykepleier ved utviklingssenter 
for sykehjem), Elfrid Måløy (fagansvarlig 
for sturidet trygg legemiddelhåndter-
ing, Høgskolen i Molde), Marie Faksvåg 
(sykepleier ved hjemmetjenesten) og 
Hildegunn Flaten Frøseth (spesialsyke-
pleier og boleder ved Roligheten om-
sorgsbolig).

Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Idun Lervik

KBK-flagg på Piren på hjemmekampene
I år blir det KBK-flagg på 
Piren når det er hjemme- 
kamper.  

Fotballsesongen nærmer seg. Første 
hjemmekamp blir 1. april med Molde 
som motspiller. ‘

Som en ekstra markering blir  KBK-flagg- 
ene hengt opp på Piren hver gang det er 
hjemmekamp. Flaggene er bestilt med 
levering senest innen utgangen av mars. 
Flaggene har KBK-logo samt tekst- 
en “Laget for lindenskap”.

http://epub.ekh.no/u/utviklinssenter_for_sykehjem/51998/
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MOT er viktig for å utvikle 
ungdommens selvtillit, selv- 
respekt og mestringsopplev-
else. MOT utvikler inkluder-
ende skolemiljø slik at ung-
dommen opplever vennskap 
og ikke blir ekskludert. MOT 
utvikler mot, bevissthet og 
positive holdninger hos ung- 
dom. 

Den viktigste innsatsen MOT gjør er 
skoleprogrammene i ungdomsskolen og 
videregående skole. 

Alle våre ungdomsskoler har egne 
MOT-coacher som gjennomfører skole-

programmet, og skolen er en viktig  
arena for godt læringsmiljø og sam-
funnsbygger. 

En god skole skapes gjennom relasjon-
er til andre mennesker og en satsing på 
ungdommene/elevene vil på sikt gi oss 
robuste og inkluderende ungdommer. 

Ung MOTivator opplæring
14 – 15. januar møttes 12 ungdommer 
til en to dagers MOT-skolering ved Frei 
ungdomsskole. Det var 6 elever fra Frei 
ungdomsskole og 6 elever fra Nordland-
et ungdomsskole. Dette er utvalgte ung- 
dommer fra 9. trinn som blir plukket 
ut etter en søknadsprosess. Disse un-

gdommene skal være rollemodeller og 
et godt forbilde for andre, og gjennom 
Ung MOTivator skoleringen skal de bidra 
til å styrke oppvekstmiljøet i positiv ret-
ning. MOT-coachene Randi Sandstad og  
Kristin Hjertvik som til daglig er lærere 
ved Frei ungdomsskole hadde ansvaret 
for skoleringen. 
  
Hva gjør en Ung MOTivator?
Vi vet at overgangen fra barneskolen 
til ungdomsskolen kan for mange være 
vanskelig. Ny skole, ukjente elever i 
klassen og elever som er eldre ved skol- 
en kan virke litt skremmende. Da drar 
de elevene som er Ung MOTiavtor ut 
til 7. klassene på den barneskolen som 
hører til sin ungdomsskole og gjennom-
fører tre skolebesøk for å hjelpe til med 
å gjøre overgangen fra barne- til ung-
domsskole enklere. De som er Ung MOT- 
iavtor arbeider aktivt med å forsterke 
det gode miljøet på sin ungdomsskole 
og i lokalsamfunnet. Elevene er med 
på å krydre hverdagen ved å bidra på 
forskjellige MOT-arrangement og andre 
aktiviteter på eller utenfor skolen i regi 
av MOT lokalt eller sentralt. 

Vi ønsker alle 12 ungdommene velkom-
men og gratulerer som Ung MOTivator 
og ser frem til det arbeidet de skal gjøre 
ved skolene og i lokalsamfunnet. 

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator 
Randi Sandstad

MOT utvikler robust ungdom som inkluderer

I slutten av januar ble det 
arrangert kurs i person-
lig økonomi ‘’Fra minus til 
pluss’’ for innbyggere . Kurs- 
holder var Arman Vestad fra 
Nav’s nasjonale prosjekt.  

Dette er et  
samarbeid 
mellom 10 
kommuner  i 
regi av  Nav 
kontorene. 

I tillegg til de 
påmeldte deltak-
erne var også 
kommunene rep-
resentert med 
egne ansatte 
som var der for å 

lære mere om dette konseptet.  

Vestad ga deltakerne to interessante 
dager, og hans måte å ufarliggjøre et 
tema som kan være tungt og vanske-

lig for mange, hele tiden med et positivt 
fortegn,  var inspirerende.  

Evalueringen som ble gitt av deltakerne 
etter kurset var nokså entydige om at 
dette hadde vært en positiv opplevelse 
og nyttig å delta på.
 
Kommunene vil nå ta med seg erfaring- 
en  både fra kurset og andre aktiviteter 
som er gjennomført siden i fjor høst  i 
den videre planleggingen av kursvirk-
somhet lokalt.  

Tekst: Snorre Visnes, NAV Kristiansund
Foto: Petter Ingeberg

Fra minus til pluss
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Rådhuset innviet 31. januar 1953
Lørdag 31. januar i 1953 
ble rådhuset høytidelig inn- 
viet. Dette var et særdeles 
viktig signalbygg i gjenreis- 
ningen av Kristiansund og 
fikk naturlig nok stor opp- 
merksomhet. I forbindelse 
med rydding i arkivet til 
Eiendomsdrift fant man nylig 
og helt tilfeldig Romsdal-
sposten fra åpningsdagen. 
Det nye  rådhuset fikk spal-
teplass over flere sider. Som 
en kuriositet nevnes det at 
Nordmøre på den tiden besto 
av ialt 25 kommuner.

Planlegging startet i 1946
Planleggingsarbeidet med bygging av 
nytt rådhus startet like etter krigen. I 
november 1946 ble juryen oppnevnt 
bestående av ordfører Ottar Guttelvik 
(formann), banksjef Jakob Chr Aas samt 
arkitektene Øyvind Grimsgaard, Ole Lind 
Schistad og Knut Cleve. Det ble lyst ut 
arkitektkonkurranse og innkomne fors-
lag ble bedømt i april i 1947.  Ingen av 
forslagene ble antatt, men 5 av arkitekt-
forslagene ble invitert til en “omkonkur-
ranse”. Her ble “Krosmoss” utpekt som 
vinner og ved åpning viste det seg at 
forslaget var tegnet av arkitektparet Per 
og Molle Cappelen. For å få ned kost-
nadene (3,18 mill.) ble vinnertegningen 
justert fram til byggeatbeidene startet 
17. oktober 1949. Byggingen tok 3 år. 
I september 1952 kunne de første kon-
torene tas i bruk og lokalene ble deretter 
gradvis tatt i bruk fram til åpningen i 
slutten av januar 1953. Det første for-
mannskapsmøtet ble holdt 17. oktober 
1952.   

Romsdalsposten 31. januar 1953
“Rådhuset blir innviet i  
verdige og festlige former

23 av Nordmøres 25 ordførere 
kommer
I morgen får publikum bese  
bystyreblokken
Kristiansund rådhus vil bli innviet i både 
verdige og festlige former, og formann- 
en i arrangementskomiteen, Thorleif 
Næss har ikke spart seg når det gjelder 
å legge alt til rette. 

Det er tusen ting som må ordnes ved en 
slik anledning som dette, men etter den 
oversikten som Næss nå kan legge fram, 
ser det ut til at alt vil klaffe. Rådhuset vil 
ikveld bli flombelyst, og det vil bli reist 
flaggstenger utenfor. Butikkene i første 

etasje vil lage spesielle utstillinger i an-
ledning innvielsen. 

Det er vel ikke nødvendig å oppfordre 
byens huseiere til å heise flaggene til 
topps i dag.

I ettermiddag åpnes dørene inn til by-
styreblokken for første gang, og i alt 
kommer henimot 150 gjester til å del-
ta i innvielsen. Av de innbudte nevner 
vi statsråd Ulrik Olsen, underdirektør 
Hedlund i boligdirektoratet, kringkast-
ingssjef Fostervold, fylkesmann Oks-
vik og fylkeskontorsjef Bugge. Videre 
har 23 av Nordmøres 25 ordførere til-
sagt sitt nærvær, og tre forhenværende 
ordførere i Kristiansund blir også med, 
nemlig Anton O. Næss, Robert Sæther 
og Leif Bang. De tidligere ordførere Sun-
det og Kolsrud hadde dessverre ikke an-
ledning til å komme. Blant gjestene er 
selvsagt også rådhusarkitektene Molle 
og Per Cappelen, en del konsulenter, 
representanter for de utførende håndt-
verksmestre og arbeidere, bystyrets 
medlemmer, etatssjefer og represent-
anter for handel og håndverk m.v. 

Ved åpningen av høytideligheten blir 
det musikk av Kristiansunds Symfoni- 
orkester med en besetning på 40 mann 
under ledelse av Peder Nes, og prolog. 
Klokken 18 går man til bords. Det er inn-
tegnet en rekke talere. Ved bordet blir 
det underholdning av Franks kvartett. 
 
I pausen etter festmiddagen blir det 
omvisning i rådhuset ved etatsjefene og 
etterpå blir det servert kaffe i bystyre-
salen. Her blir det sang av Erling Fager-
lie. 

Kommunen har innkjøpt magnetofon 
til bruk under bystyremøtene og den 
blir innviet med at hele innvielsesfesten 
blir tatt opp på lydbånd. Arrangements- 
komiteen har foruten formannen Thorleif 
Næss, bestått av rektor Sandvei, fru  
Agnes Larsen, lektor Worm Eide og  
kontorist Iver Larsen.

I morgen fra klokken 13 til 19 får byens 
befolkning adgang til å bese bystyre-
blokken, og vi spår storinnrykk.”

Ny milepæl i 2017
I løpet av de 64 årene som rådhuset har 
vært i drift har det vært flere ombygg- 
inger og tilpasninger. Ny kantine i vesti-
bylen og ny himling i bystyresalen er 
blant de siste eksemplene på dette. Et-
ter sommeren nås en ny milepæl i råd-
hushistorien når nyrenoverte Vågeveien 
4 tas i bruk som administrasjonsbygg. 

Tekst: Petter Ingeberg 

Utkastet “Naust” var et av forslagene som 
gikk videre til runde 2 i arkitaktkonkurransen 

i 1957. Tegnet av Molle og Per Cappelen.

Utkastet “Krossmoss” vant konkurransen og 
ble utgangspunktet for dagens rådhus. For 

å redusere kostnadene ble prosjektet tegnet 
om flere ganger fram til endelig utkast. Blant 
annet ble kontorfløya gjort bredere og fikk 

flatt tak. Den høye gavlen over bystyresalen 
ble senket og snudd 90 grader.  

Tegnet av Molle og Per Cappelen.

Bilde av rådhuset slik det så ut åpningsdagen 
lørdag 31. januar 1953. I bakgrunnen kan vi 
skimte at grunnarbeidene så vidt har startet 

på hotell Fosna. Det er vinterlandskap. 

Rådhuset slik det så ut  
en sommerdag i 2016. 
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Best score på småtrinnet og ungdomstrinnet

I midten av 19. januar  
offentliggjorde Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) rappor-
ten «Er det forskjeller i skol-
ers og kommuners bidrag til 
elevenes læring i grunnsko-
len?» Resultatene viser at 
Kristiansund har scorer bra 
for småtrinn og ungdom-
strinn. På mellomtrinnet er 
resultatet, ikke helt uventet, 
litt lavere og det er allerede 
startet et arbeid med styrk-
ing av mellomtrinnet samt 
overgangen mellom barne-
skole og ungdomsskole. KS 
har oppfordret til at enkelt-
skolers resultat tolkes med 
varsomhet.

På oppdrag for Kunnskapsdepartemen-
tet har forskere fra SSB undersøkt hvor 
mye skolene bidrar til det elevene lærer, 
når man tar hensyn til familiebakgrunn 
og tidligere skoleresultater.

Det som måles i undersøkelsen er re-
sultater på nasjonale prøver i lesing, 
regning og engelsk på 5. og 8. trinn og 
eksamen på 10. trinn, kontrollert for 
elevenes bakgrunn.

Med familiebakgrunn mener SSB so-
sioøkonomiske kjennetegn ved elevene, 
som foreldrenes utdanningsnivå, famil-
iens inntekt og elevenes innvandrings-
bakgrunn.

Noen skoler har mange elever med høyt 
utdannede foreldre, mens andre skoler 
har mange elever med lavt utdannede 
foreldre eller mange elever med innvan-
drerbakgrunn. Dette har betydning for 
skolenes resultater.

Resultatene for den enkelte skole pre-
senteres på en skala fra én til seks, og 
landsgjennomsnittet er på 3,4. Ett års 
læring tilsvarer om lag 0,4 poeng.

Ettersom forskerne ikke har tidligere 
skoleresultater å sammenligne med på 
1. – 4. trinn, bør disse resultatene tolkes 
med noe mer forsiktighet enn resulta-
tene på 5. – 7. trinn og ungdomstrinnet.

Dataene de benytter er fra årene 2010 
til 2015. 

Det er verd å merke seg at skole- og 
kommunebidragsindikatorer er begrens- 
ede, men viktige mål på skolers bidrag 
til elevenes læring. Rapporten sier kun 
noe om bidraget til elevenes grunnlegg- 
ende ferdigheter i engelsk, lesing og 
regning på småskole- og mellomtrinnet. 

På ungdomstrinnet er skolebidragsindi- 
katorene gode mål på skolens bidrag til 
elevenes læring i eksamensfaget eleven 
kommer opp i skriftlig.

En sammenligning av skolenes resulta-
ter på nasjonale prøver eller eksamen 
gir informasjon om elevenes kompe- 
tanse på de områdene som prøvene 
måler, men gir ikke informasjon om hvor 
mye den enkelte skole har bidratt til re-
sultatene. 
 
Selv om en skole har svake resulta-
ter, trenger ikke det bety at skolen har 
bidratt med lite til elevenes læring. 

Trykk her for å se hele rapporten

Tekst: Christine Reitan, kommunalsjef  
IllustrasjonSSB 

Hovedfunn for Kristiansund
Vi har gode kommune- og skolebidrag for småtrinn og ungdomstrinn. På mellomtrinnet er 
resultatet lavere. 
Det totale kommunebidraget gir også det samme bildet. I 2014 og 2015 har Kristiansund kommune bidratt over gjennomsnittet 
til elevenes læring for elever på småtrinnet og på ungdomstrinnet og under gjennomsnittet for elevenes læring på mellomtrinn- 
et. 

Utviklingen over tid viser fremgang i småtrinn og ungdomstrinn og tilbakegang i mellomtrinnet. Dette stemmer godt med det 
bildet vi har dannet oss fra våre tidligere analyser. Kommunen har erkjent at mellomtrinnet har kommet i en skvis mellom fokus 
på tidlig innsats og fokus på en mer variert undervisning i ungdomstrinnet. Vi har derfor startet et arbeid med en styrking av 
mellomtrinnet og overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. I første omgang er dette arbeidet startet på Frei i et sam- 
arbeid mellom barneskolene og ungdomsskolen der.  

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/291682?_ts=159b5c9ee78
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900 færre restanser på byggesak

Svea deler ut StikkUT-krus og -bolle

Byggesaksavdelingen har 
den siste tiden jobbet knall-
hardt med å forbedre pro- 
sesser og arbeidsrutiner. 
Et av resultatene er at an-
tallet restanser er redusert 
fra rundt 1500 for et par år  
siden til i underkant av 600 
ved utgangen av 2016.  Av de 

gjenstående 
restansene er 
omlag halv- 
parten kon-
rete bygge- 
s ø k n a d e r , 
mens resten 
er andre typ-
er henvend- 
elser.
 
Byggesaksavdel- 
ingen er en del 
av kommunens 
plan- og bygge- 
saksenhet. Avde-
lingen har fem 
ansatte. I tillegg 

kommer en ressurs på servicekontoret 
som bistår i førstelinje med veiledning 
til kommunens innbyggere, samt to 
saksbehandlere som er innleid for en  
kortere periode.

En av de målbare effektene med  
endringen av prosessene og rutinene 
er at avdelingen nå har fått mye bedre 

oversikt i forhold til den faktiske situa- 
sjonen. Nå vet avdelingen hva de har 
av restanser, og det jobbes aktivt med  
disse i samtidig som den løpende driften 
av innkommende saker blir håndtert.

I ryddeprosjektet har det i høst vært 
særlig fokus på å få ferdigstilt søknad-
er om ferdigattester og brukstillatelser 
ettersom dette er et viktig dokument for 
en bolig.

En elektronisk løsning hvor innbyggeren 
kan følge sin egen sak ved å gå inn på 
eiendommen sin i kartet, er også i ferd 
med å komme på plass.

I tillegg pågår det et arbeid med ny 
hjemmeside for hele kommunen. Dette 
arbeidet er viktig for bedre informas-
jon mellom kommunens innbyggere 
og byggesaksavdelingen. Den nye 
hjemmesiden vil også inneholde flere 
selvbetjenings- og innsynsløsninger for 
kommunens innbyggere.

Tekst: Tormod Skundberg/Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg 

Bak fra venstre Torleiv Fagerlie, Bjørn-Henrik Benjaminsen og Per  
Gunnar Aasprong. Foran Ulla Britt Nyborg og Tone Monsen.

Det er tid for henting av  
StikkUT-krus og StikkUT-
bolle ved servicekontoret. 
Svea Martine er i full gang 
med utlevering. Kruset og 
bollen er designet av kunst- 
ner og kristiansunder Signe 
Louise Aasen. 

Ny design
Jeg er en av mange som har bestilt meg 
StikkUT kruset for 2016 og får det ut-
levert av lærling Svea Martine Ullriks-

borg ved servicekontoret. Lista over alle 
som har bestilt krus og bolle ligger klar 
og Svea krysser av når de blir hentet. 

Ivrige turgåere, både små og store, 
har ventet på krusene og er spente på 
hvordan de ble seende ut denne gangen. 

Krus og bolle har fått et nytt uttrykk. 
Signe Louise har fått med turgåere (små 
og store), en som sykler, stier og skilt 
og den gjenkjennbare grønnfargen som 
vi finner igjen i StikkUT.  Fine motiv og 
gode produkter. Vi oppfordrer alle som 
har bestilt krus og bolle til å hente dem 
så raskt som mulig. 

StikkUT 2017
Årets StikkUT starter som vanlig 1. mai 
og varer til 31. oktober. 

I år har StikkUT gruppa valgt å ta inn  
igjen turen til Drabo. Ingen lang tur, 
men samtidig krevende nok for små 
barneføtter. 

Drabovatnet (også kalt Svartvatnet) er 
det tredje største vatnet i Kristiansund. 
Vatnet ligger idyllisk til i skogsterrenget i 
den nordøstlige delen av Freiøya. 

Flere stier fører fram til dette populære 
turmålet, men StikkUT turen går fra 
Nerlandsflata hvor det er anlagt parker-
ingsplass. Her er det fint å følge stien 
som går til kassa og vatnet. 

Ønskes en lengre tur kan den fortsettes 
til både Kjerringvatnet og Hysåsen. Til 
Drabovatnet kan du legge ettermiddags- 
turen, og i helgene er Drabovatnet et 
fint dagsturområde for alle. 

Nye turmål planlegges
Det planlegges og anlegges flere turmål 
i Kristiansund. Freimarkas venner grus-
er og lager rundløype på Freiøya. Kris-
tiansund og Nordmøre Turistforening 
har søkt om midler for å merke og an- 
legge Sandvikstien som starter og slutt- 
er i Kolvika. Begge disse områdene ser vi 
for oss kan bli nye StikkUT turer i 2018. 

Tekst og foto: Bente Elshaug,  
folkehelskoordinator
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Friskliv og Mestring hadde et 
aktivt år i 2016. Det ble regi- 
strert over 300 henvendels-
er, og rundt 200 mottok en 
eller annen form for tilbud.

Friskliv og Mestring har pr. i dag 2,5 
årsverk, og litt ekstern hjelp fra avd. 
forebygging og rehabilitering ved behov. 

Resultater fra 2016 viser
• flere slutter med medisiner som følge 

av oppstart med fysisk aktivitet og 
helsesamtaler

• flere øker arbeidskapasiteten sin, 
eller kommer tilbake til jobb

• flere har sluttet å røyke
• flere opplever hverdagsmestring 
• flere går mindre til fastlegen
• flere opplever bedre søvnmønster 
• flere oppgir trivsel og sosialt samvær 

ved fysisk aktivitet som positiv effekt 
på den psykiske helsa

• ønske om å være i en organisert 
gruppe i frisk luft er stort

• av helsemessige utfordringer ser 
vi at muskel og skjelettlidelser, 

diabetes type 2 (risikogruppa for og 
nylig fått diagnose), inaktivitet og 
overvekt er mest registret

• flere oppgir at fellesopplevelsen av å 
bli sett og ha en møteplass gir flere 
positive effekter, som vektnedgang, 
økt fysisk aktivitet, nytt sosialt net-
tverk, evnen til egenmestring, øker 
ønske og mulighet til å ta vare på 
egen helse lengre

Stor aktivitet i 2017 
I år er det hovedfokus  på hverdags- 
aktivitet, med ekstra fokus på sykkel. Vi 
kommer tilbake med mere informasjon 
om dette.   

Tilbudene er frisklivstrening, Mestrings- 
treff, Aktiv på Dagtid og Bevegelses-
gruppe, Aktive Eldre 65 + og helsesam- 
taler. 

Friskliv og Mestring har pr. idag over 120 
aktive deltagere i uka, hvor det meste er 
basert på gruppedrift.

Det tas inn nye deltagere hele året, men 
på grunn av stor pågang, må man regne 
med litt ventetid på noen av tilbudene.

I tillegg til overnevnte er det også  
gratis temakvelder i  slutten av hver måned 
ved Storhaugen Helsehus. Informa- 
sjon er lagt ut på Friskliv og Mestring sin 
FB-side og på TK. 

Denne månedens temakveld er tirsdag 
28. februar kl 18.00-19.30. Da er det 
foredrag med Ida Elise Hansen, Psyko-
motorisk Fysioterapeut. “Får du mindre 
smerte av å trene? Fysisk aktivitet og 
trening kan være en billig og god me-
disin for mange lidelser og plager, ink-
ludert langvarige smertelidelser. Men 
kan trening forebygge langvarig smerte? 
Hva kan du selv gjøre for å få en god 
opplevelse av fysisk aktivitet?”

Andre aktuelle tema utover våren er 
søvn, kosthold og StikkUt!

Friskliv og Mestring er et kommunalt 
lavterskeltilbud både for kommunens 
ansatte og for kommunes innbyggere! 
Du trenger ingen henvisning fra lege. Ta 
kontakt om du lurer på om dette er noe 
for deg!

Tekst og bilde: Anne Cathrine Grav Olsen, 
frisklivsveileder.

Aktivt år for Friskliv og Mestring

I fjor ble Forebygging og Re-
habilitering (gamle Brasen 
opptrening) organisert under 
enheten Storhaugen helse-
hus. Vi har flere tilholds- 
steder: Storhaugen helse-
hus, Barmanhaugen, Bergan 
og Rokilde sykehjem.

Vi er Friskliv og Mestring, fysioterapeuter, 
psykomotorisk fysioterapeut og ergo- 
terapeuter, syns- og hørselskontakt, 
Dagtilbud, Miljøarbeidertjenesten og  
Eldresenteret.
 
Sammen med Storhaugen helsehus har 
vi fokus på forebygging og helsefrem-
mende aktiviteter.
 
Forebygging og rehabilitering tilbyr tje-
nester mot hjemmet og institusjon. 
Målgruppen er mellom 18-100 år. Vi 
jobber med Helsesamtaler, funksjons-
vurderinger, aktivitet i hverdagen, indi-
viduell behandling, behandling i grupper 
og forebyggende grupper innendørs og 
utendørs og hjelpemiddelformidling/
velferdsteknologi og råd og veiledning. 
 

Forebygging og rehabilitering ser en 
økende utvikling etter vår kompetanse 
og tjenestetilbud knyttet til både fore-
byggende og behandlende tilbud. Sam-
tidig er det større fokus på at innbyg-
geren skal leve lengst mulig i egen bolig 
og ta hånd om sin egen livssituasjon. 
Vi har sammen med hjemmetjenestene 
utviklet gode rehabiliteringsforløp mot 
hjemmet. I 2016 kunne vi tilby rehabilit-
ering i alle hjemmetjenesterodene. 

Vi har et godt samarbeid med Service-
kontoret som bistår deg til rette kon-
taktperson om man har spørsmål knytt- 
et til våre tjenester.

Tekst: Elisabeth Sjåvik,
Foto: Anne Cathrine Grav Olsen

Forebygging og rehabilitering

Gruppe 65+ på utetrening

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011877696893&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011877696893&fref=ts
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Planla jernbane til Kristiansund  

Før andre verdenskrig ble 
det jobbet hardt for at det 
skulle framføres jernbane 
til Rauma. Deretter sam- 
tidig videreføring til Ålesund,  
Molde og Kristiansund. Sist- 
nevnte ble enstemmig ved-
tatt av fylkestinget i 1948.  

Videreføring til byene ble 
aldri gjennomført, og i pro-
sessen var det tendenser til 
urent trav, slik Romsdalspos-
ten skrev 31. januar 1953. 

“Formannskapet støtter aksjon 
for fremme av jernbanen etter 
vedtaket i fylkestinget i 1948.
 
Også den nordre del av fylket må nå 
gjøre sine interesser gjeldende

Den utvikling løsningen av jernbanesak-
en i Møre og Romsdal synes å ha vakt 
mismot i store deler av fylket.

Det er ingen grunn til å tvile på riktighet-
en av meldingen i Verdens Gang, om at 
den store jernbanekommisjonen innstill-
er på forlengelse av Raumabanen fram 
til Ålesund, mens den nordre linjen til 
kristiansund og Molde er falt vekk. Vi har 
i det siste snakket med flere stortings-
menn, ikke bare fra Nordmøre og Roms-
dal, men også fra andre deler av landet, 
og ingen av dem benekter meldingens 
riktighet.

At stortingets samferdselsnemnd har 
valgt å ta turen til Ålesund for å tjene 
Sunnmøres interesser for en løsning 

stikk i strid mot et enstemmig fylkesting 
tyder også på at den er kjent med jern-
banekommisjonens standpunkt.

Det en blir møtt med i stortingskretser 
er at den nordre del av fylket har vist alt 
for liten interesse og alt for lite pågangs- 
mot i jernbanesaken. Vi innrømmer vil-
lig at dette er riktig. Grunnen er rett og 
slett at vi har gått ut ifra det uheldige i 
en distriktsbetont agitasjon all den stund 
det er valgt et organ for hele fylket til å 
stå for propagandaen. Nå viser det seg 
at vi har regnet feil. Vår lojalitet mot et 
enstemmig fylkestingvedtak blir sett på 
som en svakhet – som andre har vist å 
benytte seg av.

Det er derfor på tide at også vi forsøk-
er å gjøre oss gjeldende. Vårt krav på 
jernbanen er like godt underbygd som 
kravet på jernbane til Ålesund, og vi 
noterer med glede at Kristiansund kom-
munikasjonskomite nå går aktivt inn for 
fremme av jernbaneplanene for hele 
fylket under ett, hva også fylkestingets 
vedtak går ut på.

Kommunikasjonskomiteens aksjon for 
jernbanesaken var oppe til behandling i 
formannskapet i Kristiansund torsdag og 
det ble vedtatt å gi aksjonen sin støtte. “ 

I reguleringsplanen fra 1950 for Vikanom- 
rådet ble det tatt hensyn til jernbaneplanene

Musikkpaviljongen 
Som følge av ekstra syssel-
settingsmidler er musikk- 
paviljongen på Kirktomta 
renovert og framstår igjen 
som en liten juvel i Gjenreis- 
ningsbyen Kristiansund. 

Musikkpaviljongen ble bygd rundt 1959, 
på deler av plassen der den store hoved-
kirken sto før krigen.

I følge bygningsantikvar Christ Allan 
Sylthe er musikkpaviljongen et spesielt 
eksempel på den formalistiske stilen fra 
tidlig 60-tall. Paviljongen har klare kom- 
ponenter av kromme og skrå plater og en 
polykrom fargesetting som er karakte- 
ristisk for gjenreisningsbyen.  

Bruken av paviljongen har på ingen måte 
vært noen suksess. Den var beregnet til 
bruk for korps og for korsang. Utform- 
ingen er imidlertid slik at paviljongen 
ikke fungerer rent akustisk. Dette skyl- 

des blant annet den lave takhøyden 
bakerst. Paviljongen ble forsøkt brukt 
på begynnelsen av 1960-tallet men ble 
ganske raskt ansett som svært lite egnet 
til formålet. 

Etter den tid har bygget gradvis for-
falt og var et trist syn inntil man fikk 
en mulighet til renovering ved bruk av  
ekstraordinære sysselsettingsmidler. 

Kristiansund er karakterisert som en av 
landets mest særegne gjenreisningsby-
er av riksantikvaren. Musikkpaviljongen 
med sin spesielle utforming og farge- 
setting er en vakker liten detalj i hel-
hetsbildet. 

På det øverste bildet ser vi musikkpavil-
jongen slik byarkitekt Finn Eidvin tegnet 
den. Bildet i midetn er tatt på midten av 
1960-tallet. Det nederste bildet er tatt i 
begynnelsen av februar i år. 
 
Tekst: Petter Ingeberg
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Mætt og Go i Berlin

Flere barn kan få rett til barnehageplass

På en av verdens største 
matmesser, Internationale 
Grüne Woche i Berlin repre-
senterte 18 aktører fjordfylk-
ene Møre og Romsdal, Sogn 
og Fjordane samt Hordaland. 
Blant disse var Mætt og God 
fra Kristiansund samt Ting-
vollost.

Grüne Woche er en internasjonal 
møteplass for landbruk, mat og reiseliv 
som i år arrangeres for 82. gang. 

Norge deltar for 30. gang med tre region-

er: Osloregionen 
(11 fylker) Sørlan-
det (Aust – og Vest 
Agder)  pluss fjord-
fykene. Landbruks- 
og matdeparte- 
mentet og Inno-
vasjon Norge står 
bak den norske 
delegasjonen.

Matmessen i Berlin 
20.-29. januar  er 
et viktig arrange-
ment for Norge.  
Med opp mot 
400000 besøkende 
i løpet av en kort 
uke var det ventet 

stort besøk på den norske standen.
 
På den norske standen stod blant annet 
mat-entusiastene fra Smia og Mætt og 
Go i Kristiansund;  Olav Kåre Jørgensen 
og Stian Røsand. Med sitt engasjement 
og genuine interesse for det gode liv, 
var de gode ambassadører for den gode 
smaken fra Norge.

Fra Møre og Romsdal delto 
• Hansgarden v/Anne Katrine Jensen 

og Kenneth Høyning: Produksjon av 
økologisk storfekjøtt og mjølk, delvis 

på gamle raser, og med fokus på 
dyrevelferd 

• Mosbøen Gard v/Åse Torvik og An-
ders Øverås: Produksjon av bakste-
verk etter gamle tradisjoner, men 
med moderne vri. Flatbrød og lefser. 
Gardsbutikk. 

• Smia Fiskerestaurant, Mætt & 
Go Eteri og Landhandleri v/Stian 
Rødsand og Olav Kåre Jørgensen: 
To menn, to restauranter: Ein med 
fiskemat og gamle tradisjoner, en 
med burger av høy kvalitet og land-
handelsvarer fra nærområdet. 

• Drågen Smokehouse v/ Petter Aune: 
Laks og aure røykt på gammelmåten 
med god tid, høy kvalitet og mye 
smak. 

• Gode Greier v/ Lise Mari Breivik og 
Ottar Andrè Anderson: Produksjon 
av saft, syltetøy og andre produkt 
basert på gardens frukt og bær - 
etter oppskrifter frå odelsjentas 
besteforeldre. Gardsbutikk.

• Etter at Tingvollost ble kåret til 
verdens beste ost (Kraftkar) ble de 
invitert av Landbruksminister Jon 
Georg Dale, de har også deltatt på 
messen tidligere.

Tekst: Bente Weiseth Frantzen,  
næringskoordinator 

Selfie tatt av Stian Røsand (t.v ) og Olav Kåre Jørgensen (t.h)

Kunnskapsdepartementet 
har sendt ut høringsforslag 
om endringer i barnehage-
loven. Forslaget innebærer 
at også barn som fyller ett år 
i november, får lovfestet rett 
til plass fra den måneden de 
fyller ett år. Dette kommer 
i tillegg til dagens bestem-
melse som gir rett til plass for 

barn som fyller 
ett år i august, 
september og 
oktober. Det 
antas at for- 
slaget blir ved-
tatt og dette tas 
derfor inn i kom-
munens opp- 
taksrutiner for 
2017.

I følge forslaget kan 
kommunen kan velge 
å tilby plass til disse 

barna fra august. Foresatte med barn 
som fyller ett år i september-november 
kan velge om de vil ta imot plassen fra 
august, eller fra den måneden barnet 
fyller ett år. 

Barnehageeier kan kun kreve foreldre- 
betaling fra den måneden barnet starter 
i barnehagen eller fyller ett år. 

• Eksempel 1: Barnet fyller ett år i 
november og starter i barnehage i 
november. Foresatte faktureres fra 
november.  

• Eksempel 2: Barnet fyller ett år i 
oktober, men starter i august. Fore-
satte faktureres fra august.

Som tidligere vil barn som fyller ett år 
innen utgangen av august ha rett til 
plass fra august. I disse tilfellene kan 
ikke foresatte kreve oppstart om plass 
senere på året, da retten gjelder fra  
august. Foresatte faktureres da fra  
august, uansett om oppstart ikke er  
ønskelig før senere på høsten.

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.

Tekst Elin M Aspen, barnehagekonsulent
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To store og nye barnehager skal bygges

Vi har laget en enkel og  
gratis abonnementsordning 
for infobladet. Sender du 
epost til infobladet@kristian-
sund.kommune.no, legger vi 
deg inn på abonnements- 
lista, og da får du  infobladet 
sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.

Kristiansund kommune gir 11 måneder i 
året ut infobladet Kristiansund.  Her pre-
senteres små og store nyheter om saker 
og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distribuert internt. 

Etter oppfordring fra flere ble bladet 
etterhvert lagt ut på internett og gjort 
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver 
utgivelse sendt på epost til ordførerne 
og rådmennene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
benken” 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.  

Du kan se tidligere utgivelser av Info- 
bladet ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gratis abonnement på infobladet 

I møte 31. januar vedtok by- 
styret forprosjekt og inve- 
steringsramme for en ny stor 
kommunal barnehage i Kari- 
hola og på Nordlandet. 
Barnehagene antas å  stå  
ferdig til bruk i løpet av 2018. 

I forbindelse med bygging av de nye 
barnehagene foreslås det nedlegging av 
Fosna, Juulenga, Karihola (inkl. Lilleput-
ten) og Myra barnehager. 

Barn som har plass i barnehager som 
legges ned får tilbud om overføring til 
annen barnehage når det blir aktuelt.  

Bygging av de nye barnehagene skjer 
i samsvar med vedtatt plan for barne- 
hageutvikling i Kristiansund 2014–2024. 

De to nye barnehagene var i utgang-

spunktet kostnadsberegnet til 170 mil-
lioner kroner og innarbeidet i kommun-
ens økonomiplan (2017–2020).  

Anbudene og kommunens egen pros-
jekteringsberegning viser at det avsatte 
beløpet ikke er tilstrekkelig. Realistisk 
budsjett slik de er prosjektert blir 76 
millioner kroner dyrere. 

Rådmannen mener det er svært viktig å 
få realisert bygging av to nye kommu-
nale barnehager. Kommunen har et om-
fattende vedlikeholdsetterslep og mange 
av barnehagene tilfredsstiller heller ikke 
kravene til barnas og ansattes arbeids- 
miljø. I tillegg har tidligere utredninger 
vist at kommunen har mye å hente på å 
få effektivisert barnehagedriften. Dette 
gjelder både kommunens egne barne-
hager samt i forhold til de tilskuddene 

som gis til private barnehager. 

Ut fra en helhetlig vurdering av kom-
munens samlede investeringsprogram, 
og for å unngå en for stor tilleggsbe- 
vilgning som gjør at andre viktige pro- 
sjekter innenfor pleie, omsorg, skole og 
kultur blir skjøvet ut i tid, anbefalte råd-
mannen at de 2 barnehageprosjektene 
blir litt nedskalert. 

Rådmannen foreslår følgende og dette 
var bystyret enige i: 
• Den planlagte «storstua» i barne- 

hagen i Karihola tas ut av prosjektet. 
Barnehagen bygges med 8 avdel- 
inger slik som opprinnelig planlagt.

• Den nye barnehagen på Nordlandet 
bygges foreløpig med 6 avdelinger 
for 105 barn istedenfor 8 avdelinger 
for 140 barn etter opprinnelig plan.  

• Myra barnehage legges ned når de 
to nye barnehagene står ferdig med 
totalt 245 plasser. Dette kommer 
i tillegg til tidligere beslutning om 
utfasing av Stella Maris barnehage 
(nedlagt i 2016), Karihola (inkl. 
Lilleputten) barnehage, Juulenga 
barnehage og Fosna barnehage. 

For å fullfinansiere de 2 barnehagepro- 
sjektene med foreslåtte endringer – 
totalt NOK 215 000 000 ble et gitt en  
tilleggsbevilgning på NOK 45 000 0000.

Tekst: Christine Reitan/Petter Ingeberg

Illustrasjon: Eiendomsdrift

http://infobladet@kristiansund.kommune.no
http://infobladet@kristiansund.kommune.no
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Som følge av ny forskrift 
om brannforebygging er det  
gjort noen endringer i rutin- 
ene for feiing av piper og til-
syn av fyringsanlegg. Nå blir 
det hovedfokus på tilsyn med 
fyringsanlegg, behovsprøvd 
feiing og sjeldnere feiing av 
velfungerende skorsteiner
De tidligere rutinene gikk blant annet ut 
på feiing annet hvert år. Dette har vist 
seg å være både ressurskrevende samt 
en lite formålstjenlig måte å drive bran-
nforebygende arbeid på.

Etter det nye regelverket blir det nå 
hovedfokus på tilsyn med fyringsanlegg 

samt skorsteiner der det ved tidligere 
tilsyn er registrert mye sot og beksot. 
Kommunen har kjøpt inn freseutstyr 
som kan brukes til å fjerne beksoten 
uten at skorsteinen blir skadet.

Som følge av de nye rutinene vil vanlige 
husstander, der det ikke er notert noe 
spesielt, få besøk av feieren hvert fjerde 
år. Dersom tilsynet avdekker behov for 
oftere feiing, vil dette bli utført.

I løpet av 2017 vil bystyret få en sak 
om feie- og tilsynsavgift på fritidsbolig- 
er.  Fram til dette blir gjort gjeldende ut-
føres tilsyn og feiing av fritidsboliger på 
forespørsel.

Tekst: Petter Ingeberg 
Foto: Hans Einar Ohrstrand

Mer behovsprøvd feiing og tilsyn

Første cruisebåtanløp i februar
Torsdag 23. feb-
ruar cirka klokk- 
en 12 anløper 
årets første cruise- 
skip til Kristian-
sund havn. I løpet 
av året kommer 
det ialt 18 cruise- 
skip.

Det første cruieskipet er 
Marco Polo. Skipet er 176 
meter langt og blir ligg- 

ende til klokken 23  Da går det videre 
sørover med neste stopp Åndalsnes. 
Marco Polo har plass til 800 passasjerer 
pluss mannskap. 

Neste cruiseskip (Sea Endurance) an-
løper 1. mai og årets siste (Magellan) 
kommer på vintercruise 3. november.

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Sykehussaken i lagmannsretten i juni

Datoene for lagmannsret-
tens behandling av anken 
i sykehussaken er nå fast-
satt. Det er satt av 6 dager 
til rettsaken, fra onsdag 7. 
juni til og med onsdag 14. 
juni. I stevningen krevde 
Kristiansund kommune at 
vedtaket om plassering av 
nytt fellessykehus på Hjel-
set må kjennes ugyldig. 

Kommunen tapte da saken ble behand-
let av tingretten og har anket saken til 
Frostating lagmannsrett.  Motparten, 

Helse Midt-Norge, skrev i sitt tilsvar 
at de mente at anken burde avvises. I 
skrivet fra lagmannsretten er det blant 
annet anført at anken ikke vil bli nektet 
fremmet i medhold av tvisteloven § 29-
13 annet ledd. 

Det er advokatfirmaet Hjort DA som 
er kommunes prosessfullmektig i ank-
esaken. I prosesskriv som ble sendt i 
slutten av november i fjor skriver ad-
vokatfirmaet blant annet at det fore-
ligger saksbehandlingsfeil forut for 
foretaksmøtet i HMN den 19. desember 
2014, og at vedtaket om sykehustomt 
på Hjelset er ugyldig. 

Videre er det anført at “Utredningsar-
beidet er i strid med prinsippet i for-
valtningsloven § 17 og i strid med de 
retningslinjer og den praksis som er 
etablert for tidligfaseplanlegging av 
sykehusprosjekter”. 

Det pekes også på flere svakheter 
ved tingrettens vurderinger av utred-
ningsarbeidet som ble utført. Blant 
annet står det i prosesskrivet at: ”En 
rekke sentrale dokumenter knyttet til 
idefasearbeidet ble ikke framlagt for 
tingretten, og forholdet til tidligfasev-
eilederen ble ikke nærmere vurdert.  

Avslutningsvis skriver advokat Camil-
la Selman at Kristiansund kommune 
som “Ankende part gjør gjeldene at 
mangelfull utredning, sentrale mangler 
ved idefaserapporten, mangler ved 
kvalitetssikringsarbeidet, eierstyring 
utenfor foretaksmøtet og manglende 
administrativ tilrådning fra HMR er 
feil som enkeltvis og/eller samlet kan 
ha virket bestemmende inn på fore-
taksmøtets vedtak. Det vises særlig til 
at styret i HMR besluttet å innstille Op-
døl med fem mot fire stemmer”.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Med digital skilting menes 
store skjermer der man kan 
ha informasjon fra kommu-
nen og fra enheten.  

Kommunen sendte i slutten av fjoråret 
ut en innkjøpskonkurranse om levering 
av slike løsninger

Løsningen, «Smartsign Display Manager 
PRO», er en skybasert løsning. 

Infoskjermene kan vise en kombinas-
jon av informasjon publisert for hele 
kommunen, og lokal informasjon som 
gjelder for enheten. Smartsign er lett å 

bruke, skalerbart og støtter alle vanlige 
filformat.

Kommunens IKT/arkiv-enhet jobber nå 
med testing og implementering av plat-
tformen.  

Smartsign vil bli satt opp med møter-
omsmodul, og gir da mulighet for å 
benytte digital skilting med mindre 
skjermer ved hvert møterom. De første 
skjermene vil bli satt opp på rådhuset 
innen 1. mars.
 
Det er flere enheter som har meldt be-
hov for slik infoskjermløsning, og det vil 
bli holdt opplæring for alle som skal ta 
i bruk løsningen og som skal legge ut 
informasjon på skjermene.

Tekst og foto: Harald Rødahl, IKT-konsulent

Digital skilting
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Møteplan februar og mars 
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon Febr Mars

BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard  (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset   
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk de-
batt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

28. 28.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Kjell Neergaard (Ap)  Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset 
Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har 
gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker som 
tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet 
kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

14. 14.
21.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)  * Dialogmøte 
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

15.*

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)   
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

09.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

02. 02.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg) 
Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver 
etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 

16. 16.

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET 
Leder:  Sven Erik Olsen (Ap). Tirsdag kl. 09.00 Brannstasjonen.  
Utvalget styrer og forvalter alle store byggeprosjekter (over 8 mill. kr.), og er bindeledd mellom  
sentraladministrasjonen, eiendomsdrift og kommunalteknikk

ELDRERÅDET 
Leder: Ellen Thorsøe   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.

06.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. 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.

09.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Anton Monge (H) Onsdag kl. 09.00. Rådhuset  
Utvalget arbeider med alle typer olje- og energisaker. 

08. 

RÅD FOR 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.

02.

UNGDOMSRÅDET 
Leder:  Hanne Steen  Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales. 
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring i demo- 
kratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

01.

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015. (Foto: Petter Ingeberg)
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www.kristiansund.kommune.no

www.facebook.com/kristiansundkommune

www.twitter.com/krsundkommune

Trykker du “liker”  når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune, 
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND
Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune. 

Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her  her for å se tidligere utgaver.  
Utgiver: Kristiansund kommune.

Ansvarlig redaktør: Rådmann arne.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no 
Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no 

 
KRISTIANSUND KOMMUNE

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35

Organisasjonsnummer: 991 891 919 
Kommunenummer: 1505

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no 
Hjemmeside:www.kristiansund.no 

Intranett: http://ksuintra 
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune

Twitter:  www.twitter.com/krsundkommune
KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester 
Tlf.: 71 57 40 00

epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse: Langveien 19 (v/taxisentralen)

12. januar var det meldt høy flo, men den stioppet heldigvis før den nådde kaikanten. Foto: Petter Ingeberg) 
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