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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

I varierende vintervær og med tidvis kraftig vind fra forskjellige retninger, lyste VEIT ET STED fra Bjørnehaugen.  
Det henviste til kulturmønstringen i Braatthallen søndag 8. mars der en rekke musikere fra hele Nordmøre  

markerte sin støtte for demokratiet i den pågående sykehussaken.   (Tekst og foto: Petter Ingeberg)

Nr. 03/2015   MARS
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Utlyste stillininger pr. 06. mars. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning. 

EKSTERNT
 
Barn, familie og helse
•	 75 % jordmor, 2. gangs utlysning, frist 30.mars 2015
•	 100 % lege, frist 6. april 2015

•	 Plan- og byggesakssjef, frist 01. april 2015

Ledere i Kristiansundskolen
•	 Undervisningsinspektør ved Dalabrekka skole, Frist: 23. mars 2015
•	 Undervisningsinspektør ved Nordlandet barneskole, Frist: 23. mars 2015

Lærere
•	 Ledige stillinger i grunnskolen skoleåret 2015/2016, Frist: 30. mars 2015

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Nytt om navn                         Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i januar måned 2015: 
•	 Kjell Inge Mathisen har 01.01.2015 tiltrådt som brannsjef i 100 % stilling ved Brann og redning
•	 Anniken Kleven-Gasser har 01.01.2015 tiltrådt i 100 % stilling som personalsjef ved Personalseksjone
•	 Inger Johanne Erlandsen har 01.01.2015 tiltrådt som konsulent i 100 % stilling ved Kristiansund opplæringssenter
•	 Hanne Tømmervåg Tetlie har 01.01.2015 tiltrådt som fagleder i 100 % stilling ved Kristiansund kulturskole
•	 Ørnulf Michelsen har 01.01.2015 tiltrådt som rådgiver i 100 % stilling ved Kultur og næring
•	 Siw Lervik har 01.01.2015 tiltrådt som lærer/logoped i 50 % stilling ved Kristiansund opplæringssenter
•	 Faith Frias har 01.01.2015 tiltrådt som helsefagarbeider i 50 % stilling ved Rokilde sykehjem
•	 Kinga Burda har 01.01.2015 tiltrådt som fagleder parkavdelingen i 100 % stilling ved enhet Kommunalteknikk
•	 Marta Opland har 01.01.2015 tiltrådt som helsefagarbeider i 68 % stilling ved Rokilde sykehjem
•	 Kristin Mekvik Eriksen har 01.01.2015 tiltrådt som innkjøpsleder i 100 % stilling ved Økonomiseksjonen
•	 Line Lundgaard Solli har 01.01.2015 tiltrådt som kommunepsykolog i 100 % stilling ved Barn, familie, helse
•	 Peder Steffensen har 01.01.2015 tiltrådt som helsefagarbeider i 50 % stilling ved Rokilde sykehjem
•	 Lise Merethe Sæternes har 01.01.2015 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
•	 Astrid Petrine Røkkum-Neergaard har 01.01.2015 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
•	 Elin Strøm har 01.01.2015 tiltrådt i 50 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
•	 Arne Andresen har 01.01.2015 tiltrådt i 100 % stilling som ingeniør ved enhet Kommunalteknikk
•	 Anne Katharina Eilertsen har 01.01.2015 tiltrådt i 100 % stilling som psykolog ved PPT for Ytre Nordmøre
•	 Corena Wulff har 01.01.2015 har tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Bergan sykehjem
•	 Audun Torvik har 05.01.2015 tiltrådt i 100 % stilling som rådgiver innkjøp ved Økonomiseksjonen

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin faste stillinger med fratredelse i januar måned i 2015: 
•	 Maritta Boxaspen Ohrstrand har sagt opp sin 100 % stilling som enhetsleder/rektor, med fratredelse 01.01.2015
•	 Johan Sandvik har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole, med fratredelse 01.01.2015
•	 Inger Jørgenvåg Hasselø har sagt opp 45,50% still som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.01.2015 
•	 Marita Artvåg Ersvik har sagt opp 60 % still som miljøterapeut ved Tunet bo og avlastning, med fratredelse 14.01.201
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Rådmannen blir pensjonist
Tirsdag 24. mars skal by-
styret ansette ny rådmann. 
Den som får jobben erstatter 
Just Ingebrigtsen (67) som 
da går over i pensjonistenes 
rekker. Når Just slutter kan 
han se tilbake på en omlag  
45 år lang, spennende og 
svært variert karriere i kom-
munen.  

Lærer
I 1969 og i en alder av 21 år begynte 
han som ufaglært lærer i ungdomsskol- 
en. Det ga mersmak og veien gikk vi-
dere til lærerskole i Levanger.  

Fra høsten 1975 var han tilbake. Da som 
lærer ved Dalabrekka skole. I 1977 ble 
det kombinert med stilling som konsu-
lent ved pedagogisk senter.  

Pedagogisk konsulent
I august i 1991 tiltrådte Just som peda- 
gogisk konsulent ved skolekontoret. 
Skolesjefen og hans stab hadde da til-
hold på Allanengen skole. Dette var i 
starten av en ny grunnskolereform som 
innebar skolestart for 6-åringer og ge-
nerell innføring av skolefritidsordning for 
elever i 1. til 4. klasse. 

Mye takket Just sin innsts var Kristian-
sund langt fremme i denne prosessen. 
Det førte blant annet til et nært sam- 
arbeid med kirke- og undervisnings-
departementet samt barne- og fami-
liedepartemntet. Just og kollega Petter  
Ingeberg ble som følge av dette sendt på 
en rekke oppdrag rundt omkring i landet 
for å snakke om reformen på vegne av 
departementene. De ble også medfor-
fattere i en bok som departementene ga 
ut om dette temaet.   

Skolsjef
I mai i 1994 ble Just konstituert som 
skolesjef, og fra august 1995 ble han 
fast ansatt i stillingen. 

Kultur- og utdanningssjef
I 1997 ble han ansatt som leder av den 
nyopprettede kultur- og utdanningsetat-
en med kontorsted i det gamle Tinghu-
set på Kongens Plass.  

Kommunalsjef
Etter omorganisering ble stillingen gjort 
om	til	kommunalsjef	og	kontoret	flyttet	
til rådhuset. 

Rådmann
I mai i 2007 ble Just ansatt som råd-
mann i “nye” Kristiansund i forbindelse 
med kommunesammenslutningen mel-
lom Frei og Kristiansund. 

Tidligere rådmann Anton Monge trådte 
tilbake i september samme år og bysty-
ret satte da Just inn som hans etterfølg-
er. Når Just nå avslutter yrkeskarrieren 
i kommunen kan han se tilbake på en 
imponerende lang fartstid med varierte, 
spennende og særdeles innholdsrike år.  

Just	har	en	meget	bred	kontaktflate	og	
er en respektert og anerkjent leder både 
i og utenfor kommuneorganisasjonen. 

Trivelig kollega og sjef
Vi har spurt noen av hans nærmeste 
om hva de synes om ham, og her er 
en sammenfatning av svarene: Just er 
lun, varm og omtenksom. Folkelig. En 
trivelig kollega og sjef. Er støttende og 
viser medarbeidere stor tillit.  Han har 
masse humor og latter rundt seg. Er en 
lur, strategisk, utholdende og visjonær 
leder.		Han	viser	ikke	flere	kort	enn	nød-
vendig. Just har det veldig travelt og 
holder høyt tempo.   Han kommer alltid i 
siste liten til møter. Just har en imponer-
ende oversikt over fortid, nåtid og fram-
tid. Har et “tøft” ytre men er samtidig 
sårbar og litt ubekvem når det “storm-
er” rundt ham. En Kristiansundspatriot 
med stor omtanke for nabokommunene. 
Han kjenner nesten “alle”. Det er veldig 
hyggelig de gangene han stikker innom 
kontoret og tar seg tid til en liten prat. 

Det startet som plikthugger
Som kuriositet nevnes det at hans 
første jobb i kommunen var sommmer-
jobb som plikthugger på sundbåten på 
1960-tallet. Det var starten på en impo-
nerende lang kommunal karriere. Hvis 
noen den gang hadde spurt den unge 
plikthuggeren om han så for seg en 
framtidig karrie i kommunen og etterh-
vert som øverste leder, så ville han nok 
sett ganske rart på deg og håpet at du 
gikk av på neste sundbåtkai. Hadde du 
derimot sagt en karriere innen fotball, 
kan det hende du kunne blitt med båten 
et par ekstrarunder - gratis.  

10 søkere til stillingen
Just sa opp før jul. Stillingen  ble lyst ut 
med søknadsfrist 24. februar. Ved fris-
tens utløp var det 10 interessante søk-

ere. Intervjuene startet straks og bysty-
ret skal etter planen ansette ny rådmann 
24. mars. Den politisk oppnevnte anset-
telsesnemnda består av Per Kristian 
Øyen, Kjell Neergaard og Rita Høgseth. 
Øvrige deltakere i prosessen er Anniken 
Kleven-Gasser (personalsjef), Geir Ole 
Kanestrøm (hovedtillitsvalgt), Asbjørn 
Dypbukt (tillitsvalgt) og Laila Karlsvik 
(personalrådgiver).

Tekst og foto: Petter Ingeberg  
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Friluftlivets år

Friluftslivets år markeres i 
2015 for å bidra til økt op-
pmerksomhet om frilufts-
livet. Markeringen skal gi 
varig resultat i form av økt 
deltakelse i friluftsliv i alle 
deler av befolkningen. Alle 
kommuner er oppfordret av 
Klima- og miljødepartemen-
tet til å synliggjøre friluft-
slivets år på ulike måter. 
Kommunene oppfordres til å 
samarbeide med frivillige or-
ganisasjoner om organiserte 
turtilbud til dem som er lite 
fysisk aktive, og som trenger 
en ekstra dytt for å komme 
seg ut og nyte godt av de op-
plevelser som naturen og fri-
luftslivet tilbyr. 

Friluftslivets år 2015 skal:
•	 Gi økt bevissthet om friluftslivets 

positive effekter knyttet til folkehelse
•	 Øke bevisstheten om allemannsret-

ten og de svært gode muligheter 
som alle har til å utøve friluftsliv

Kristiansund er omgitt av både hav og 
fjorder. Selv om vi ikke har de høyeste 
fjelltoppene,	 er	 det	 mange	 flotte	 fri-
luftsområder i hele kommunen. Det er 
mulighet for friluftsaktiviteter fra innerst 
på Freiøya til ut mot havet i Klubba. 
Noen	 finner	 derfor	 gleden	 i	 å	 gå	 turer	
langs sjøkanten, mens andre setter stor 
pris på muligheten for å gå inne i skog 
og mark eller på opparbeidede turstier.  

I Kristiansund har vi fokus på tilrette- 
legging av turstier og friluftsområder. 
Gjennom de statlig sikra områdene er 
det	 flere	 steder	 anlagt	 gapahuker,	 satt	
ut bord og benker og det er gode opp- 

arbeidede turstier. Det gode samarbei-
det som kommunen har med både vel-
foreninger, ildsjeler og frivillige lag og 
organisasjoner gir store ringvirkninger 
for tilrettelegging av friluftsområder. 

Ny tursti på Dale «I Annas fotspor» er 
ferdig merket og kjetting/bruer er an-
lagt. I løpet av våren skal det bli en op-
pgradering av «Remlan» på Nordlandet, 
der både trillebårstier, parkeringsplass 
og skilting får et løft.   

Den gode tradisjonen hvor kommunen 
besørger materiell, og velforeninger 
eller idrettslag stiller med dugnadsfolk, 
generer utrolig mange opparbeidede 
friluftsområder som alle innbyggere og 
tilreisende kan benytte. 

StikkUt! er et lavterskeltiltak som har 
stor deltakelse og som når mange. Bøk-
er og turkasser kan derfor for mange 
være en stor motivasjonsfaktor til å 
komme seg ut i naturen.  

Frisklivssentralen bruker turkassetrim-
men aktivt i sitt tilbud og turgruppen 
i enhet Psykisk helse bruker StikkUt! 
turmålene i oppsatt turprogram.  Flere 
bedrifter bruker turkassetrimmen som 
en intern turkonkurranse. På nettsid-
en morotur.no ligger turbeskrivelser fra 
hele fylket.

Ulike tiltak vil bidra til økt folkehelse, 
samtidig som en satsing på lavterskelt-
ilbud vil gi mulighet for økt deltagelse 
knyttet til friluftsliv for alle innbyggere 
i kommunen og de som besøker kom-
munen vår.  

Lag og organisasjoner oppfordres også 
til å markere Friluftslivets år 2015.  

 

Kommunen	 fikk	 overrakt	 ei	 flott	 bål-
panne med tilhørende kaffekjel og pop-
cornpanne av Nordmøre og Romsdal 
friluftsråd.	 En	 flott	 gave	 som	 oppstart	
av Friluftslivets år 2015. Bålpannen kan 
lånes ut til ulike enheter i kommunen til 
bruk for i forskjellige aktiviteter gjen-
nom året. Kulturenheten har ansvaret 
for bålpannen. 

Tekst og foto: Bente Elshaug,  
folkehelsekoordinator
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Alexander fikk oppfylt drømmen
Alexander Olsen, elev på 
Nordlandet ungdomsskole, 
klasse 9a fikk sin drøm 
oppfylt – en drøm om å få 
MOT-luer til hele klassen.  

Alle elever som har skoleprogrammet 
MOT kan sende inn sin drøm til MOT 
sentralt.   

En	 mandag	 i	 mars	 fikk	 Alexander	
beskjed om at drømmen var oppfylt 
og	 hele	 klassen	 fikk	 overrakt	 MOT	
luer til stor jubel.  

Alexander mener MOT er så viktig at 
det må synes også i hverdagen.  

Lua er et symbol på at vi ikke må 
glemme MOT’s verdier: MOT til å leve, 
MOT til å bry seg og MOT til å si nei. 

Vi gratulerer Alexander med sin oppfyl-
lelse av drømmen. 

Tekst: Bente Elshaug, MOT-koordinator
Foto: Kirsti Wirum

I slutten av februar vedtok 
bystyret rådmannens forslag 
til justering av årets budsjett 
og økonomiplanen for peri-
oden 2015-2018. Justering- 
en kom som følge av  regn-
skapsresultatet for 2014, 
som ser ut til å ende med 
akkumuleret merforbruk på 
33,4 millioner kroner (18.1 
mill. fra 2014 og 15,3 mill. 
fra 2013). I tillegg forventes 
det en svikt i den budsjettert 
skatteinngangen på 3,8 mil-
lioner kroner. Videre er det 
er signalisert et merforbruk 

fra enhetene for inneværen-
de år. Som følge av dette er 
det satt i gang et prosjekt 
som skal redusere driftsut-
giftene med 50 millioner.   

Som et ledd i arbeidet har rådmannen 
etablert tre arbeidsgrupper. Arbeids-
gruppene ledes av hver sin kommu-
nalsjef. Tillitsvalgte, vernetjenesten 
samt representanter fra økonomi- og 
personalseksjonen er godt representert. 

Gruppenes mandat er å utarbeide fors-
lag til kostnadsreduserende tiltak, som 
samlet gir en innsparing på 50 millioner 
kroner.  

Formannskapet er styringsgruppe for 
arbeidet, og resultatet av prosessen skal 
foreligge innen 31. mars, og fremmes 
for behandling i bystyret den 28. april. 

Rådmannen har påpekt at i denne pros-
essen så er i utgangspunktet ingen ram-
meområder fredet. 

Videre bør det i hovedsak gjennomføres 
tiltak som reduserer de kommunale 
lønnskostnadene, da det ikke er rom for 
vesentlige reduksjoner i de kommunale 
driftsbudsjettene. 

Rådmannens vurdering er videre at det 
er behov for raske resultat og iverkset-
ting av tiltak. Det er derfor nødvendig 
å	 ha	 de	 fleste	 forslagene	 på	 plass	 før	
påske. Dette for å rekke politisk behan-
dling i bystyret i april og iverksetting fra 
1. mai. 

Rådmannen foreslår videre at det fore-
tas en gjennomgang av de kommunale 
investeringsbudsjettene med sikte på å 
avvente alle prosjekt som kan utsettes, 
med mindre dette medfører økte drifts-
utgifter. Investeringstiltak som gir umid-
delbare driftsmessige besparelser bør 
vurderes fremskyndet.

Tekst: Toril Gustad, økonomirådgiver
Foto: Petter Ingeberg 

Budsjettet skal reduseres med 50 millioner

Formannskept er styringsgruppe og ble i møte 3. mars orientert om status i arbeidet
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Folkemøte om kommunereformen 26. mars

Byregionprogrammet på vei inn i fase 2

Torsdag 26. mars klokken 
18.00 er det folkemøte i Kris-
tiansund om kommunerefor-
men. 
Møtet holdes i Helan i Caroline og er fra 
klokken 18.00 til 20.30. Møtet er åpent 
for alle, er selvsagt gratis og vi håper på 
stor oppslutning. 

Arrangør er Kristiansund kommune med 
ordføreren som møteleder.

På møtet blir det informasjon og innlegg 
fra blant annet ordfører, assisterende fyl-
kesmann Rigmor Brøste, fylkesplansjef 
Ole Helge Haugen,  tillitsvagte og ung- 
domsrådet. 

Publikum får rikelig anledning til både 
å komme med ytringer, samt å stille 
spørsmål som etter beste evne blir bes-
vart på direkten. 

Kristiansund kommune er i utgang-
spunktet positive til kommunereformen, 

men vet samtidig foreløpig ikke hvilke 
kommuner det kan være aktuelt å slå 
seg sammen med. 

I møte 2. desember 2014 vedtok Bysty-
ret en framdriftsplan som innebærer at 
kommunesammenslåingene skjer med 
virkning fra 1. januar 2020.  

Dette innebærer at sonderinger, utred-
ninger og innbyggerhøringer må gjøres 
ferdig slik at bystyret kan gjøre sitt for-
melle vedtak innen 1. juli i 2015. Dette 
er et pålegg som alle landets kommuner 
har fått. 

Etter at kommunestyrene har gjort 
sine vedtak skal saken behandles av 
fylkesmannen. Deretter av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet som 
legger saken fram for Stortinget våren 
2017. 

Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg

Seks kommuner på Nord-
møre har det siste halvåret 
fått analysert muligheter for 
tettere og bedre samarbeid. 
Dette er Smøla, Halsa, Ting-
voll, Gjemnes, Averøy og 
Kristiansund. Aure har vært 
med som observatør. 

Alle kommunale tjenester er gjennom-
gått, og vi ser at vi kan få bedre tjenest-
er til innbyggere og næringsliv dersom 
vi samler kompetanse og kapasitet der 
det er mulig, og at vi bruker alle kom-
munehus og lokale fortrinn. 
 
Slik kan vi også bygge Nordmøre sterk-
ere. Ett eksempel kan være Tingvoll som 

ønsker å ta ansvar for de “grønne” tje-
nestene på vegne av nabokommunene.  

Tillitsvalgte fra alle kommunene har 
deltatt i styringsgruppa for utredning- 
ene. 

Samarbeidsforumet har også fått ut- 
arbeidet et grunnlag for felles strategisk 
nærings- og arealutvikling. Ved å se 
kommunene i sammenheng kan vi tilby 
bedre og mer varierte arealressurser. 
Fra før av samarbeider alle nordmørs- 
kommunene om felles sjøarealplanleg-
ging. Nå tas samarbeidet også opp på 
land, med kaier og annen infrastruktur. 
Dette i tillegg til samarbeid om tilret-
telegging, innovasjon og markedsføring 

av regionens fortrinn.  
 
Kristiansund sin rolle som regionsenter 
for hele Nordmøre har også vært tema. 
Dette utvikles videre i sentrumsplan- 
arbeidet.

Rapporten fra første fase er nå klar til of-
fentliggjøring. Samtidig har man startet 
prosessen med å lage søknad til Kom-
munaldepartementet om å få bli med i 
fase to i byregionprogrammet. Hvilke 
kommuner som blir med er gjenstand 
for politisk behandling i den enkelte 
kommune og avklares i løpet av april. 

I fase to skal det i første omgang job-
bes med felles planstrategier for kom-
munene, samt videreføring av nærings-
samarbeidet. Tettere tjenestesamarbeid 
legges foreløpig på vent inntil man vet 
mer om hvordan kommunereformen blir.

Kommunereformen legger opp til at alle 
kommuner, innen sommeren 2016, skal 
bestemme seg for hvordan framtidenes 
struktur skal bli. Byregionprogrammet 
er	 en	 fin	 mulighet	 til	 å	 få	 fram	 bedre	
kunnskap om våre felles muligheter, og 
gjøre prosessen fram mot kommunere-
formen enklere. 

Tekst: Odd Arild Bugge, byplanlegger
Foto: Petter  Ingeberg 

Onsdag 4. mars var det samling på rådhuset i Kristiansund. Her ble blant annet rapporten 
presentert for politisk og administrativ ledelse i deltakernkommunene samt tillitsvalgte. 
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Vil være med på å tegne kommunekartet

Torsdag 5. mars var det sa-
marbeidsmøte om kommu-
nereformen med elevrådet  

ved Atlanten videregående 
skole. 

 
Elevrådet er engasjert i reformen og vil 
gjerne medvirke i den videre prosessen.  

Elevrådet opplyste at de hadde vært i 
dialog	med	elever	fra	de	fleste	av	Nord-
mørskommunene.  

Meningene om nye kommunegrenser er 
delte, men elevene er i utgangspunktet 
positive til reformen. 

Elevrådet påpekte at når nye kommune-
grenser skal tegnes, så vil de være med 
og holde i tegneblyanten.

Leder for elevrådet, Marcus Svenning, 
, sa også at de har observert at Kris-
tiansund reiser rundt til kommunene og 
inviterer til samarbeid. Dette opplever 
elevrådet som et raust signal. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Varaordfører Kjell Neergaard (Ap), ungdomsrådgiver Camilla Haltbakk, Ragnhild Helseth (V), 
Dagfinn Ripnes (H), Wiggo Jordahl (Sv) og Pål Sundøy (fra TKTV) var oppmerksomme  

lyttere da elevrådet presenterte tanker og meninger om komunereformen. 

Kommunereformdag ved Kristiansund vgs 

Torsdag 23. april planlegges 
det en stor kommunereform-
dag ved Kristiansund vide-
regående skole. Da vil om-
lag 300 av elevene samles i 

Braatthallen for å høre om 
og diskutere i grupper, syns- 
punkter på kommunerefor-
men og om hvordan det nye 
kommunekartet bør tegnes. 

Opplegget planlegges slik at elevene på 
forhånd har hatt klassevis undervisning 
om kommunestruktur og kommunere-
form. 

Den 23. april skal elevene tilbringe 
hele skoledagen i Bratthallen. Her blir 
det først innledning om reformen i ple-
num. Deretter skal elevene samles i 28  
arbeidsgrupper	 for	 å	 jobbe	 med	 flere	
tema knyttet til reformen. 

Et antall politikere fra Nordmørskom-
munene blir invitert til å være tilstede 
for å høre på og for å mingle mellom 
bordene under gruppearbeidene. 

På slutten av dagen blir det oppsummer-
ing i plenum.   

Kommunereformdagen arrangeres 
av Kristiansund videregående skole i  
samarbeid med Kristiansund kommune 
og Orkidé. 

I forbindelse med kommunereformen er 
kommunene oppfordret til å samerbeide 
med ungdom. Måten Kristiansund gjør 
dette på, blir brukt av fylkesmannen 
som eksempel i forhold til øvrige kom-
muner. 

Tekst og foto: Petter  Ingeberg  

Tirsdag 10. mars ble reformdagen planlagt. Her deltok Camilla Haltbakk (ungdomsrådgiver), 
Kim Jørgensen (samfunnsfaglærer), Bjørn Johannessen (rektor) og Ingunn Golmen (Orkidéled-
er) og Petter Ingeberg (prosjektleder)  
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Bind 2 av Kristiansunds revyhistorie  

Barnehageopptaket 2015

Før jul i 2014 utga kommu-
nen bind 1 av Kristiansunds 
revyhistorie. Nå er bind 2 
sendt til trykking og blir ut-
gitt i begynnelsen av mai. 
Bind 2 handler om perioden 
fra 1960 til 2008.
 
Bind 1 (1900-1960) er skrevet av Ove 
Borøchstein. Det er også han som er 

hovedforfatter på bind 2 
(1960-2008), men rakk 
ikke å gjøre boka ferdig 
før alvorlig sykdom gjorde 
det umulig.  

Ove Borøchstein ønsket 
sterkt at boken skulle fer-
digstilles og rådmannen 
lovde ham at vi skulle 
prøve å få det til. I sam-
råd med familien er arbei-
det nå fullført. 

Bind 2 omhandler peri-
oden fra 1960 til 2007. 
En periode med rik og 
mangfoldig scenekultur, 
selv om det ikke virket 
slik i starten. Etter 1960 
var det noen få år der 
Braatt og AUL fortsatt 
produserte revy. Dette i 
tillegg til russerevyene.  
I noen år var det heller 
ikke russerevyer. Rektor 
mente at revyene gikk 
for mye på bekostning av 
skolearbeidet og la ned 
forbud. I 1969 ble det på 
nytt satt opp russerevy og 

frem til 1982 var dette de eneste lokale 
revyinnslagene.

Etter initiativ fra Ove Borøchstein, Bjørg 
Lassen	og	Torfinn	Carlsen	oppsto	Parap-
lyrevyen høsten 1982. Dette var start-
en på en 25 års strålende revykarriere, 
med Ove Borøchstein som en av bære-
bjelkene. Parallelt med dette fortsatte 

russerevyene. En del andre teatergrup-
per oppsto også fra rundt 1985 og det 
ble et mangfold av lokal revykultur med 
blant annet Frei Friteater, Løven kultur og 
minderalvandfabrik, Jazzklubben, Ø-HØ, 
Møst revyteater, Drømmesøstrene samt 
Arve og dæm, for å nevne noen. I boka 
har vi, etter beste evne, prøvd å omtale 
alle lokale revy-/teaterproduksjoner fra 
1960 til 2008. Unntaksvis kan det hende 
at noen få produksjoner ikke er med.  

I boka er det også, i noe begrenset om-
fang tatt med revykulturen i Frei. Dette 
fordi sammenslåingen av de to kom-
munene ble stadig mer aktuelt, og et 
faktum fra januar 2008. 

Byens speil er valgt som tittel på de to 
bøkene om revyhistorien, og valget er 
ikke tilfeldig. Tittelen rører ved kjernen 
for all revykunst – nemlig å gjenspeile 
det som rører seg i samtiden. Slik gir 
tekstene også glimt av vår nære histo-
rie – sett med et svært skrått, men som 
regel velmenende blikk. 

For å få en større forståelse av tekstene 
er det greit å vite litt om hva som rørte 
seg i Kristiansund da tekstene ble la-
get. Derfor vil leseren møte overskriften 
«Bakteppet», som går litt mer konkret 
inn i de forskjellige tekstene og per-
sonene som skjuler seg i dem, samt en 
kortfattet historisk oversikt. På denne 
måten blir byens revyhistorie et supple-
ment til Kristiansunds historie.

Tekst: Petter Ingeberg
Bilde: Bjørn A Hansen, Tidens Krav

 Søknadsfristen til årets  
hovedopptak i barnehagene 
var 1. mars. Ved fristens ut-
løp var det kommet inn 257 
søknader om ny plass. Dette 
er 66 færre enn på samme 
tid i fjor.

Årets hovedopptak gjennomføres 9. og 
10. april. Hovedopptaket er samord-
net og omfatter samtlige barnehager i 
kommunen uavhengig av eierforhold. 
Opptakt ledes av kommunen.

I forkant av hovedopptaket gjennom-

føres det et overføringsopptak den 19. 
mars, der foresattes ønsker om endring 
og overføring blir behandlet. 
 
 
Det har i tillegg kommet 61 søknader 
om overføring eller endring av plass. 

Foresatte kan forvente svar på søknad 
om barnehageplass i løpet av uke 16. 
(13. - 18. april) 

Tekst: Elin M Aspen, spesialkonsulent
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Kurs om spille- og mediaavhengight

Vi må starte med de unge

I slutten av februar arrang-
erte Helsestasjonen og skole-
helsetjenesten en tverrfaglig 
konferanse for Orkide kom-
munene om problematisk 
spilladferd og mediaavhen-
gighet. 

Konferansen var delvis dekket av midler 
som var tildelt ifra Helsedirektoratet i 
2014.  

Problematisk spilladferd og mediaav- 
hengighet har vært et økende problem 
de siste årene.  

Ansatte i skoler, helsetjenester i kom-
muner og spesialisthelsetjenesten møter 
spesielt gutter som er avhengig av spill 
på nett. Mange av disse guttene har 
også før eller etter utviklet depresjoner/

utbrenthet og/ eller har andre tilleggs-
diagnoser. I de alvorligste tilfellene kan 
spillavhengigheten føre til selvmord. 
Jenter er hovedsakelig mer avhengig 
av sosiale media, hvor det i større grad 
foregår skjult nettmobbing og trakass-
ering. 

Foreleserne Turid Susegg og Magnus 
Eidem ga deltakerne to inspirerende 
dager i Caroline konferansesenter. Turid  
Susegg er klinisk sosionom med lang og 
bred erfaring fra spesialisthelsetjenest-
en i Nord – Trøndelag. Magnus Eidem er 
utdannet sosionom med lang erfaring i 
temaet og har til daglig sitt arbeidssted 
ved sykehuset Innlandet. 
 

Deltakere	på	konferansen	fikk	innføring	
i historikk, avhengighetsbegrepet, og 
situasjonelle og strukturelle faktorer 
ved dataspill, innføring i forebygging og 
tidlig intervensjon i et familieperspek-
tiv, og behandlingsmetodikk med ulike 
samtaleteknikker for barn og unge med 
en problematisk spilladferd. 
 

Barnevakten.no ved Kjellaug Tønnessen 
ga et godt innblikk i mediaavhengighet, 
samarbeid med politi og muligheter for 
hjelp. Team Mikkelsen ga oss et innblikk 
sett ifra sine erfaringer.  Teamet var far 
og sønn som tidligere hadde vært spill-
avhengige, og som nå ønsker å fortelle 
sin historie. 

Tidlig forebyggende arbeid ovenfor fam-
iliene, barn og unge er viktig for å hin-
dre problematisk spilladferd og media- 
avhengighet. God informasjon og tidlig 
veiledning til foreldre av grensesetting i 
skjermbruk ifra barnehagealder er sen-
trale tiltak.  Barnehagene er også sen-
tral i forhold til informasjon og veileding 
gjennom foreldremøter og samtaler med 
foreldre.
 
Dessverre var det ingen påmeldte fra 
barnehagene, men det var samtidig 
bred representasjon av ulike faggrup-
per. Tilstede var jordmødre, helsesøstre, 
fysioterapeuter, miljøterapeuter, spesi-
alpedagoger, lærere, fastleger, barnev-
ernspedagoger, psykologer, og syke-
pleiere.
 
Utfordringen for Kristiansund kommune 
er å god stabil kompetanse i fagfeltet, 
hvem som gjør hva i tiltakskjeden til 
brukeren, og hvem skal ha fokus på 
forebygging?	 Vi	 mener	 det	 finnes	 god	
kompetanse i kommunen, men behovet 
for samordning er tilstede.

Tekst og foto: Åse Jægtvik, tjenesteleder

 
Kommunalsjef 
Christine Reit-
an var torsdag  
5. mars lærer 
ved Bjerke- 
lund skole en 
hel  skoledag.
 
I	 fire	 klokketimer	
loset hun skolens 
femte trinn gjennom  
”Ungt entrepenør-
skaps ”  og temaet 
“Vårt lokalsamfunn”.
 
 

Hensikten at elevene skal få forståelse 
for hvordan et lokal- samfunn funger-
er og hvordan hver enkelt kan bidra til 
dette.
 
Skolens inntrykk er at dagen var men-
ingsfull og lærerik for de elevene.
Etter endt økt/dag virket det som om det 
hadde vært arbeidet intenst, både elever 
og lærer så ut som om de hadde behov 
for å få en velfortjent avkobling.

Tekst og foto: Gunnar Haugan, enhetsleder
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Trivselsvenn - fra idé til suksess

Torsdag 26. februar ble 
Trivselskontoret ved Rokil-
de sykehjem offisielt åpnet.  
Kontoret er en møteplass for 
trivselsvenner (frivillige) og 
trivselskoordinatorer - for 
avtaler, oppfølging og en  
hyggelig prat. Rokilde er nå  i 
full gang med spre idéen om 
trivselsvenn til kommunens 
øvrige sykehjem.

Med et økende antall eldre i befolknin-
gen og knapphet på faglige ressurser 
kreves det nytenkning. Hvordan skal det 
tilrettelegges for at pasienter i sykehjem 
skal få dekket alle behov fremover?  

Stortingsmelding 29 – “Morgendagens 
omsorg” er en mulighetsmelding som 
påpeker at helsetjenestene skal bygges 
rundt pasienten – på pasientenes behov. 
For å løse morgendagens omsorgsut-
fordringer vektlegges pårørende og friv-
illige aktører som viktige ressurser. 

I utviklingsprosjektet “Morgenda-
gens	 sykehjem	 –	 hvis	 pasienten	 fikk	
bestemme” ble det klart for oss at vi 
har stort behov for å se nærmere på 
trivselsskapende tiltak i sykehjem. dette 

til	 tross	 for	at	vi	 i	flere	år	har	arbeidet	
systematisk med involvering av pasient-
er til utvikling av en bedre tjeneste. 
Vi måtte satse på frivillighet. Sammen 
med	 tjenestedesignfirma	 Designit	 Oslo	
gjennomførte vi en workshop sammen 
med ansatte, brukerråd og andre som 
har vært eller er frivillige andre steder. 
Parallelt	 	 var	 det	 fire	 ansatte	 ved	Rok-
ilde som startet videreutdanning ved 
Verdighetssenteret i Bergen - som friv-
illighetskoordinatorer.  Resultatet ble 
prosjekt “Trivselsvenn.”

For å nå målet om å legge til rette for 
frivillige kan bidra til å øke pasientenes 
trivsel på sykehjemmet, gjennomførte 
Rokilde en pilot høst/vinter  2014/2015. 
Dette har gitt mange erfaringer som var 
viktig for utvikling av “Trivselsvenn”. 
Erfaringene var utelukket positive: 
Trivselsvenn er et godt individuelt til-
bud til pasientene og et viktig bidrag til 
å ivareta pasientenes samlede behov, 
samt øke trivsel og livskvalitet.

Trivselskoordinatorene Ida Ranheim og 
Tone Veglo har stått i bresjen for det 
gode arbeidet. Oppsummert er deres 
suksesskriterier:
•	 Å arbeide i team, for å lage et godt 

opplegg rundt det å ivareta og 
rekruttere Trivselsvenner. 

•	 Fortløpende	refleksjon	og	tanke-
utveksling 

•	 Arbeide proaktivt
•	 Tett samarbeid med avdelingssyke-

pleiere og enhetsleder for å kunne 
skape felles forståelse og forankring.

Som et resultat av de gode erfaringene  
gjennom piloten av Trivselsvenn var det 
umulig å ikke satse videre på dette. 

I dag har Rokilde fått dedikerte still-
ingsstørrelser til Trivselskoordinatorene. 
Dette ble ordnet etter et spleiselag mel-
lom alle avdelingene ved sykehjemmet.  
Det er også startet et arbeid for  å spre 
id éen videre til de andre sykehjemmene.    

Flere trivselsvenner
Den viktigste egenskapen til en 
trivselsvenn er at du møter andre men-
nesker med et smil. Man trenger ingen 
forkunnskaper, bare engasjement. 
 
Har du lyst til å bli med på laget så kon-
takt trvselskoordinator ida.ranheim@
kristiansund.kommune.no. Hun treffes 
på telefon 907 40 651.  

Tekst: Inger Lise Lervik/Stephanie Helland
Foto: Petter  Ingeberg 

Sykehjemsbeboer Gerd Aasen klippet snoren inn til trivselskontoret.  
Hun ble assistert av Astrid Johansson 
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Ernæringsnettverk i sykehjemmene

Valg 2015

Sykehjemmene i vår kom-
mune har fått tilskudd 
gjennom fylkesmannens 
tilskuddsordning Kompe- 
tanseløftet til å gjennomføre 
opplæring via Kostkofferten.  

Kostkofferten er en bedriftsintern op-
plæringspakke om det å forebygge 
underernæring i sykehjem, og består 
av	 arbeidshefte,	 film	 og	 refleksjonsop-
pgaver til fem samlinger med disse te-
maene:
•	 “Er det så farlig å være tynn da?” 

- om årsaker og konsekvenser av 
underernæring hos eldre

•	 “Oppdager vi underernæring tidlig 
nok?”- om hvordan ernæringsstatus 
kan kartlegges og dokumenteres

•	 “Hvor mye mat er nok?” – om 
hvordan vi beregner behov og inntak

•	 “Beriking – det motsatte av slanke-
kost” – om hvordan vi kan gjøre 
måltidene ekstra næringsrike

•	 “Det gode måltid” – om hvordan 
matglede og gode måltidssituasjoner 
kan forebygge underernæring

 
Sykehjemsavdelingene får opplærings- 
materiell slik at alle ansatte kan gå ig-
jennom opplæringen. For å få en god 
start på dette er det valgt å bruke noe 
av tilskuddet til å opprette ernærings-
nettverk. To ansatte fra hver sykeh-
jemsavdeling deltar – og har ansvar for 
å videreformidle ernæringskompetanse 
til sine medarbeidere.
 
I tillegg til å gå gjennom opplæringspro-
grammet, har ernæringsnettverket sett 
på dokumentasjon av ernæringsarbeid 
i	 profil.	 Målet	 er	 å	 sammen	 utvikle	 en	
ny prosedyre for dokumentasjon av er-
næringsarbeid	i	Profil.		

Allerede på første samling kom det frem 
at personalet dokumenterer på ulike 

steder i systemet, på ulike måter og at 
det er behov for å bli enige om en lik 
praksis. 

Deltakerne har også delt erfaringer med 
det	å	flytte	middagsmåltidet	 til	kvelds-
vakt. Det er et mål at alle avdelinger 
innfører det viktige lunsjmåltidet slik at 
man oppfyller Helsedirektoratets anbe-
falinger	om	fire	hovedmåltider.	
 
Ernæringsnettverket har også sett på 
kvalitetsmålinger, blant annet ved å 
telle antall timer nattefaste. Det vil si 
hvor lenge hver pasient går uten mat 
fra siste måltid på kveld til første måltid 
på morgen. Helsedirektoratet anbefaler 
at nattefasten ikke overstiger 11 timer, 
mens undersøkelser i norske sykehjem 
viser at det i realiteten går både 15 og 
16 timer mellom måltidene.  

Ernæringsnettverket i Kristiansund har 
målt at gjennomsnittlig nattfaste ved 
våre sykehjem er 13,75 timer. Dette 
er målinger som blir gjentatt og brukt 
som  kvalitetsmål på om tjenestene 
forbedres. 

Tekst og foto: Linda Kornstad Nygård  
konsulent ved utviklingssenter for  
sykehjem i Møre og Romsdal 

Arbeidet med Kommunesty-
re- og fylkestingsvalget i 
2015 er godt i gang i admin-
istrasjonen i Kristiansund.
 
Vi har en rekke frister i løpet av de 6 
første månedene av valgåret, og det er 
mange forberedelser som må gjøres for 
å få en vellykket valggjennomføring.   

Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet (KMD) har invitert alle landets 
kommuner til valgopplæring i vår, og i 
uke 10 gikk den første av til sammen tre 

samlinger av stabelen i Oslo. Over 700 
valgmedarbeidere ble kurset, og de for-
beredende oppgavene sto i fokus. 

De politiske partiene har allerede jobbet 
lenge med sine forberedelser. Fristen for 
innlevering av listeforslag til valget 2015 
er 31. mars. De første listene har allere-
de blitt overlevert til kommunen. 
Bystyret skal 24. mars vedta eventuelle 
endringer i de 8 valgkretsene. I samme 
møte vil bystyret også bli orientert om 
stemmerettsforsøket med nedsatt stem-

merettsalder til 16 år der Kristiansund 
deltar som en av 20 kommuner.

Kommunen er i dialog både med ung-
domsskolene og de videregående sko-
lene om tiltak for økt valginteresse blant 
førstegangsvelgerne.

En egen gruppe i Ungdomsrådet job-
ber også med tiltak som skal øke val-
ginteressen blant unge, og skal blant 
annet jobbe sammen med Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorgan-
isasjoner (LNU). LNU har særlig kom-
petanse på hva som motiverer unge til 
å stemme, hvordan gjennomføre vel- 
lykkede kampanjer rettet med ungdom, 
og er engasjert av KMD i år, som i 2011, 
for oppfølging av forsøkskommunen.  
LNU skal besøke alle forsøkskommuner 
og vil jobbe sammen med de lokale ung-
domsinitiativene for økt valgoppslutning 
i denne målgruppen.

Tekst og foto: Toril Skram Lundberg,  
bysekretær
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Kristiansund.no koppen til Hika

Hivzija Kazinic “Hika” kom 
til Norge i 1993. Han flyk-
tet fra krigen i Bosnia sam-
men med familien sin. Et-
ter tre dager i Oslo kom 
familien til Vadsø hvor de 
bodde i ett år. En sommer- 
dag i 1994 landet Hika og 
familien på Kvernberget fly-
plass. Hvordan ville livet i 
byen ved havet bli? 

Det var en lang vei fra urolige Sarajevo 
til fredelige Kristiansund. Det var viktig 
å se framover.  

Noen av de første Hika ble kjent med 
var Stein Ohr og Oddbjørn Lommundal. 
Disse karene var med på å gi Hika en 
aktiv og god start her i byen. Det ble 
medlemskap i Norodd, og mange tren-
ingstimer på Atlanten stadion sammen 
med friidrettsvenner. 

Det var ikke bare på trening Hika var 
aktiv. Også når dugnadsarbeid stod på 
programmet var innsatsen stor, enten 
det var kaffekoking, garderobevakt, 
pallebæring, oppmerking, rydding med 
mye mer. Både friidrettsgruppa og 
svømmegruppa i Norodd har satt pris 
på Hikas dugnadsinnsats opp gjennom 
åra. Det har også CFK, KFK, KBK, KVBK 
og KHK. Hika har lagt ned hundrevis av 
dugnadstimer for disse klubbene.
 
Det sies at Hika er lett å be om hjelp hvis 
det ikke kolliderer med et bystyremøte. 
Han er aktiv politiker og  stolt over å 

være medlem i Arbeiderpartiet. 
 
Han er med i hovedutvalg skole. I disse 
tider er det møtevirksomhet i 17.mai-
komiteen som opptar Hika. Det er mye 
som	skal	planlegges	før	vi	heiser	flagget	
17.mai, og nasjonaldagen feires.
 
Til sommeren skal Hika delta i NM på 
Finnsnes. Han vil konkurrere i lengde, 
tresteg, kulestøt, spyd og stafett. Reg-
ner med at formen da er bra etter minst 
100 turer på Freikollen. 

Fra fjellets topp lurer han på hvorfor i all 
verden folk reiser til syden når de bor i 
vakre Norge.
 
Innimellom alle disse aktivitetene stiller 
Hika opp som Nattravn. Han vil bidra til 
at innbyggerne skal føle seg trygg.
 
Kristiansund er byen i Hikas hjerte. 
KSU-no-koppen i mars går til Hika Ka-
zinic som er med på å gjøre kommunen 
til et godt sted å bo og leve. 
 
Tekst: Annette Gundersen, enhetslder

Lørdag 28. mars klokken 
20.30 slukker kommuner, 
byer, bedrifter, organisas-
joner og enkeltmennesker 
over hele verden lyset i én 
time. Earth hour handler ikke 
om å spare strøm en time, 
men er et symbolsk budskap 
om at mennesker verden 
over engasjerer seg for mil-
jøet og at vi alle er villige til 
å bidra til en felles dugnad.

Earth Hour er en verdensomspennende 
markering. Alle med tilgang til en lys-
bryter kan bidra. Dette er et globalt og 
visuelt uttrykk for folks vilje og evne til 
å stå sammen mot klimaendringene.   
En kollektiv klimadugnad
Måten vi lever har store miljøpåvirk-

ninger. Earth Hour handler om mye mer 
enn en time med slukkede lys. Det hand- 
ler om å forstå at handlingene våre, 
energien vi bruker, varene vi kjøper og 
vannet vi drikker, har klimapåvirkning. 

Earth Hour er verdens største kollektive 
meningsytring og viser at verden står 
sammen mot klimaendringer. 

WWF er global arrangør av Earth Hour, 
med et mylder av samarbeidspartnere 
verden rundt. Earthhour.org er den in-
ternasjonale portalen til Earth Hour.

Earth Hour startet i Sydney i 2007 og ble 
etter hvert verdensomspennende. Kris-
tiansund kommune har vært med siden 
starten.  

Norske kommuner og lokalsamfunn har 
en viktig rolle i arbeidet med å redus-

ere klimautslippene og å utvikle det 
fornybarsamfunnet vi trenger. WWF 
skriver i sin oppfordring om deltakelse 
at de håper Earth Hour kan bli en god 
anledning både for kommunene og for 
nasjonale aktører til å sette viktige mil-
jøsaker på den rikspolitiske dagsorden. 
Kommunene oppfordres om å støtte opp 
om arrangementet. I fjor var 205 kom-
muner påmeldt.

Kristiansund er med
Leder for hovedutvalg for miljø og tekn-
iske tjenester har på vegne av kom-
munen takket ja til invitasjonen om at 
Kristiansund også i år skal melde seg på 
som deltaker. Det innebærer at vi også 
oppfordrer alle som har anledning om å 
delta. Dette gjelder både kommunens 
enheter, innbyggere og bedrifter.  Sko-
lene er en spesiell målgruppe og er di-
rekte kontaktet fra WWF.
 
I forhold til kommunale enheter som er 
i drift denne kvelden så vil deltakelse 
selvsagt vurderes i forhold til trygghet 
og sikkerhet. Dette må naturlig nok 
også gjelde andre bedrifter. Gatelys blir 
selvsagt ikke slukket under Earth Hour 
timen.
 
Tekst: Petter Ingeberg 

Slukk lyset og bli med på Earth hour
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Vi har nå startet en enkel og 
gratis abonnementsordning 
på dette infobladet. Send-

er du epost til infobladet@ 
kristiansund.kommune.no,  
legger vi deg inn på abonne-
mentslisteDa får du  infobla-
det sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder 
i året ut infosbladet Kristiansund.  Her 
presenteres små og store nyheter om 
saker og ting som skjer i kommunen.

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

Etter	 oppfordring	 fra	 flere	 ble	 bladet	
etterhvert lagt ut på internett og gjort 

tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver 
utgivelse sendt på epost til ordførerne 
og rådmannene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
banken” på Stortinget.

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

Du kan se tidligere utgivelser av Infobla-
det ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 

Næringsfond våren 2015
Det er nå muligheter for å 
søke midler til næringsut-
vikling. Fristen er 13. mars.

Alle søknader må legges inn i portalen 
www.regionalforvaltning.no. Søknader 
som ikke omsøkes via denne, blir  ikke 
behandlet. All informasjon vedr nærings-
fondet	finner	du	på	denne	portalen.
 
Det kommunale næringsfondet er for 
bedrifter/personer som bor og virker i 
Kristiansund. 

Det regionale næringsfondet er et felles 
fond for Averøy og Kristiansund som 

prioriterer  bedrifter og organisasjoner 
med samarbeidsprosjekter/etableringer 
som inkluderer begge kommunene.
 
Har du spennende tanker som ikke er 
helt ferdig-knadd ennå , anbefaler vi at 
du tar kontakt med oss eller booker time 
hos hopp.id som er på Bølgen Næring-
shage. Her får du gratis hjelp til å lage 
en strukturert forretningsplan.
 
All	info	om		næringsfond		finnes	på	kris-
tiansund.kommune.no. Kommunal kon-
taktperson er Bente.weiseth-frantzen@
kristiansund.kommune.no

Tekst: Bente Weiseth-Frantzen

Kristiansund kommune in-
viterer til gratis festforestill-
ing i Festiviteten med årets 
prisvinnere og god under-
holdning fredag 13. mars 
klokken 19.00. Gratisbillet-

ter kan hentes på service-
kontoret fra mandag 9. mars.  

På ”Den Store Prisdagen” blir det ut-
deling av 8 priser samt gave til 6 nye 
NM-mestre.

Arrangementet begynner klokken 19 og 
dørene er åpne fra klokken 18.

Det blir underholdning med blant an-
net Kristiansund Storband med solis-
ter, Øivind ELG Elgenes, Dansestudioet 
Kristiansund, elever ved Kulturskolen og 
elever fra musikklinja ved Atlanten vide-
regående skole.

Vertskap og prisutdelere i år er Per Arne 
Westavik sammen med Nina Ulseth og 
Knut Madsen fra Ungdomsrådet.

Gratisbilletter til balkong kan hentes på 
Servicekontoret, Langveien 19 fra og 
med mandag 9. mars

Arrangør er Kristiansund kommune.

Tekst: Tore Myrum. Foto: Petter Ingeberg

Den Store Prisdagen 2015
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Skodd for framtida - seminar om heltid                 

Tidlig i januar arrangerte 
kommunen et innspillsem-
inar om heiltid. Politikere, 
brukerrepresentanter, en-
hetsledere, tillitsvalgte og 
administrasjonen var samlet 
for å få belyst utfordringene 
med små stillinger innen 
helse- og omsorgsektoren.  

Personalsjef Anniken Kleven-Gasser øn-
sket velkommen og innledet med å ut-
trykke bekymring for framtidig rekrut-
tering	 av	 kvalifisert	 arbeidskraft	 innen	
spesielt helse- og omsorgssektoren med 
hensyn til å kunne tilby heile stillinger.  

Kleven-Gasser sa at hun opplever stor 
motivasjon både blant politikere, en-
hetsledere	 og	 fagforeninger	 for	 å	 finne	
løsninger på utfordringen, og at målset-
tingen med dagen er å bruke innspillene 
fra seminaret som grunnlag for en sak 

med konkrete tiltak som skal fremmes 
for politisk ledelse i løpet av våren. 
 
Kompetanseleder Astri Sjåvik overtok 
deretter ledelsen for dagen og start-
et med å beskrive utfordringene kom-
munene i Norge står overfor med en st-
adig eldre befolkning, forventet økning 
av levealder, og samtidig stadig færre 
yrkesaktive.  

Sjåvik refererte til arbeidslivsforsker 
Nina Amble som påstår at norske kom-
muner per i dag ikke mangler arbeid-
skraft innen helse- og omsorg, men at 
utfordringene er at ansatte jobber i små 
stillinger. Amble peker også på en ar-
beidskultur innen helse og omsorg som 
sliter ut de ansatte med små stillinger 
som det er vanskelig å leve av. Konse-
kvensene	blir	en	evig	jakt	på	flere	timer,	
det blir vanskelig å planlegge fritiden, og 
lønna blir også uforutsigbar. 

Fredrikstad kommune har jobbet sys-
tematisk med heltidsutfordringene 
over lengre tid. Virksomhetsleder Alice 
Reigstad fortalte om hvordan kommu-
nen hadde jobbet med problematikken 
ved å planlegge ut fra kommunens fak-
tiske virkelighetsbemanning. Det vil si 
å omgjøre utgifter som har blitt brukt 
til innleie av vikarer til faste stillinger, 
samtidig som mulighetene for å leie inn 
vikarer har blitt veldig begrenset. Videre 
har kommunen opprettet det de kaller 
ressursenheter med 150 årsverk der 
ansatte er skolert til å jobbe på fra 2 til  
4 avdelinger. 
 
Etter pausen problematiserte Monica 
Aarønes (personalrådgiver) og Geir Ole 
Kanestrøm (HTV for fagforbundet) blant 
annet utfordringene med mange små 
stillinger, turnus, og motstridende krav 
og løsninger. 
 
Kristina H. Solheim gav oss til sist et 
innblikk i det å være ung, nyutdannet 
fagarbeider, på jakt etter større stilling. 
 
Siste del av dagen ble viet gruppearbeid 
der alle kom med innspill på hva kom-
munen bør gjøre for å utvikle heltids- 
kultur inne helse- og omsorg. Dagen ble 
avrundet med at kommunalsjef Helge 
Carlsen, varaordfører Kjell Neergaard 
og hovedtillitsvalgt fra fagforbundet Geir 
Ole Kanestrøm holdt hvert sitt avslut-
ningsinnlegg.
 
Tekst: Astri Sjåvik, kompetanseleder,  
Foto: Petter Ingeberg

Dag Ohrs gode minne                 

Ildsjelen og “fritidsvennen” 
Dag Ohr døde brått 23. feb-
ruar. Han ble bare 53 år.
 
Som følge av sitt mangeårige engasje-
ment for å få etablert positive fritidstilt-
bud for psykisk utviklingshemmede var 
Dag en person som mange kjente og 
respekterte. 
 
Ordfører ordfører og rådmann hadde  
satt inn minneord om Dag Ohr i TK den 
dagen han ble bisatt. På rådhuset ble det 
også	flagget	på	halv	stang	denne	dagen.	

 

Minneordet ble også lagt ut på kommun-
ens facebookside. 

Minneordet ble sett og kommentrt av 
svært mange.   

Minneordet og kommentarene som kom 
inn kan du lese her.

Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Tidens Krav

https://www.facebook.com/KristiansundKommune/photos/a.242149945825776.63673.165771200130318/941439389230158/%3Ftype%3D1%26theater
https://www.facebook.com/KristiansundKommune/photos/a.242149945825776.63673.165771200130318/941439389230158/%3Ftype%3D1%26theater
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Rokilde - årets enhet i “aktiv kommune”                

Gjennom «Aktiv Kom-
mune» gjør Kristiansund 
kommune en viktig innsats 
med å gi arbeidsledig ung- 
dom arbeidspraksis på 
veien mot ordinær jobb eller 
gjenopptakelse av  skole-
gang og utdanning. «Aktiv 
Kommune» er et samarbeid-
stiltak mellom kommunen, 
NAV og Varde. Kommunen 
stiller tilsammen 25 praksis- 
plasser til rådighet for ung- 
dommene. NAV og Varde 
bistår med støtte og oppfølg-
ing til både ungdommene og 
praksisplassene underveis i 
praksistiden. 

Ved å stille kommunens enheter/virk-
somhetsområder til rådighet for ar-
beidstrening gjør kommunen en viktig  
innsats for å inkludere arbeidsledig un-
gdom tidlig inn i arbeidslivet. Dette til 
stor hjelp for enkeltungdommer som 
i en periode av livet kan streve med å 
finne	veien	sin	videre.	I	tillegg	er	en	slik	
praksisordning et viktig bidrag fra kom-
munen i arbeidet med å holde arbeidsle-
dighet blant ungdom i byen nede. «Aktiv 
Kommune» har vært en suksess helt si-
den starten av og kan vise til gode re-
sultater. Siden oppstarten i januar 2010 
har det vært til sammen 154 ungdom-
mer inn i ordningen. Mange av disse har 

etter praksisperioden i kommunen kom-
met seg videre i jobb eller utdanning. 
Både kommunens ledelse og de ansattes 
tillitsvalgte har støttet opp om arbeidet 
som gjøres og følger tiltaket med stor 
interesse og positivt engasjement.

I følge Sigvard Thy ved personalseks-
jonen,  NAV-leder Ragnhild Fausa og 
veilederne Hanne Rokling og Magnhild 
Fiske fra Varde har de gode resultatene 
nær sammenheng med den gode inn-
satsen ansatte og ledere gjør i enhe-
tene for å inkludere og følge opp ung- 
dommene på  arbeidsplassen sin.  Så 
langt har bortimot 35 av kommunens 
om lag 50 enheter tatt i mot ungdom 
i praksis.  

-Vi blir møtt med mye positivitet og vel-
vilje fra de ansatte, og det er mange 
som gjør en god jobb og fortjener skryt 
for det viktige arbeidet de gjør. Samtidig 
er vi glade for å høre at også mange av 
ungdommene gjør en god jobb mens de 
er i praksis, og slik oppfattes av mange 
som en positiv ressurs blant de fast 
ansatte. En skikkelig «vinn vinn – situ-
asjon» for alle parter, sier de tre.

Styringsgruppa i «Aktiv Kommunen» øn-
sker fra år til år å gi en påskjønnelse til 
enheter/virksomheter som har utmerket 
seg med å ta et ekstra ansvar i å ta i mot 
ungdommer i praksis.  

Tidligere har IKT/Dokumentsenteret, 

Nordmøre Museum og Dalabrekka skole 
blitt kåret til «Årets Enhet» i «Aktiv 
Kommune». Denne gangen var det bred 
enighet om at det er Rokilde sykehjem 
som fortjener å bli «Årets Enhet i 2014». 
Dette ble markert ved en tilstelning på 
Rokilde mandag 23. februar, med kake 
og kaffe, utdeling av diplom og gode ord 
fra både kommuneledelse og NAV-leder.  

I styringsgruppas begrunnelse for tilde-
ling av prisen heter det at «ansatte og 
ledelse ved Rokilde har vist stor vilje til å 
ta imot ungdom som har hatt behov for 
tilrettelagt arbeidspraksis, de har vist 
stor evne til å inkludere ungdom i sitt 
arbeidsmiljø, samt vist omsorg og evne 
til å se hver enkelt deltaker, og de har 
gitt ungdommene god faglig utvikling og 
bidratt til økt motivasjon.»
 
Enhetsleder Stephanie Helland takket 
på vegne av de ansatte og sa at prisen 
stimulerer til at sykehjemmet fortsatt 
skal gjøre en god jobb på området.

Sigvard Thy opplyste at det i tillegg til 
ungdommene i «Aktiv Kommune» også 
er mange andre enkeltpersoner som i 
dag har – eller har behov for - ulike typ-
er praksis- og opplæringstilbud i kom-
munen. Han sier at sentraladministras-
jonen for tiden arbeider med å få bedre 
oversikt over omfanget av dagens prak-
sisplasser totalt sett, blant annet for å 
se nærmere på hvordan kommunen kan 
ivareta disse oppgavene på best måte i 
tiden framover.
 
Tekst/foto: Per Ola Harstad

Fra venstre Magnhild Fiske og Hanne Rokling (Varde), enhetsleder Stephanie Helland,  
Ragnhild Fausa (NAV) og Sigvard Thy (personalseksjonen) 
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Veit et sted fylte Braatthallen 8. mars         

Omlag 2000 personer fylte  
Braatthallen søndag 8. mars 
på Veit et sted konserten til 
inntekt for sykehussaken. 
Orkidéleder Ingunn Golmen 
holdt startappell på vegne av 
Nordmøre. Her er appellen. 

“Gode Nordmøringer! Gratulerer med 
dagen kjære medsøstre!

Det ligger mye symbolikk i at vi treffes 
på kvinnedagen den 8. mars til støtte-
konsert for demokrati og rettferdighet. 
For saken vi kjemper for handler om noe 
av det mest basale i et samfunn: kvin-
ner og barn, og menn, sin rett til likever-
dige og trygge helsetjenester. 
De siste tre månedene har vært svært 
spesielle for oss på Nordmøre. Helt fram 
til 4. des var de fleste av oss spent, men 
optimistisk i forhold til utfallet i sykehus-
saken.  

Ingen av oss visste innstillinga til Astrid 
Eidsvik på forhånd, men vi kjente Astrid 
som et redelig menneske og en dyktig 

leder som ikke bøyde av selv om det 
stormet rundt henne. Astrid ville aldri 
gitt opp jobben sin dersom hun ikke 
hadde blitt presset ut. 

Derfor reagert vi på Nordmøre så sterkt, 
og derfor samlet flere hundre seg til 
spontanaksjon allerede samme kveld. Vi 
skjønte at oppsigelsen var et dårlig var-
sel for kampen om å sikre at fellessyke-
huset ble lokalisert på Storbakken. 
Dessverre fikk vi rett. 

Aldri har jeg vært så skuffet som da Dan-
iel Haga la fram sin innstilling på Hjelset 
som beste lokalitet. Aldri har jeg vært 
mer sint og provosert enn å høre Kinser-
dal, Strand og andre styremedlemmer 
forsvare sine valg, helt uavhengig av det 
som var utredet gjennom tre år.

Og aldri har en helseminister vært mer 
provoserende, enn han som sitter på sin 
Høie hest, og påstår at beslutningen var 
basert på faglig vurderinger. 

Det som har komme fram i ettertid gjen-
nom media og høringer, vise at hele pro-
sessen var overstyrt fra dem som hadde 
forlovet seg på forhånd. Folket på Nord-
møre fikk erfare at det er langt fra hon-
nørord om medvirkning og demokrati, til 
hvordan makten egentlig utøves. 

Og etterpå ber de samme oss om å roe 
oss ned, at vi må komme oss videre. 
Men kjære Nordmøringer, da har de ikke 
regnet med oss! 

Vi som er oppvokst i regn og motvind, 
gir oss ikke så lett! Nordmøringene vet 
at når det stormer som verst, må vi stå 
sammen. Det har vi gjort fra dag en i 
denne saka.

Engasjementet har vært stort og bredt 
og det har komme fra grasrota, slik som 
arrangementet nå i dag. Hundre- og 
tusenvis av sindige nordmøringer har 

demonstrert i gatene, skrevet leserin-
nlegg, slått ring om barneavdelinga og 
fylt opp face book med støtteerklæringer 
for demokrati og rettferdighet. Vi hadde 
aldri fått saken til høring, eller fått så 
mye oppmerksomhet i media uten det 
store folkelige engasjementet. 

Aldri har jeg vært så stolt av å være 
nordmøring, som de siste månedene!
Tusen takk til dere alle sammen!

Generasjonene før oss ha kjempet seg 
gjennom tilværelsen uten mye hjelp 
fra storsamfunnet. Og nå kommer det 
samme storsamfunnet og vil ta i fra oss 
det som er bygd opp. 

Ikke bare sykehus; nå foreslås det også 
å fjerne sokkelansvaret fra politiet vårt, 
naturligvis for å kunne flytte politimes-
teren bort fra Kr.sund. Nedlegging av 
BIOFORSK på Tingvoll står også på sak-
skartet. Men nå er det NOK, vi sitter ikke 
stille og ser på at samfunnet vårt blir ra-
sert bit for bit! 

Nordmøres befolkning krever å bli be-
handlet som en fullverdig del av Norge.
Vi krever likeverdig behandling og sik-
kerhet for våre innbyggere, enten de bor 
på ute på øyene, inni fjordene, eller har 
jobben sin ute i havet!

Vi trenger ikke flere som må vente forg-
jeves på helikopter som ikke kan fly, 
eller møte stengte dører fordi tilbud er 
lagt ned. 

Over hele landet kjemper lokalsamfunn 
for å berge sine lokalsykehus. De slår 
ring om akutt og fødeavdelinger, og 
krever å bli hørt når beslutninger skal 
tas.

La oss alle stå sammen bak kravet om 
rettferdige og demokratiske prosesser! 

La oss sammen ta utviklinga videre!”

Advokatvakten
Ved Kristiansund servicekontor har du hver torsdag mulighet 
til å ta opp saker du lurer på med en advokat. Tilbudet er 
åpent for alle og gjelder alle typer saker. Hver konsultasjon 
varer cirka 30 minutter og er gratis.
 
For påmelding: servicekontor@kristiansund.kommune.no   
(oppgi navn og telefonnr.), Telefon: 71 57 40 00, eller kom 
innom kontoret i Langveien 19 og bestill time
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Møteplan mars/april              

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon Mars April

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

24. 28.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset (NB - møtet 18. mars er på en onsdag)
Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har 
gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker som 
tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet 
kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

03.
18.*

21.

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

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 19. 23.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 12.

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

26. 23.

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.

02 13.

FAST BYGGEKOMITE 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Tirsdag kl 09.00. Brannstasjonen 
Komitéen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt av bystyret og med kostnads-
ramme over 8 mill. Komitéen er ansvarlig for utforming av anbud og inngåelse av kontrakter med 
entrepenører og leverandører

24. 28.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl.  Fredag kl. 11.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utval-
get fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

13. 24.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1. 
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også 
med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

27.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen.  Onsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker

15.

RÅD FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy. Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en høringsinstans. Kan 
ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

19. 23.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin.  Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferd-
selsspørsmål om vei, havn og luftfart lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det 
forbereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

15.

UNGDOMSRÅDET 
Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 Møtested avtales. 
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring i demokratiske 
holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

25. 22.

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

08.
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