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Den Dansk-Norske kongen Christian VI med følge besøkte ladestedet lille Fosen i 1733. Ni år etter,
29. juni 1742 fikk ladestedet kjøpstadsrett og gitt navnet Christianssund.
Norgesreisen festet seg i folkeminnet, og i sær fra Sunnmøre er det flere sagn fra besøket. Folk ble bedt om å male
sorte kors på dørene, og stå langs ruten og sukke høylytt for å vise at de led under hardt arbeid og kristelig tungsinn.

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune
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De berømte pilene

Alle kan forholde seg til et visuelt inntrykk som en pil representerer. Det sier noe om man er på vei
opp eller ned, men forsvinnende lite om fortiden. I Kristiansund peker nå de fleste piler oppover.
De fremtidige historiebøkene vil vise oss at dette kun var starten på en opptur etter en lengre
nedtur. De fleste næringer og kommunale forvaltningsenheter melder nå om litt mindre skyer på
himmelen og nasjonale målinger, såvel som lokal formeninger dreier i en mer positiv retning.
Av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Vi har vært langt nede. Inntektene til våre innbyggere
baserer seg på eierskap, offentlige og private
arbeidsplasser. Selv om Kristiansund har landets
femte mest varierte arbeidsmarked merker vi godt
når vår største næring får utfordringer. Samtidig
gikk kommunen inn i en krevende finansiell tid, som
medførte nedgang i antall kommunale årsverk. På
toppen av dette ble det vedtatt at vi mister 4-500
statlige årsverk. Nasjonalt vises nedgang i selskapenes
utbyttekapasitet, som også påvirker lokale eiere. Veldig
krevende.
Mediebildet farges stadig oftere av ”bunnen er nådd”
artikler. Vi kan se av tidligere svingninger at bunnen er
forbi når man kollektivt mener at ”bunnen er nådd”.

Hvilke piler har så snudd?

Mange har snakket om omstilling, men i virkeligheten
har vi kontinuerlig omstilt oss. Våre dyktige
petroleumsarbeidere har gått inn i nye vekstnæringer,
spesielt innenfor marin sektor. Arbeidsledigheten steg
med ”bare” 2 prosent under oljekrisen. På 2000-tallet
var det 14 prosent. Vi toppet i 2016 på 5,7 prosent. Nå er
det 3,7 prosent.
Kommunen har kommet seg gjennom en krevende tid
på Robek og ansetter igjen. Fylkeskommunen har tatt

grep for flere arbeidsplasser i Kristiansund, og staten har
tildelt oss 70 nye kompetansearbeidsplasser gjennom
plassering av Politiets lønnssenter. De aller fleste
selskapene går bedre og eierne vil snart kunne gjøre
nye investeringer i produksjonsutstyr og kompetanse.
Vi vet at våre rammebetingelser svinger. Hvor godt vi
har håndtert nedgang er det som farger potensialet
i oppgangen. Jeg tror vi har håndtert det strålende.
Tjenestekvaliteten er holdt på et akseptabelt nivå.
Kompetanseflukten er begrenset, og vi har beholdt
lokalt eierskap i flere av våre selskaper.
Siden høsten 2016 har vi arbeidet for å være klare til
å få maksimalt ut av hver krone i en ny hverdag. En
veksthverdag. Det blir spennende.
Kommunalt har vi har tatt modige valg som legger
vekst til grunn. Nye boligområder og nye skoler.
Opprustede sykehjem og en styrking av omsorg i
hjemmet. Et bredere kulturtilbud og en mer attraktiv by.
Et mer forebyggende fokus i det meste vi gjør.
Treffer vi planken vil vi utvikle oss bedre enn de fleste
andre kommuner i den neste oppgangsbølgen. I
kjølvannet av dot-com boblen vant Drammen. Vi
jobber for å treffe den samme bølgen etter oljekrisen.
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Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, personalrådgiver

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i kommunen i løpet av april 2017:
• Linda Mari Mjønes har 01.04.17 tiltrådt i 100 % stilling som personalleder ved Hjemmetjenesten
• Lillian Karlsen har 01.04.2017 tiltrådt i 100 % stilling som fagansvarlig utviklingssenter ved utviklingssenter for
sykehjem
• Lene Kristin Bolgvåg Nyheim har 01.04.2017 tiltrådt i 75 % stilling som helsefagarbeider ved Bo og habilitering
• Trine Daae Gorseth har 18.04.2017 tiltrådt i 100 % stilling som ingeniør ved Kommunalteknikk
• Bente Ulfsnes har 19.04.17 tiltrådt i 100% stilling som Rådgiver ved Personal- og organisasjonsseksjonen

OPPSIGELSER

Følgende personer har sagt opp sin faste stilling i kommunen i løpet av april 2017:
• Inger -Anne Aarøe har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Frei sjukeheim, med fratredelse 01.04.2017
• Oddrun Tove Bjerknes har sagt opp sin100 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.04.2017
• Liv Helen Flemmen Olufsen har sagt opp sin 50 % stilling som sykepleier ved Kringsjå sykehjem, fratredelse 01.04.201

Utlyste stillinger
Internt:
Bo og habilitering
•

Barn, familie og helse, Opplæringstjenesten

100 % avd.leder, vikariat 01.08.17 – 31.01.18, Frist: 19. juni

Eksternt:
Eiendomsdrift
•

Tekst: Laila Karlsvik, personalrådgiver

•
•
•

100 % avdelingsleder, fast, frist 19. juni
100 % minoritetsspråklig veileder, fast, frist 19. juni
100 % barnehagelærer/spes.pedagog, fast, frist 19.
juni.

100 % elektroinstallatør, fast, frist 19. juni

Medarbeiderundersøkelse i september
Anonymitet

Undersøkelsen
er
anonym. For å bevare
anonymiteten
ytterligere har vi valgt
å
fjerne
spørsmål
om kjønn, alder og
lignende.
Det
er
derfor ikke mulig å
gjenkjenne
hvem
som har svart hva.
30. mai var Åsbjørn Vetti og Ingjerd Astad fra KS-konsulenti
For at enkeltpersoner
møte med enhetslederne for å informere om 10-faktor
ikke skal ha innsyn i
databasen,
sendes
I september skal det gjennomføres
purremail automatisk fra systemet til
ny medarbeiderundersøkelse for
de som ikke har svart.
fast ansatte i kommunen. Alle ledere
med

personalansvar

og

andre

nøkkelpersoner fikk en innføring i
undersøkelsen tirsdag 30. mai. Det
sendes ut mer informasjon til alle
faste ansatte mandag 21. august.

Litt om undersøkelsen

KS har utarbeidet en forskningsbasert
medarbeiderundersøkelse (10-faktor)
tilpasset norske kommuner. Den
bygger på forskning om hva som er
viktige innsatsfaktorer for å oppnå
gode resultater. Undersøkelsen er
utviklingsorientert og danner grunnlag

for medarbeider-, organisasjons- og
lederutvikling.
Det foregår et lederutviklingsprogram parallelt med medarbeiderundersøkelsen for å ivareta god oppfølging i etterkant.
Undersøkelsen skal gjennomføres og

følges opp på alle nivå. Nærmeste leder
skal i etterkant gjennomgå resultater
og sammen med medarbeiderne
ut-arbeide handlingsplan med tiltak
ved hver enhet og avdeling innen
utgangen av 2017. HMS-gruppene
er sentrale i arbeidet med videre
oppfølging.
Her er mer info om undersøkelsen.
Medlemmer i arbeidsgruppen er:
Vibeke T. Nilsson, Marie Aune Damlie,
Stein Kulø, Edith Husby, Robert M.
Olsen, Elisabeth Soleim, Jarle L.
Krogsæther og Målfrid Mork.
Tekst: Marie Aune Damlie, trainee
Foto: Petter Ingeberg
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Etiske retningslinjer i kommunen
5. Habilitet

Møre og Romsdal Revisjon har
på oppdrag fra kommunens
kontrollutvalg undersøkt om
ansatte og folkevalgte sin
kunnskap
til
kommunens
etiske retningslinjer. Konklusjonen er at kunnskapen er
for liten. Her er et bidrag for å
gjøre dem mere kjent.
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kristiansund
kommune
1. Generelt

Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette
prinsippet. Som forvaltere av samfunnets
fellesgoder stilles det høye krav til den
enkelte medarbeiders etiske holdninger i
sitt virke for kommunen.
Alle plikter lojalt å overholde de lover,
forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer
også at alle forholder seg lojalt til lovlig
fattede vedtak.

2. Hensynet til innbyggerne kommunens omdømme

Folkevalgte og ansatte skal være seg
bevisst at deres adferd og handlinger
danner grunnlaget for innbyggernes
tillit og holdning til kommunen. De
skal derfor ta hensyn til innbyggernes
interesser, tilstrebe likebehandling og ta
avstand fra og bekjempe enhver uetisk
forvaltningspraksis.
Folkevalgte og ansatte skal ikke opptre
på en måte som er egnet til å svekke
tilliten til deres partiskhet.
Det skal være åpenhet og innsyn i
kommunens forvaltning, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
kommunens virksomhet, og på den
måten kunne få innsikt i hvordan
kommunen skjøtter sine oppgaver.

Folkevalgte og ansatte skal vise måtehold i omgang med alkohol når de
representerer kommunen på tjenestereiser og deltar på diverse kurs/konferanser.

3. Ivaretakelse av menneskeverdet

Folkevalgte og ansatte skal behandle
brukere, kolleger og andre de kommer
i kontakt med gjennom arbeid eller
arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet
og respekt. Ansatte og folkevalgte må
ikke opptre på en måte som kan krenke
menneskeverdet.
Folkevalgte og ansatte skal avstå fra
kjøp/salg av seksuelle tjenester, eller avtale slikt kjøp/salg, i arbeidstiden og på
tjenestereiser.

4. Personlige fordeler – integritet

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal
unngå personlige fordeler av enhver art
som kan påvirke eller være egnet til å
påvirke handlinger, saksforberedelse
eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke
gaver/oppmerksomhet av ubetydelig
verdi, så som reklamemateriell, blomster,
konfekt og lignende. Gaver omfatter ikke
bare materielle gjenstander, men også
andre fordeler, for eksempel i form av
personlige rabatter ved kjøp av varer og
tjenester.
Ved tilbud om gaver og lignende
som har et omfang som går ut over
disse retningslinjene skal nærmeste
overordnet kontaktes. Slike gaver skal
returneres avsender sammen med et
brev som redegjør for kommunens regler
om dette.
Moderate formere for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden
av slik oppmerksomhet må imidlertid
ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn
til å tro det.
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal
dekkes av kommunen. Unntak fra dette
prinsippet kan bare skje etter særskilt
vedtak.

Kommunes folkevalgte og ansatte skal
unngå å komme i situasjoner som kan
medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser. Dette
betyr at man ikke kan ha ekstraverv
og bierverv, styreverv eller annet
lønnet oppdrag som er uforenlige med
kommunens/arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til
kommunens forvaltning.
Dersom
personlige
interesser
kan
påvirke avgjørelsen i en sak man har
faglig ansvar for eller for øvrig deltar i
behandlingen av, skal en ta dette opp
med nærmeste overordnet.
Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:
• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
• Lønnet bierverv som kan påvirke ens
arbeid i kommunen.
• Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som
berører forhold som den enkelte
arbeider med i kommunen.
• Personlige økonomiske interesser
som kan føre til at vedkommende
medarbeider kommer i en
konkurransesituasjon eller
lojali- tetsforhold til kommunens
virksomhet.
• Familiære- og andre nære sosiale
forbindelser.

6. Varsling

Ansatte har rett til å varsle offentlig-heten
om kritikkverdige forhold i kommunen.
Før slik varsling skjer, skal forholdet
først være tatt opp internt/tjenestevei i
henhold til lov og avtaleverk.

7. Bruk av kommunale eiendeler

Bruk av kommunens maskiner, biler og
annet utstyr kan bare skje i samsvar med
fastsatte retningslinjer.

8. Fortrolige opplysninger –
informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i
forbindelse med behandling av saker i
kommunen må respekteres og ikke brukes
til personlig vinning. Opplysningene må
kun brukes til det formål de er gitt.
All informasjon som gis i forbindelse med
virksomhet for kommunen skal være
korrekt og pålitelig og ikke med hensikt
gis tvetydig formulering.
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Vaskerioperatør med fagbrev

I begynnelsen av juni fikk
Heidi Anita Avset fagbrev som
vaskerioperatør. Hun jobber
ved kommunens fellesvaskeri
som vasker sengetøy, arbeidstøy og beboernes klær i
kommunens institusjoner.
Heidi har siden 2006 Arbeidet som
ufaglært i kommunens vaskeri.
Etter hvert våknet interessen for

med mere.

faget og motivasjonen
for
økt
kompetanse.

arbeidsstedet. Hun besto med
glans og er nå en av de få i fylket
med dette fagbrevet.

Hun har på egen
hånd, og i tillegg til
full stilling, tilegnet
seg den nødvendige
teoretiske
kunnskapen som skal
til for å bestå fagprøven.

Vaskeribransjen har et bredt
arbeidsfelt og er industrielle prosesser. Noen er
spesialister i
rens av enkeltplagg, eksempelvis
selskapstøy. Andre har spesialisert
seg brannhemmende tøy, matter,
arbeidstøy til utendørs bruk. Noen
har spesialisert seg på institusjonsbekledning.

Arbeidsgiver
har
lagt forholdene til
rette slik at hun
kunne delta på kurs

Det teoretiske kravet er Vg1 Tenikk
og industriell produksjon.
Når kravet om 2 år opplæring i
vaskerifaget i bedrift også var
på plass, ble hun meldt opp til
fagprøven.

Vaskeriet
i
Kristiansund
kan
beskrives som ett stort vaskeri
med småvaskteknologi. Den årlige
kapasiteten ligger rundt 100 tonn.
Vaskeriet har nå en fagarbeider.
Dette vil bidra til løfte standarden
på produktkvaliteten. Ikke bare den
hygieniske kvaliteten, men også
produktivitet per investert krone.
Tekst: Bjørn Nortun, faglig leder

Dette fagbrevet er såpass sjeldent
at selve prøven skulle avvikles på

Nytt postkjøkken ved Frei sykehjem
pasientene fått tettere
oppfølging
både
gjennom kartlegging,
fore-bygging
og
behandling.
Retningslinjene sier at
pasienter i sykehjem
skal ha flere hyppige
måltider.
Våre
sykehjem har tidligere
Bå bildet f.v.: Kristine Skogsholm, avd.leder og Reniera
hatt tre hovedmåltider
Bestudio, assistent
pr. dag. Dette medførte
for lange fasteperioder
Helsedirektoratet ga i 2009 ut for den enkelte pasient, og brudd
Nasjonale retningslinjer for på gjeldende retningslinjer.

forebygging av underernæring.
Ved alle kommunens sykehjem er det de siste årene
gjort et betydelig arbeid for å
etterleve retningslinjene.
Gjennom

kunnskapsheving

har

En bedre måltidsfordeling legger
til grunn minst fire hovedmåltider
per dag; frokost, lunsj, middag og
kvelds. De som er i ernæringsmessig risiko får ernæringstilskudd
eller ekstramåltider.

I 2015 ble det innført varm lunsj
ved sykehjemmene. Den leveres
fra Felleskjøkkenet. Etter innføring
av lunsjmåltid er middag forskjøvet til ettermiddag, og kveldsmaten serveres noe senere enn
tidligere. På denne måten er måltidshyppigheten styrket og nattefasten redusert.
Frei sykehjem er den siste enheten
som nå forskyver middagen til
ettermiddagen og erstatte den
med varm lunsj. Før sykehjemmet
kunne foreta denne endringen
var det nødvendig å utbedre
postkjøkkenet
samt
omfordele
noen ressurser. Dette har tatt litt tid,
Frei sykehjem har fått et tilrettelagt
anretningskjøkken og det ble tatt i
bruk i mai.
Tekst/foto: Merete M. Sandvær, adm leder
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Høring - Kommuneplanens samfunndel
føringer for handlingsprogram og
budsjett for 2018 og årene framover.

Planen viser retning

Viktigheten av denne kommuneplanen kan ikke overdrives. Den
viser en retning for Kristiansund
inn i vår nære fremtid og danner
utgangspunktet for hvordan vi
skal ivareta kommunale, regionale
og nasjonale mål, interesser og
lovpålagte oppgaver.

God kvalitet og verdige liv

Samfunnsdelen i kommuneplanen er kommunens overordnede
styringsdokument.
Her fastsettes mål, retning,
og strategier for kommunens
ut- vikling framover. Forslaget
legges fram for bystyret 20.
juni med innstilling om at forslaget sendes ut på høring
med frist til 7. september.
Føringer for kommende år

Planen skal vedtas i oktober og gi

Med utgangspunkt i denne planen
vil vi forbruke minst 16 milliarder
kroner. Våre elever skal oppleve
god kvalitet i 2 millioner skoletimer.
Medborgere som trenger støtte
for å leve verdige liv skal vi hjelpe
gjennom 10 millioner timer med
omsorg og pleie. Vi skal tilrettelegge
for kultur- og næringsliv, utvikle
gode samferdselsløsninger, beherske overgangen til en grønnere
hverdag og veldig, veldig mye mer.

30 milliarder over 8 år

Hvis vi legger NHO sine ringvirkningsfaktorer til grunn, er det 30
milliarder kroner som Kristiansund
kommune skal sirkulere inn i vår
region over de neste 8 år.

Da er det viktig at vi forstår alvoret,
legger gode planer og gjennomfører
dem med den høyeste etikk og
moral.
Kommunen eksisterer for innbyggerne. Alle de 5000 som hvert år
mottar lønnsslip fra kommunen
utfører samfunnsnyttige oppdrag.

Bedre enn andre kommuner

Denne planen skal danne grunnlaget for at vi skal løse vårt samfunnsoppdrag bedre enn andre
kommuner.
Staten har bare en skattekake
å fordele. Hvordan vi bruker vår
andel er avgjørende for hvordan
Kristiansund utvikler seg.

Best mulig tjenester

Vi skal få mest og best mulige
tjenester ut av hver krone. Å kunne
gå likerettet med næringsliv,
organisasjoner, frivillige og samarbeidskommuner inn I fremtiden,
mot et klart målbilde, skaper den
kraften vi trenger for å bli en bedre
kommune å bo i; hver eneste dag.
Her er forslaget:
Tekst: Odd Arild Bugge
Foto: Petter Ingeberg

Årsrapport 2016
Rådmannen mener at den på
en grundig måte oppsummerer
aktiviteten i året som har gått,
og kommenterer måloppnåelse
og avvik i forhold til det budsjett
bystyret vedtok for 2016.

Årsrapport for 2016 ble publisert
fredag 2. juni i fulldigital
utgave og er et produkt av stor
innsats fra enheter og ansatte
i hele organisasjonen. Bystyret
behandler rapporten 20. juni

Kommunen redegjør årlig
tjenesteutvikling, måloppnåelse
ressursbruk. Dette på bakgrunn
regnskap, analyser, statistikk
rapportering fra enhetene.

for
og
av
og

Årsrapporten er et vesentlig og
brukervennlig styringsdokument i
dialogen mellom administrasjon
og politikere, og gir utgangspunkt
for framtidige strategier. Rapport-

en fungerer i tillegg som informasjonsdokument for ansatte, innbyggere, næringsliv og andre.
I 2016 leverte vi godt resultat som
arbeidsgiver og forvaltningsenhet.
Tjenesteleveransene har vært solide
og det økonomiske resul-tatet så
godt at vi utmeldes av ROBEK. Dette
har kostet 1,87 mrd. Vi har fortsatt
utfordringer,
men
fantastiske
muligheter for å håndtere dem.
Vi
planlegger
for
framtidens
kommune gjennom rullering av
kommuneplanens
samfunnsdel.
God lesing!
Her er lenke til årsrapporten.
Tekst: Per Sverre Ersvik, ass. rådmann
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96 Færre nordmøringer pr. 1. april

Innbyggertallet i Kristiansund
er redusert med 48 fra 1.
januar i år og utgjorde 24
394 per 1. april. Dette går
frem av en ny statistikk utgitt
av
Statistisk
Sentralbyrå
(SSB).
Molde hadde en
nedgang på 35 til 26 787 per
1. april. Ålesund økte med 13 til
47 212.

Statistikken er lagt ut på SSB sine
nettsider og viser folkemengden
for hele landet. På statistikken er
det er mulig å klikke seg videre til
det enkelte fylke og til den enkelte
kommune.

For hele Nordmøre var det en
økning på 55 personer og en total
befolkningsmengde på 61 959 per
1, april i år. Ser vi hele fylket samlet
er folketallet redusert med 101 og
utgjør totalt 266 173 per 1. april.

To Nordmørskommuner hadde
økning, syv hadde nedgang og to
uendret folketall. Størst nedgang
hadde Kristiansund (-48).

Innbyggertallet i Norge økte med
8 829 og utgjorde 5 267 146 per 1.
april.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Folketallet på Nordmøre per 1. april 2017 er slik, sortert etter antall.
Kommune

1. januar 2017

Endring

1. april 2017

Kristiansund

24 442

-48

24 394

Sunndal

7 126

+14

7 140

Surnadal

5 986

-12

5 974

Averøy

5 856

-23

5 833

Aure

3590

0

3 590

Eide

3 454

-7

3 447

Tingvoll

3 109

-20

3 089

Gjemnes

2 611

-4

2 607

Smøla

2 160

+5

2 165

Rindal

2 026

-1

2 025

Halsa

1 599

0

1 599

Nordmøre

61 959

-96

61 863

Molde

26 822

-35

26 787

Ålesund

47 199

+101

47 212

266 274

-101

266 173

Møre og Romsdal
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Ledertrio ved plan og byggesak
godt. Tone er både blidspent og
omsorgsfull, samtidig som hun
håndterer faglige utfordringer på en
god måte. På fritiden er det crossfit
og hundetrening som står høyt på
listen, i tillegg er opphold på hytta
høyt verdsatt.

Rolf Inge Henriksen

Rolf Inge tiltrådt som avdelingsleder
for kart og oppmåling fra og med
mai. Han er eksklusiv vare - en
ektefødt Gripvæingr som har
trådte sine barndoms år ute i
havgapet. Oppveksten der har
formet en robust og jovial kar
som representerer stødig og solid
fagkunnskap og kontinuitet.

Siste trinn i organiseringsprossen etter OU-2013 er på
plass ved plan- og byggesaksenheten. Avdelingslederrollene har ikke vært endelig
avklart for alle avdelingene.
Fra og med mai, er kabalen
klarlagt.
Jan Brede Falkevik

Jan Brede er avdelingsleder for
regulering. Jan Brede er en tidligere
«Gomaramp» som reiste til Oslo for
å bli vis. Etter endt masterutdanning
innen ressursgeografi, jobbet han
i Oslo og omegn friluftsråd, Oslo
kommune, Nesodden kommune
som miljøvernrådgiver, og til sist
tok hjemlengselen overhånd i
kombinasjon med fornuften.
Jan Brede kom hjem i 2001, og jobbet
i kommunens reguleringsavdeling
i 11 år, frem til 2012. Etter 3 år i
FG-eiendom var han tilbake i
Kristiansund kommune i 2015 som
avdelingsleder Jan Brede brenner
for fotball og Dalen gård. Engasjert,
kunnskapsrik og positiv kar, som
sprer fagkunnskap og godt humør
i hverdagen.

Tone Monsen Aarø.

Tone tiltrådt som avdelingsleder
for byggesak i april. Hun er ekte
moldenser.
Etter
utdanning som advokatsekretær i Molde, tok hun en svingom innom Bergen for å ta Ex.phil,
før hun tok jusutdanning ved
universitet i Oslo. Tone har også
advokatbevilgning.
Utover dette så har Tone vært
allsidig. Hun jobbet blant annet
på margarinfabrikken i Oslo under
studiene, har vært språkstudent og
jobbet både i Tyskland og USA.
Tone har også vært fagleder ved
fylkestrygdekontoret i Møre og
Romsdal, ved Kristiansund trygdekontor, og i Nav.
Siden 2012 har hun jobbet i
Kristiansund kommune som juridisk
rådgiver ved plan- og byggesak,
samt dels hos kommuneadvokaten.
Tone er også en fotballidiot.
Kontoret bærer preg av at hun har
brakt med seg fotballinteressen fra
sine barndoms trakter.
Det er ofte lett å høre hvor Tone
befinner seg, for latteren bærer

Rolf Inge er utdannet ved bygg- og
anleggslinjen i Trondheim, og var
ferdig med ingeniørstudiet i 1981.
Før det hadde han vært innom
kommunen som assistent.
Siden 1981 har han jobbet i
kommunen, og har med seg det
store overblikket og kunnskap om
det meste som berører kart og
oppmåling i Kristiansund.
Rolf Inge er også tydelig smittet av
fotballviruset. I tillegg er det hytte på
Bjorli, og sommerhus på Grip som
brukes flittig i henholdsvis vinter og
sommerperioder.

Gode bidragsytre

Avdelingslederne ved plan- og
byggesak står på for å være
gode bidragsytere til kommunens
innbyggere. Fokuset fremover er å
få på plass enda bedre tjenester
og løsninger. Vi ser alle frem til å
flytte ned til nytt servicetorg ved
rådhusplassen, for å bli del av ett
mer helhetlig og sammensveiset
tilbud
til
innbyggerne.
Ny
lokalisering i kombinasjon med
bedre digitale løsninger, gjør at vi
øker servicegradenen. Dette ser vi
frem til.
Tekst: Tormod Skundberg
Foto: Hans Einar Ohrstrand
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Mønsås på Vågeveien 4

Tirsdag 6. juni var det
mønsåsfest for alle håndverkerne
på
det
nye
«Servicetorget», som nå er
det offisielle navnet på gamle
Jonas Eriksen i Vågeveien 4.
Omlag 60 personer fra alle fag
deltok, og fikk servert pizza, brus,
kaffe og kake.
Framdriften i prosjektet ligger på
plan, og innflytning blir i månedsskiftet august/september.
Servicekontoret skal ha sine lokaler
I første etasje. De er kommunens
førstelinjetjeneste.
I andre etasje vil Tildeling og
Koordinering samt Kulturenheten
holde hus.

tredje etasje stort sett ferdigstilte.
Malerarbeidet
og
legging
av
gulvbelegg i andre etasje går nå
mot slutten.
Hovedsakelig er det i første etasje
at det bygningsmessige arbeidet
nå pågår.
Strekker økonomien til, vil vi også
sette i stand deler av femte etasje
til et større møterom.
Arbeidet med alle tekniske fag
går parallelt. Innjusteringer og
tilkoblinger av IKT og innmålinger av
luftmengde vil skje etter nedvask.

Vågeveien 4 blir et flott og moderne
kontor- og administrasjonsbygg.
Utvendig
fargevalg
er
ikke
tilfeldig. Vi ønsker å ta tilbake den
polykrome by, og fargen er tatt ut
av bypaletten.
Etter innflytting blir det en åpen
dag for publikum slik at alle
som har lyst kan se hvordan
transformeringen fra en jernvareog byggevareforretning er utført.
Tekst: Roald Røsand, enhetsleder
Eiendomsdrift. Foto: Petter Ingeberg

Møbleringen starter rundt 20. august,
da starter også innflyttingen.

I tredje etasje finner vi Plan og
Byggesak skal ha sine kontorer i
tredje etasje og Eiendomsdrift i
fjerde etasje.
Til sammen vil rundt 60 personer ha
sitt daglige arbeid i Servicetorget.
Her blir det samlet enheter som har
mest med publikum å gjøre i ett
bygg.
Som man kan se er vi nå stort sett
ferdig med oppussing av fasader
og tak. Innvendig er fjerde og

Mønsåsfesten ble arrangert i rådhuskantina, som også blir kantine for
de som skal ha sin arbeidsplass i Vågeveien 4
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Pilen peker oppover igjen

Njord B klapper til kai ved Dale industripark

«Det går likar no» for næringslivet og arbeidstakere i vår
hovednæring olje og gass.
Økt trafikk på Kvernberget

Utbyggingen av Maria-feltet fikk
fart på hovedforsyningsbasen og
leverandører, og helikoptertrafikken
offshore har økt med 8-9 prosent
sammenlignet med i fjor.
Også den sivile luftfart har oppgang
på Kvernberget. 3,3 prosent er
passasjerveksten
sammenlignet
med 2016, og det kunne vært bedre
om SAS hadde færre kanselleringer
og et mer robust flymateriell.

Mariafeltet

Wintershall som operatør ligger 36
dager foran skjema med produksjonsboring å Maria-utbyggingen.
Kortreist støtte og forsyning fra
Kristiansund gir gode resultater.

Lavere arbeidsledighet

Viktigst av alt; arbeidsledigheten
går ned – fra ca. fem prosent i mars
til 3,7 prosent ved utgangen av mai.
125 personer har fått ny jobb siste
måneden (endringen fra 2016 er på
177 personer). I det regionale bildet
er det forsvunnet 1 000 jobber i Møre
og Romsdal det siste året.
Det går rett vei på flere områder.
Hva har vi i vente fremover?

Njord og Bauge

Om få dager vil regjeringen godkjenne utbyggingen av feltene Njord
og Bauge (tidligere kalt Snilehorn).
For Njord A blir alt som før med
driftsorganisasjon i Kristiansund.
Bauge er en ny feltutbygging som
knytter seg til dette feltet. I tillegg vil
Hyme bli koblet opp.

Njord B moderniseres

Tankskipet Njord B vil bli modernisert.
Her ligger lokalt næringsliv godt an i
løypa for å ta viktige oppdrag. 2018
blir et spennende år for leverandører
til Njord B.

Statoil bygger ut

Statoil skal bygge ut Trestakk-feltet,
Nyhamna utvidelse er 98 prosent
ferdig, gassrøret Polarled er lagt på
havbunnen, og vi venter på verdens
største sparplattform Aasta Hansteen og gassfeltet Dvalin. De neste
fem årene blir hektiske i Kristiansund.
Aktiviteten
går
gradvis
oppover i utbygging og drift.

skal heretter kalles Menja, søster av
jotne-trellkvinnen Fenja.

Mer letevirksomhet i 2018

Det er lite letevirksomhet dette året
også. Statoil har sin kampanje i
Barentshavet. Norskehavet tar seg
opp neste år. Årets investeringer
på sokkelen er oppjustert til 155
milliarder kroner, som da ligger på
nivået for 2011.

Utredning av norsk sokkel

Stortinget vil at konkurransesituasjonen på norsk sokkel skal utredes.
Næringskomiteen stiller seg bak et
forslag fra Kristelig Folkeparti, som
er bekymret for at Statoil kan få en
dominerende stilling.

Tekst: Helge Hegerberg, rådgiver
olje og energi. Foto: Ture Haugen

Til jul leverer lisensen for Pil & Bue
sin utbyggingsplan. Investeringen
er på 11,1 milliarder kroner. Også den
skal knyttes opp til Njord A.

Pil = Fenja og Bue = Menja

Funnet Pil har etter en navnekonkurranse skiftet navn til Fenja,
etter en jotne i norrøn mytologi. Bue

Aasta Hansteen.
Verdens største sparplattform
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Kampanje for trygt uteliv

Onsdag 10. mai ble kampanjen
«Trygt
Uteliv»
lansert
i
Kristiansund. Dette er en holdningsbyggende satsing som
skal gå over tid.

opplæring og koordinering av
retningslinjer i utelivsbransjen og
kommunal satsing på utelivsfeltet,
er blant tiltakene som har fått økt
fokus.

I Kristiansund har kommunen,
politiet, Securitas og utelivsbransjen
gjennom «Trygt Uteliv» tatt initiativ
til et enda tettere samarbeid. Målet
med kampanjen er at det skal være
trygt for folk å ferdes på byen på
nattestid samt at utelivet skal ha et
positivt preg uten overskjenking, rus
og vold.

Økt kunnskap om overskjenking,
samarbeid om lik praksis for hva
som er akseptabel oppførsel for å
komme inn på byens utesteder, er
viktige tiltak.
Synlig politi inne på utestedene kan
forebygge bruk av illegale rusmidler,
plagsom adferd og eskalering av
voldskonflikter.

Det er også en fjerde part i dette og
det er den enkelte som selv har et
ansvar for ansvarlig alkoholinntak,
til å ta avstand fra bruk av illegale
rusmidler, uønsket adferd og voldshandlinger.
«Trygt Uteliv» er et samarbeids-.
prosjekt mellom kommunen, Politiet,
Securitas og Kompetanse-senter
rus - Midt-Norge.
Tekst: Mariann S Wiig, servicekonsulent
Foto: Petter Ingeberg

De aller aller fleste av de som er
«ute på livet» på sent om kvelden
eller nattetid, oppfører seg slik man
skal og fremmer gode holdninger.
«Trygt Uteliv» handler om å ta et
tydelig standpunkt til de som ikke
gjør dette, men i stedet gjør byen til
en utrygg plass.
Kommunen
setter
rammene
for utelivet, og dette skjer nå i
mye tettere dialog med øvrige
samarbeidspartnere. Samarbeidet
ble etablert for om lag 3 år siden,
og man ser tydelig effekt i form av
færre uønskede situasjoner.
Synlig politi på nattestid, bedre

Fra venstre: Nina Langaas (politiet), Rune Svendsli (Rus Midt-Norge), Mariann Wiig (Kr.sund
kommune), Martin Vikse (Høgskolesenteret i Kr.sund, Anne Aspehaug (utelivsbransjen) og
Simen Aleksander Pedersen (Høgskolesenteret i Kristiansund.
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Kulturløype i sentrum for barn
er også forslag til oppgaver og
aktiviteter man kan gjøre.
KulTUR løypa ligger godt beskrevet
inne på Friluftsrådets nettsider.
KulTUR løypene er Friluftsrådets
nærtursatsing i samarbeid med
medlemskommuner, frivillige og
næringsliv.

Kanonskuddet fra Bautaen markerte åpningen av kulturløypa og
fanget selvsagt alles oppmerksomhet

Syver og Beatrivce’ kulturløype
ble åpnet onsdag 10. mai
med mange aktive og glade
barnehagebarn
tilstede.
Kulturløypa er en gave til
byens 275-års jubileum.
«Undine» har laget alt materialet
og ønsker at dette skal være en
del av sentrumsutviklingen. Under
lanseringen sørget Sparebank 1
Nordvest og Neas for at det ble
gratis sundbåt og gaver til barna.
Kulturløypa
har
fire
stopp:
Mellomværftet i Vågen, Piren midt
i sentrum, Bautaen på Innlandet og
Stormvarslet på Bjørnehaugen på
Nordlandet. Du kan velge om du vil

besøke bare ett stopp eller om du
velger å ta hele turen og besøke alle.
For å komme fra Piren til stoppene
på Innlandet og Nordlandet, er det
fint å ta Sundbåten. Stoppestedene,
Sundbåten Syver og klokka på
Piren
binder
naturopplevelser,
fysisk aktivitet, sundbåt, sjø og vind
sammen med kulturopplevelser.

Turløypesponsorer er : Kommunen,
Sparebank
1
Nordvest,
NEAS,
Surnadal Sparebank, Sanssouci,
Kr.sund
og
Nordmøre
havn,
Shoeart, Kristiansund og Nordmøre
Næringsforum,
Amfi
Storkaia
brygge, Mætt & Go, Boteco, Nordea,
Optiker Alfred berge, Varde, Floyd
og Quality Grand Hotel.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Turer lagt i og rundt sentrum får
folk til å bruke sentrum mere og
deltakerne kan velge å gå deler
eller hele løypa. Det er lagt ut
bøker i kasse på stoppestedene
her er det kart og informasjon om
postene samt informasjon om
de morsomme bokfigurene. Det

Crash-kurs om innovasjonsprosjekter
næringsutvikling. Nå kan du få hjelp
til å strukturere tankene og ikke minst
få innsikt i hvilke søknadsmuligheter
som finnes og hva som må til for å
komme i betraktning.

Velkommen til «Crash-kurs» i
hvordan utvikle og strukturere
innovasjonsprosjekter.
Prosjektverksted 14. juni.
Omstilling og innovasjon er ord
som går igjen når det gjelder

Bedrifter og andre interesserte inviteres til et prosjektverksted onsdag
14. juni fra klokken 11.30 til 15.00 på
Quality Grand Hotel i Kristiansund.

-Vi begynner med lunsj, deretter
får vi et crash-kurs på hvordan
man utvikler og strukturerer et godt
innovasjonsprosjekt,
søknadsmuligheter og hva som kreves fra
både Forskningsrådet og Inno-

vasjon Norge, forteller Siri Aarland
i Vindel AS.
I tillegg vil Vindel AS gå gjennom
hvordan de kan bistå i prosessen.
Det er også mulighet for en-til-en
rådgivning.
Arrangementet er gratis og åpent
for alle .
Se program her.
Arrangører er ON Ocean Network,
Vindel AS og Forskningsrådet
Tekst: Bente Weiseth Frantzen
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Valg 2017 - Lokaler og åpningstider

I Stortingsvalget 2017 gjennomføres i Kristiansund søndag
10. og mandag 11. september.
Tidligstemming starter 1. juli.
og
forhåndsstemming
10.
august.
Stemmelokaler
•

Nordlandet/Dale stemmekrets:

•
•

Frei stemmekrets: Freihallen

•

Dahlehallen
Goma stemmekrets: Gomalandet skole
Kirkelandet stemmekrets:
Vågeveien 4 (Jonas Eriksenbygget)

Åpningstider

Åpnings-/stemmetiden ved stortingsvalget 2017 blir:
• Søndag 10. sept. kl. 16.00-20.00

•

Mandag 11. sept kl. 09.00–20.00

Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra 1. juli på
Servicekontoret i vanlig åpningstid.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmelokale er Servicekontoret. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august.

Valgfritt stemmelokale

Nytt i år er at du kan avlegge din
stemme på valgdagen på valgfritt
stemmelokale i din kommune.

Fire stemmekretser

Bystyret vedtok tidligere i år at
det i 2017 skal gjennomføres valg
i fire stemmekretser i Kristiansund.
Tidligere valgår har vi hatt åtte
stemmekretser.

Større stemmekretser gir behov for
større og mer effektive lokaler, og
derfor er det i tre av kretsene valgt
nye lokaler. Valgloven stiller enkelte
krav til lokaler som skal benyttes til
stemmegivning. Lokalene skal både
være egnet for stemmemottak og
være tilgjengelige for velgerne.
Forhåndsstemmelokale har vært
Servicekontoret i Langveien 19 siden
2009. Dette har fungert godt og det
er etablert god valgkompetanse i
Servicekontoret.
Husk id – og ta helst med
valgkortet ditt.

Godt valg!
Tekst; Toril Skram, bysekretær

Leve hele livet
og hvordan de kan gjennomføres
nasjonalt.

Under årets Helsekonferanse,
der Kristiansund deltok med
fire representanter, presenterte
statsminister Erna Solberg,
helse- og omsorgsminister
Bent Høie og finansminister
Siv Jensen starten på arbeidet
med en reform som skal hete
”Leve hele livet”.
Reformen omhandler de grunnleggende tingene som oftest
svikter i tilbudet til eldre: Mat,
aktivitet og felleskap, helsehjelp og
sammenheng i tjenestene.

Fokus på mestring

Målet med reformen er å sørge for at
eldre får dekket sine grunnleggende
behov og opplever å mestre siste
del av livet – uansett hvor de bor.
Andre viktige mål er at pårørende
skal slippe å slite seg ut og at
ansatte får brukt kompetansen sin.
Regjeringen kommer til å arrangere
dialogmøter ulike steder i landet
i løpet av våren og høsten. Eldre
og pårørende, ansatte og ledere
i kommunene, fagfolk og forskere
er invitert. Målet er å få innspill om
hva som er de beste løsningene,

Regjeringen tar sikte på å legge
frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre
den fra 2019.
Vi i Kristiansund har tatt mål av oss
til å påvirke innholdet i reformen.
Derfor har vi også meldt interesse for
å delta når regjeringen arrangerer
dialogmøtenr for å få innspill. Det
første handlet om ernæring. Senere
skal også kommunalsjef med flere
delta på dialogmøte med andre
tema.
Kristiansund Kommune var den
eneste som representerte Møre og
Romsdal på dialogmøtet.
Tekst; Bjørn Nortun, faglig leder
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Bursdagsfeiring 29. juni

Torsdag 29. juni er Kristiansund
275 år og det markerer vi
med mange små og store
arrangement.

Rådhusplassen kl 12.

Klokken 10 blir det arrangement
med KBK samt en rekke morsomme
aktiviteter for barn og unge.

På rådhusplassen blir det en rekke
kulturarrangement fra 12 til 14, blant
annet
• Bursdagshilsen fra ordføreren
• Jubileumsprolog v/Hedvig Wist
• Tea Megaard
• Elg
• Odin Landbakk m/band
• Drill fra Kristiansund Skolekorps
• Anetts Danceteria
• Operaens Ballettsenter
• Operakoret
• Utdrag fra Bremsnesmysteriet
• Felix Baldauf
• Utdeling av Byjubileumsprisen
• Også blir det selvsagt kake

Brannbiler på Kongens Plass

Jubileumsutstilling

Stor flagging

I anledning bursdagen så blir
det flagging på de kommunale
flaggstengene på bursdagen. I
tillegg oppfordrer vi de som har
anledning til å flagge fra private
flaggstenger og balkonger.

Carolines Plass klokka 10

På Kongens plass blir det utstilling
med
flere
av
de
historiske
brannbilene våre. Dette er alltid
populært.

I er det en egen jubileumsutstilling
i Kunstforeningen (åpner 17. juni),
pluss mye mer.

Tahitifestival, internasjonalt
marked, Apetitt for Nordmøre,
snadderfestival og hjemmekamp

Jubileet
sammenfaller
med
Tahitifestivalen, og fredag 30. juni
starter Snadderfestival og Appetitt
for Nordmøre. Mandag 3. juli er det
hjemmekamp mellom KBK og RBK.

Mye som skjer

Det blir med andre ord innholdsrike
dager med mye å finne på i
Kristiansund, og vi håper at mange
utenfra tar turen hit. Som det går
fram av kulturprogrammet på
neste side så er det mye som skjer
i sommer
Velkommen til jubileumsfeiring!
Tekst: Ørnulf Michelsen/Eigunn Stav-Sætre,
kulturenheten
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Kulturkalender juni, juli og august

I år er Kristiansund 275 år. I den anledning har vi laget en kulturkalender med små og store
kulturarrangement. Her er listen fra 14. juni, juli og august.
•

•

•

•

•

•

15. juni Skolemesterskap i sjakk
kl. 09:30-14:00 i Dahlehallen.
Kristiansund Sjakklubb er 100 år
i år og Kristiansund 275 år. I den
forbindelse med det arrangeres
den største skolesjakkturneringen
som har vært med 400 barn/
ungdom i alderen 6-16 år. Gratis
adgang for alle i Dahlehallen. Arr.
Kr.sund Sjakklubb. Se mer info her
15. juni Teaterforestillinger
med Kristiansund Kulturskole
i Festiviteten kl 18:00-20:00. Arr.
Kr.sund Kulturskole. Se mer info her
17. juni «Åpen Dag på Carolines
Plass» Kulturskolen i samarbeid
med Kristiansund kino Caroline,
Kr.sund bibliotek og Ynglingeforeningens Musikkorps feirer
byjubileet på Caroline Knudtzons
Plass kl 11:00-15:00. Arr. Kristiansund Kulturskole. Se mer info her.
17. juni «Klippfiskfestivalen»
med «Årets Beste Bacalao 2017»
kl 12:00 – 19:00 – på Norsk
Klippfiskmuseum / Milnbrygga.
Arr. Nordmøre museum, avd.
Kristiansund. Se mer info her
17. juni – 2. juli Kunstutstilling
Kristiansundsmalere 1930-60
Åpning 17. juni kl 12:00. Arr. Kr.sund
Kunstforening. Se mer info her.
17. juni kl. 11 Havnelangs, en
spennende dag langs kaikanten.
Se her for mer info
17. juni KBK-Aalesund – på
Kristiansund stadion, kl 18:00. Se
mer info her

•
•

•

•

•

•
•
•
•

18. juni «Anthropology» - Anetts
Danceterias sommershow kl 17:00
i Braatthallen. Se mer info her
21. juni Foredrag om barnearbeid
v/direktør ved Nobels fredssenter
Liv Tørres kl 18:00 på Norsk
klippfiskmuseum/Milnbrygga.
Arr. Nordmøre museum avd.
Kristiansund. Se her for mer info
23. juni Tradisjonell St. Hans
feiring i Vågen bålbrenning m.m.
ved Kaffebrenneriet/Handelshuset
Patrick Volckmar. Arr. Nordmøre
museum, avd. Kristiansund
23.-25. juni «Rastarkalvspelet»
på Rastarkalv ved Frei kirke. Arr.
Stiftelsen Rastarkalvspelet. Se her
for mer info. og her for billetter
23.-30. juni Kunstutstilling –
«Byjubileet» i Kafe Kristiansund
(Skolegt 14). Arr. Club 76. Se her
for mer info
28. juni-1.juli «Tahitifestivalen»
på Innlandet. Se her for mer info
28. juni – 2. juli Internasjonalt
Matmarked i Kristiansund. Se her
for mer info
30. juni–1. juli Snadderfestivalen
Arr. Kristiansund og Nordmøre
Næringsforum. Se her for mer info
29. juni Kristiansund 275 år Byens
bursdag feires på Rådhusplassen
(kl 12:00-14:00), på Caroline
Knudtzons Plass (arr. Kristiansund
bibliotek/Caroline kino) og på
Kongens Plass ved Folkets Hus
(arr. Kristiansund Brann- og
gammelteknisk forening)

•
•

•
•

•

•
•

•

3. juli KBK-Rosenborg – på
Kristiansund stadion, kl 19:00. Se
her for mer info
12. – 16. juli «Nordenfjeldske
seileruke 2017» i Vågen og i byen.
Arr. Kristiansunds Seilforening. Se
mer info her
17. juli KBK-Vålerenga på
Kristiansund stadion, kl 19:00. Se
her for mer info
20.-23. juli «Forbundet Kystens
Landsstevne 2017» i Vågen og
i byen. Arr. Mellemverftet Fartøyvernforening og Kystlag. Se her
for mer info
28.-29. juli «Skjærvafest 2017»
i Skjærva på Innlandet. Arr.
Skjærvafestivalen. Se her for mer
info og her for billetter
13. august KBK-Sarpsborg 08 på
Kristiansund stadion, kl 18:00. Se
her for mer info
24. august «Verdiskaperkonferansen 2017» i Festiviteten.
Arr. SpareBank1 Nordvest i samarbeid med kommunem. Se her
for mer info
Følg med på hva som går på kino
i sommer – se herfor mer info

Tekst: Tore Myrum
Illustrasjon: Hege Hovde
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Det kongelige reskriptet fra 1742

Hvert år den 29. juni feirer vi bursdagen til
Kristiansund. Det har vært bosetting her
siden ”tidenes morgen”, men det var 29. juni
1742 at den Dansk-Norske kong Christian VI
undertegnet det kongelige reskriptet som ga
ladestedet ”Lille Fosund” kjøpstadsrettigheter.

Den nye kjøpstaden ble oppkalt etter kongen
og fikk navnet Christianssund, som senere ble
modernisert til Kristiansund.
Kong Christian VI var på besøk her i 1733 og ble
da innlosjert på Innlandet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bildet øverst er en gipskopi av kong Christian VI. Den står i dag på en sokkel på servicekontoret. Originalen står utstilt i Rosenborg Slott i
København. Til venstre er kopi av det originale reskriptet håndskrevet i datidens snirklete vendinger. Til høyre er teksten maskinskrevet.
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Først ute med 17. mai-feiring
ikke så mye fra dagens program.
Hovedlinjene er beholdt. De offentlige
program hadde musikk gjennom
gatene fra seks om morgenen,
klokka 17 startet prosesjonen
fra Latinskolens lekeplass med
skytterlaget først, deretter Latinskolens elever, musikken, sjømenn,
losene,
sangforeningen,
Håndverkerforeningen
og
Arbeiderforeningen.

Bildet er fra 17. maifeiringen i Kristiansund i 1914. Foran kommunegården på torvet var det
satt opp en balkong, og det var vel fra denne at talene ble framført. Litt til
høyre for balkongen ser vi Christie-støtten som også er pyntet for anledningen.

Kristiansund fant opp 17. maifeiringen i Norge, og det var
med flagging, kanonsalutt og
fest. Året var 1826 – og det var
en sint unionskonge i Sverige
som ville stoppe dette tilløp til
feiring av Grunnloven.

andre byer etter. I 1828 sto det
kjente «Torvslaget» i Christiania da
dampskipet «Constitutionen» satte
fyr på dagen med sitt anløp og
gode navn. Myndighetene svarte
begeistringen med kavaleri og
infanteri mellom Stortorvet og Karl
Johans gate.

Feiringen i Kristiansund vakte
stor oppsikt, også internasjonalt.
Morgenbladet refererte om festlighetene. Kong Karl Johan likte ikke
feiringen. Han holdt på unionsdagen
4. november som den nasjonale
festdagen.

Siste gang med omstridt feiring fant
sted i 1834, og i 1836 kan man regne
17. mai som innstiftet nasjonal festdag i Norge.

De som gikk i spissen for 17. mai i
1826, ble straffet med kongelig
vrede etter å ha brutt forbudet mot
feiringen. N. H. Knudtzon II fikk avskjed
som engelsk konsul i Kristiansund.
Forbud mot grunnlovsfeiring ble
innført i 1828. Knudtzon svarte med
å omdanne konsulatskiltet til en
minneplate om «Den 17de Mai 1828».
Han brukte også 17. mai som navn
på en skonnert.

Nasjonaldagens feiring er født i
Kristiansund, som en markering mot
unionen med Sverige. Mange vet
ikke om dette. Vi var først ute med
flagget, salutten og oppmarsj.

På havna var det salutt fra
flaggskipet. Formiddag og ettermiddag var det moro for barna
med klatring i stang, sekkeløp og
musikk i parkene.
Unionsstriden med Sverige skapte
strid også i senere år under feiringen
av 17. mai, og det toppet seg i 1894
da byen både hadde «venstre-tog»
og «høyre-tog» med henholdsvis
2000 og 1200 deltakere. Først tre år
senere hadde striden falt til ro og
folket samlet seg atter i ett tog.
Tekst: Helge Hegerberg
Kilder:

•
•
•
•
•
•

Bymiljø og kulturliv, Egil Husby, bind IV
Kristiansunds historie
Morgenbladet, referat
Grunnlovsdagens historie,
Odd Williamsen: Klippfisk, verdiskaping og
samfunnsbygging
Universitetsbiblioteket i Bergen, Den bergenske
17. mai-feiring
Trondhjems Adresse-Contoirs Efterretninger,
Kristiansunds «lokalavis», red. Mathias Conrad
Peterson tok til orde i avisen for en feiring i
1824.

Saluttkanonene på Innlandet sto
tidligere ved Bagerneset

«Ja, vi elsker» (Bjørnson) ble første
gang fremført til 50-årsjubileet for
Grunnloven.
Minneplaten hang i flere år ved hovedinngangen til Knudzongården i Storgata

I 1827 startet Trondhjem og Bergen
sin markering, i Stortinget var
det også litt feiring, og så fulgte

Offentlig
folketog
gjennom
Kristiansunds gater på nasjonaldagen kom i stand første gang i
1880. Barnetoget ble etablert i 1883.
1880-årenes markeringer skiller seg

Her er programmet til 17. mai i Kristiansund
i 1914. Da skulle man også feire at Grunnloven var 100 år. Den lokale 17. maikomitéen
besto av 37 menn. Programmet bar også
tydelig preg av et dette var en festdag
planlagt av menn, hovedsaklig for menn.
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Sommerles 2017 på biblioteket
Konkurransen er for
elever i 1. – 7. trinn.
Barn som skal starte
i 1. trinn til høsten og
de som går i 7. trinn
våren 2017, kan delta.

Bli med på Norges kuleste
lesekampanje. Det er både
viktig og morsomt å lese, og
Sommerles motiverer barn
til å lese mest mulig i løpet
av en lang sommerferie. I fjor
deltok mer enn 30 000 barn
fra hele Norgehvorav 186 fra
Kristiansund. Blir det enda
flere i år? Deltakerne inviteres
til stor Sommerles-fest på
biblioteket til høsten!

Konkurransen starter
allerede 1. juni og
varer til 31. august.
Konkurransen er nettbasert, og de
som ønsker å delta registrerer seg
på www.sommerles.no. På denne
nettsiden registrerer barna bøker,
får lesetips og løser oppgaver.
I Sommerles kan barna lese både
vanlige bøker, e-bøker, lydbøker,
tegneserier, eller de kan bli lest for
av noen andre – alle lesing teller og
gir poeng. I Sommerles blir barna
belønnet for sin innsats både med

digitale trofeer på sin profil på
nettsiden og med fysiske premier.
Premier hentes på biblioteket
underveis i konkurransen.
På www.sommerles.no kan barna
også
lese
fantasyfortellingen
«Jakten på tidstyven» skrevet av
forfatter Mari Moen Holsve. Annen
hver uke gjennom sommeren frigis
det et nytt kapittel og sammen
med hvert kapittel kommer det
også oppgaver og spørsmål etter
kodeord. Ved å lese fortellingen,
løse oppgaver knyttet til fortellingen
og fylle inn riktig kodeord kan barna
få ekstra poeng og digitale troféer.
Dette blir gøy! Vi håper mange vil
delta!
Tekst: Elisabeth Soleim, bibliotekssjef
Illustrasjon: Sommerles.no

Deltar i trårig EU-prosjekt om opplæring
Kroatia, Spania og Norge, har forpliktet seg til å være vertskap og
arrangere et ukesprogram for de
andre partnerne.
Det er store forskjeller mellom
deltakerlandene når det gjelder
innvandring og organisering rundt
dette. Det er et av temaene i
prosjektet.

voksenopplæringsfeltet.

Innholdet for besøkene vil ellers være
avhengig av de ulike institusjonene,
men partnerne vil lære om
forskjeller og likheter mellom land
og kulturer, og hvordan disse kan
innvirke på opplæringssituasjonen.

Med økt innvandring i Europa, blir
interkulturell kommunikasjon og forståelse stadig viktigere.

Andre viktige tema er voksenpedagogikk og nye undervisningsmetoder.

Dette er et treårig utviklingsprosjekt
med partnere fra sju opplæringsinstitusjoner fra seks land.

Prosjektet skal bidra til å øke deltakernes og institusjonenes kunnskaper og ferdigheter på dette
området.

Kristiansund får besøk i oktober og
er godt i gang med forberedelsene.

Målgruppa er først og fremst lærere
og frivillige som jobber innenfor

De deltakende institusjonene, som
kommer fra Island, Tyskland, Italia,

Kristiansund voksenopplæring
er nå engasjert i EU-prosjektet
Intercultural Skills and Learning
Activities for New Development,
med forkortelsen ISLAND.

Tekst: Randi Ida N. Rønning, koordinator for
ISLAND ved Kristiansund voksenopplæring
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St. Hans og bålbrenning
klar over farene. Det som skjer er
at bensindampen sprer seg over
et større område og antennes på
sekundet i det fyrstikken/lighteren
tennes. Vi får en eksplosjonsartet
brann. Bruk heller tørt tremateriale,
papp, kartong eller vanlig tennvæske til opptenning.
Brannog
redningsenheten
inspiserer innmeldte bål kort tid før
de tennes.
Vi ønsker alle en trygg og trivelig
midtsommerfeiring.

Sankthansaften er i år på
en fredag. Mange vil feire
midtsommer denne dagen
eller i helga. Uansett må de
som vil tenne bål søke innen
tirsdag 20. juni til brannvakt@
kristiansund.kommune.no eller
ringe 71 57 42 50.
Det har vært begrenset nedbør i
det siste og bakken er relativt. Ikke
la dere narre av det friske grønne
gresset. Vi vurderer skogbrannfaren
for å være stor. Kombinert med
vind, øker faren betraktelig. Vurder
derfor brannfaren før du planlegger
bålplass, tenner bålet og hvordan
en eventuell brann kan slokkes.
Ha alltid slukkeutstyr lett tilgjengelig.
En vannbøtte eller to, eventuelt
vannkanner eller slokkepisker.
Kommunen har tilsynsmyndighet i
henhold til forurensningsloven. Det

vil si at vi har plikt til å reagere når
vi får melding om ulovlig brenning.
Kommunen har også myndighet
til å ilegge forurensningsgebyr. Vi
minner om den enkeltes plikt til å
unngå forurensning.
Vi har også en lokal forskrift om
bålbrenning og Ifølge denne må
St. Hansbål bestå av rent trevirke.
Det er ikke lov å bruke impregnert
materiale, plast eller annet avfall.
Videre sier forskriften at bålplass
skal godkjennes av brannsjefen.
Vi har dessverre hatt noen tilfeller
av ulovlig brenning av søppel på St.
Hansbålet. Hvis det gjentar seg, vil
vi anmelde saken til politiet.

Ikke bruk bensin

De fleste personskadene i forbindelse med St. Hans skjer under
oppfyring ved hjelp av bensin. Man
ønsker rask opptenning og er ikke

Sankthans (fakta)

I Norge knyttes sankthans til markering av sommersolverv og midtsommer. St Hansaften feires om
kvelden 23. juni, mange steder med
store bål. Midtsommer feires på
liknende vis flere steder i Europa,
ikke minst i Sverige. Sankthans,
jonsok eller johannesvake er en
kirkelig høytid til minne om døperen
Johannes’ fødsel. Dagen feires den
24. juni og er oppkalt etter døperen
Johannes’
danske
helgennavn,
St. Hans. «Jonsok» kommer av
jónsvaka, som er norrønt og betyr
«våkenatt for Jon» (forkortelse for
Johannes). Dagen var helligdag i
Norge inntil 1770 da den ble avskaffet
ved
festdagsreduksjonen.
Den
markeres fortsatt som minnedag i
den katolske kirken.
Tekst: Gunnar Grimsmo Jensen, leder
forebyggende avdeling
Foto: Ragnhild Helseth

Gratis abonnement på infobladet
Vi
har
laget
en
gratis
abonnementsordning for infobladet.
Send
epost
til
infobladet@kristiansund.
kommune.no, så legger vi deg
inn lista, og du får infobladet
sendt til egen epostkasse hver
gang et nytt blad utgis.

Målgruppen er kommunalt ansatte,
folkevalgte og innbyggere generelt.
I tillegg blir hver utgivelse sendt
ordførerne og rådmennene på
Nordrdmøre, til fylkesmannen og til
“Mørebenken” på Stortinget.

Kommunen gir 11 måneder i året ut
infobladet. Her presenteres små og
store nyheter om saker og ting som
skjer i kommunen.

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

Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode .

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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8. juni vedtok Stortinget både
Kommunereformen og regionreformen

Etter en lang debatt i Stortinget
torsdag 8. juni ble både
kommunereformen og regionreformen vedtatt. Stortinget
var tydelig delt i saken, og det
var ikke et solid flertallsvedtak.

partiene at de var innstilt på
å reversere tvangsvedtakene
dersom noen kommuner eller
fylker selv ønsker det.
En eventuell regiongrensejustering for deler av Nordmøre
ble ikke kommentert.
Det ble i starten av møtet fremmet
forslag om at Finnmark og Troms
slås sammen til en region og
at Nordland blir egen region.
Dette ble vedtatt med 96 mot 73
stemmer.
Det er tverrpolitisk enighet om at
kommunereformen videreføres.
Økonomiske virkemidler bestemmes av det nye Stortinget
som velges til høsten.

•
•

Her er hovedpunktene
• Fra 2020 blir antallet kommuner
redusert fra 428 til 354.
• Tvangsvedtakene i kommunereformen ble vedtatt med
svært knapt flertall. 3 av de 11
tvangsvedtakene ble gjort med 1
stemmes overvekt (85/84)
• 19 fylker blir til 11 regioner.
• Møre og Romsdal videreføres som
egen region
• Hvis det blir regjeringsskifte til
høsten opplyste opposisjons-

•

I Møre og Romsdal blir det følgende
kommunesammenslåinger:

•
•
•
•
•
•
•

Halsa, Hemne og deler av Snillfjord (Halsa overføres til Trøndelag)
Eide og Fræna
Molde, Nesset og Midsund
Nodddal og Stordal
Volda og Hornindal (Hornindal
overføres til Møre og Romsdal)

Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy
og Haram

Det ble fra talerstolen (fra Ap),
oppfordret til at Rindal snarlig
overføres til Trøndelag.

Stortingets vedtak om kommunereformen resulterer i at Sunnmøre blir
større, Ålesund blir større, Romsdal blir
større, Molde blir større, Nordmøre blir
mindre og Kristiansund uforandret.
Dette blir en meget utfordrende
situasjon for Kristiansund og Nordmøre.
Tekst: Petter Ingeberg

Her er de nye regionene
Region

Areal

Innb.

Buskerud-Akershus-Østfold

24 010 km

1 162 000

Oslo

454 km

659 000

Hordaland- Sogn og Fjordane

34 083 km2

626 000

Rogaland

9 378 km2

470 000

Sør- og Nord-Trøndelag

41 252 km2

450 000

Telemark-Vestfold

17 523 km2

417 500

Hedmark-Oppland

52 589 km2

384 500

Aust- og Vest-Agder

16 433 km

300 000

Møre og Romsdal

15 121 km

Nordland

38 456 km

242 866

Finnmark og Troms

74 481 km

241 781

2

2

2

266 000

2
2

2
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Foreslår å bli i Møre og Romsdal

Den røde linjen skisserer ny regiongrense hvis deler av Nordmøre blir en del av Trøndelag

Som følge av fylkestingets
vedtak i desember 2017 om
at Møre og Romsdal ønskes
videreført som egen region,
har
Kristiansund,
Aure,
Smøla, Halsa og Surnadal
sondert
terrenget
for
en
eventuell søknad om endret
regiontilhørighet.
Bystyret
skal behandle saken 20. juni
og rådmannen foreslår at
prosessen avsluttes.
Rådmannens vurdering er gjort
med utgangspunkt i flere rapporter
fra blant annet Telemarksforsking,
Samspleis,
Møre
og
Romsdal
fylkeskommune, Nordlandsforskning,
Telemarksforskning
og
Sentio.
Rapportene peker på en rekke forhold, både fordeler og ulemper som
en slik eventuell stor grensejustering
vil medføre.

Nordlandsforskning kritisk

I den nyeste rapporten har Nordlandsforskning vurdert et scenario
der 5 Nordmørskommuner går inn
i Trøndelag. Nordlandsforskning er
kritisk til at deler av Nordmøre eventuelt
går inn i Trøndelag og mener isteden
at Nordmøre vil stå sterkere sammen.

Nordmøre står ikke samlet

I denne saken har målet vært at
«så mange som mulig av Nordmørskommunene» går inn i en prosess
for å vurdere en eventuell søknad om

grensejustering.
Det er foreløpig ikke mulig å nå målet
om et samlet Nordmøre til Trøndelag
da Averøy, Gjemnes, Tingvoll og
Sunndal har gjort vedtak om at de ikke
vil delta i prosessen.
En eventuell ny regiongrense som går
langs Bremsnesfjorden, Freifjorden,
Halsafjorden og Stangvikfjorden får
store konsekvenser for videre utvikling
av Kristiansund og Nordmøre.

Redusert slagkraft

Dette blir en betydelig og gjensidig
utfordring for det videre samarbeidet
på Nordmøre, og ikke minst for
Kristiansund som regionsenter. Nordmøre får redusert slagkraft og står ikke
sammen i viktige saker

Stor riosiko

Slik rådmannen vurderer det tar vi
en betydelig risiko ved eventuelt å
trekke en regiongrense gjennom
Nordmøre. Møre og Romsdal vil helt
klart miste interessen for nord-delen
av fylket og det er ikke usannsynlig at
Trøndelag vil ha størst fokus på sine
internt etablerte forbindelser. Taperen i
denne prosessen vil da bli Kristiansund
og et fragmentert Nordmøre i
ytterkant av de to regionene. De
andre
Nordmørskommunene
sør
for regiongrensen vil på sikt, i dette
scenarioet, bli en del av Stor-Romsdal.

Rårmannens anbefaling

Rådmann Arne Ingebrigtsen har i sin

tilrådning anbefalt følgende:

1.

Kristiansund vil arbeide for et

styrket samarbeid på Nordmøre
framfor å gå videre i prosessen
om endret regiontilhørighet.
Dette begrunnes i rådmannens
saksutredning 13. juni 2017,
foreliggende rapporter og som
følge av Stortingets vedtak 8. juni
2017.
2. Kristiansund oppfordrer
ORKidé – Nordmøre regionråd
om at det startes en prosess
med et samarbeid mellom
Nordmøre og Trøndelag med
sikte på å redusere ulempene
med fylkesgrensene, og som
på den måten åpner opp for
innovasjonsnettverk i begge
retninger.
3. Ved etablering av region Møre
og Romsdal er det naturlig at
plasseringen av eksisterende
statlige og fylkeskommunale
arbeidsplasser vurderes på nytt
for å få en mer jevn fordeling. Det
samme gjelder nye statlige og
fylkeskommunale arbeidsplasser
som tilføres regionen.
4. Dersom det viser seg at region
Møre og Romsdal blir for liten
mellom en stor Vestlandsregion
og en stor Trøndelagsregion,
vil Kristiansund arbeide for en
region Midt-Norge bestående av
Trøndelag samt Møre og Romsdal.
Tekst: Petter Ingeberg
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Politisk møteplan juni og juli
MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset

Juni
20.

Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk
debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og
utvalg.

FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALG

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

06.
13.

saker som tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker
og saker tilknyttet kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens
næringsutvalg og likestillingsutvalg.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) * Dialogmøte Frei barneskole

Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

01.

Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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.

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET

Leder: Sven Erik Olsen (Ap). Tirsdag kl. 09.00 Brannstasjonen.

01.
29.

12.

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

06.

uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

KONTROLLUTVALGET

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

08.

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.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

Leder: Anton Monge (H) Onsdag kl. 09.00. Rådhuset

14.

Utvalget arbeider med alle typer olje- og energisaker.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en

06.

høringsinstans. Kan ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

UNGDOMSRÅDET

Leder: Hanne Steen Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales.

06.

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.
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