
side 1

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

November 2017
nummer 10/17

Høsten med alle sine vakre farger er på hell og vinteren er  rett rundt hjørnet . Årets fotballsesong nærmer seg også avslutning. 
Den jublende seieren mot Molde var svært viktig for KBK i kampen for å få fornyet kontrakt i eliteserien (Foto:  Petter Ingeberg)



side 2

GLASSKULEN

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann

Kommunen er her helt sikkert når jeg ligger under 
torven. Kommunal planlegging har i så måte et 
evighetsperspektiv i seg som mange ganger kan 
virke utfordrende. Heldigvis har både stat, fylke og 
kommunen etterhvert gode statistiske hjelpemidler til å 
se litt inn i fremtiden. Demografi er viktig for oss. Viktig 
er også endring i kravet til kvalitet på tjenestene våre, 
men kravet til kvalitet er mer utfordrende å forutse.

Selv vil jeg kanskje være mer opptatt 
av nettilgang og digitalt tjenestetilbud 
når min alderdom kommer enn de 
man står på skuldrene til. Våre fag-
folk følger tett på utviklingen og 
forventningene innen sine fagområder. 
På mange arena, og ikke minst i 
den kommunale planutviklingen er 
fremtidsbildet en vesentlig faktor i 
tjenesteplanleggingen.

Innenfor demografiske endringer er det ikke nok å 
observere, man må agere. Kommende års budsjett-
forslag inneholder en slik erkjennelse av endring. 
Kristiansund får en større andel eldre fram mot 2023 
og vi ser at barnetallene går svakt ned. Kanskje blir 
økt dimensjonering av tjenestene til eldre kompensert 
av ny teknologi, eller endring i kravene våre eldre 
tjenestemottakere har til tjenesten. Men uansett vil 
dette kreve mer av den kommunale fellespotten i 
den perioden. Etter 2023 avtar veksten noe, før den 
igjen kommer for fullt fra 2028. De kommunene som 
ikke har klart omstillingen til en mer ressurseffektiv 

drift omsorgstjenestene før 2025 står overfor massive 
utfordringer. Derfor velger Kristiansund å være godt 
oppe på øverste halvdel i denne utviklingen. Vi har 
dessverre ikke råd til å gå helt foran.

Med skolestrukturdebatten friskt i minne er det også 
viktig å se denne i lys av en langsiktig demografi-
utvikling. Antallet barn synker, om enn svakt. Antall 
elever i Kristiansundsskolen er ned med 25 sist år 

(fra 2 830 elever). I en skolestruktur 
med middels store skoler vil ikke en 
slik nedgang gå like hardt ut over 
ressursutnyttelsen som ved mindre 
skoler. Vi forventer en nedgang over 
noen år omtrent like stor som den 
totale kapasiteten på en av våre 
mindre skoler. Her er vi i forkant. At 
vi i løpet av denne budsjettperioden 
vil ha to nye barneskoler og to nye 

barnehager stående klare, borger for at vi skal kunne 
møte denne utviklingen godt. I mellomtiden er det viktig 
at vi snur utviklingen gjennom å fortsette byggingen av 
en attraktiv kommune, få våre sterke næringer tilbake 
på høye nivåer og basalt nok, får flere barn.

Innen samme periode har stortinget også signalisert 
at kommunal drift skal effektiviseres  en prosent hvert 
år. Det gir oss lite handlingsrom til å utsette en slik 
satsning, og jeg er veldig glad for at bystyret har tatt 
hensyn til trendene og planlegger langsiktig for at vi 
skal ha en by som står seg godt inn mot 2030.

Jeg er veldig glad for  
at bystyret har  

tatt hensyn til trendene  
og planlegger langsiktig 

for at vi skal ha en by 
som står seg godt inn 

mot 2030. 
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Utlyste stillinger Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

Bo og habilitering
• 100 % avdeingsleder, frist 26. november
• 3 x 100 % vernepleier, frist 3. desember
• 2 x 100 % miljøterapeut, frist 3. desember
• Vikariat miljøterapeut dd – 04.12.18, frist 3. desember

Psykisk helse og rus
• 100 % syke-/vernepleier, frist 27. november

Alarmsentralen/responssenteret
• Vikarstillinger for helsefaglig autoriserte, frist 27, nov

Dale barneskole
• 100 % SFO-koordinator , frist 23. november

Kommunalteknikk, frist 3. desember
• 100 % personalleder
• 100 % avd. leder avfall
• 100 % miljøingeniør avfall

• 2 x 100 % rørlegger
• 100 % servicearbeider/fagarbeider

Bryggen medisinske senter
• 100 fastlegehjemmel, frist 15. november

Fullstendig utlysningstekst og hvordan du søker finner 
du på kristiansund.no -”Ledige stillinger”

eDialog - sikker digital post til kommunen

Kristiansund kommune har nå 
tatt i bruk eDialog, en kanal for 
å sende sikker digital post inn 
til kommunen.

Med eDialog kan innbyggere og 
næringsliv trygt sende digitale brev 
og dokument til kommunen, selv 
om de er unntatt fra offentlighet.

Dette gjør du
For å bruke tjenesten må innbygger 
og næringsliv gjøre følgende:
• Autentisere seg ved hjelp av ID-

porten ( MinID, BankID, osv). 
• Fyll ut skjema og last opp 

dokument for sending .
• Lenke til hjemmesiden: eDialog.

Fordelene med eDialog er flere
• Du sender informasjon gjennom 

en sikker kanal.
• Det gir en sikker identifikasjon av 

hvem som er avsender.
• Innsendt dokumentasjon sendes 

rett inn i vårt sak/arkivsystem.
• Du får kvittering med referanse-

nummer på e-post.

Vi anbefaler å bruke eDialog ved 
sending av dokument til kommunen, 
også når innholdet ikke er unntatt 
offentlighet.

E-post kan fremdeles brukes for 
enkle spørsmål og henvendelser 
som ikke skal journalføres i kom-
munens sak- og arkivsystem.

Du skal ikke bruke eDialog hvis:
• Kommunen har elektroniske 

skjema til formålet, for eksempel 
søknad om barnehageplass,  
SFO, kulturskole, søknad på 
stilling med mere.

Dokumentsenteret
eDialog administreres av Doku-
mentsenteret som har ansvar for 
kommunens digitale og fysiske 
arkiver.

Dokumentsenteret har 4 årsverk, 
ledes av arkivleder og er en del av 
kommunens sentraladministrasjon. 

Sentrale arbeidsoppgaver ved 
Dokumentsenteret er:

• Journalføring og dokument-
kontroll av kommunens 
korrespondanse internt og 
ekstern.

• Publisering av offentlig post-
journal på Internett.

• Utviklings- og digitaliserings-
arbeid.

• Opplæring og brukerstøtte til 
saksbehandlere i kommunens 
sak- og arkivsystem.

• Veiledning og rådgivning innen-
for kommunens enheter og stab 
innen dokumentasjonsansvar 
og dokumentfangst.

Tekst: Marianne Rotvær, arkivleder
Foto: Hege Kristin Hovde

 

Marianne Rotvær er kommunens arkivleder

http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/jobbe-i-kristiansund-kommune/ledige-stillinger/
http://www.kristiansund.kommune.no/kontakt/edialog-send-sikker-digital-post-til-oss/
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Kristiansund en foregangskommune

Torsdag 19. oktober hadde 
representanter fra Microsoft, 
KS-læring (nasjonal del-
ingsplattform) og Kristian-
sund kommune workshop 
i Microsoft sine lokaler i 
Oslo. Hensikten var å utvikle 
e-læringskurs i Office 365, 
som skal gjenbrukes av alle 
landets kommuner og fylkes-
kommuner. 

Kristiansund kommune har tatt en 
offensiv rolle og initiativ i å utvikle 
e-læringskurs for Office 365 for 
hele kommune-Norge. Microsoft og 
KS-læring ser på Kristiansund om 
en attraktiv samarbeidspartner, og 
kommunen har avtalt flere møter i 
nærmeste framtid.

Bakgrunnen for ideen er at 
Kristiansund kommune skal tok i 

bruk Office 365 for alle ansatte i 
starten av november. 

Tidsbruken fra bestemmelse til 
implantering har gått svært raskt. 
Ved å utvikle kurs i samarbeid med 
Microsoft og KS-læring parallelt 
med implementeringen, sikrer vi 
relevante, riktige og tidsaktuelle 
kurs for ansatte. 

Kristiansund sin digitale satsing 
har blitt lagt merke til langt utenfor 
kommunegrensen, og vi har knyttet 
viktige og spennende kontakter 
med flere aktører. 

Utviklingen går svært raskt. Det er 
viktig å tenke stort, samarbeide 
på tvers, og være en pådriver til 
å utvikle det digitale kommune-
Norge.

Tekst: Hege Kristin Hovde, digital rådgiver

fra venstre Ståle Hegna (KS-læring), Astri Sjåvik, Hege Kristin Hovde og Harald Rødahl 
(Kristiansund kommune) og Marianne Hønsi (Microsoft)

Honnør til frivillige aktivitetsvenner

I slutten av oktober arrangerte 
Demensteamet i Kristiansund 
kommune erfaringssamling for 
24 frivillige Aktivitetsvenner.

Frivillige aktivitetsvenner gir per-
soner med demens flere aktiviteter 
og gode opplevelser i hverdagen. 

Selv om demenssykdommen har 

kommet så langt at opplevelser 
raskt glemmes, viser det seg at 
de gode følelsene og stemningen 
aktivitetene skaper varer. 

Det er også bevist at meningsfylt og 
stimulerende aktiviteter kan være 
med på å forebygge og i noen grad 
bremse utviklingen av sykdommen.

Å være aktivitetsvenn skal oppleves 
som et meningsfylt og attraktivt til-
bud for personer som ønsker å gjøre 
en frivillig innsats i kommunen. Alle 
de frivillige aktivitetsvennene får 
opplæring og veiledning.

Ønsker du å bli aktivitetsvenn?
Ta kontakt med demenskoordinator 
/demensteamet i Kristiansund 
kommune. Mobilnr.: 908 23 480 
eller epost: Demensteamet@
Kristiansund.kommune.no

Demensvennlig samfunn
Demensteamet ønsker å komme i 
kontakt med kommunale enheter 
og privat næringsliv, lag og 
organisasjoner for å informere 
om hvordan vi alle kan bidra med 
for at Kristiansund skal være et 
Demensvennlig samfunn.

Tekst: Liv Inger K Nilsen
Foto: Hildegunn Flaten

Demensteamet er utrolig stolt av denne gjengen – de er med på å gjøre hverdagen bedre for 
personer med demens, og medvirker til et mer demensvennlig samfunn

http://Demensteamet@Kristiansund.kommune.no
http://Demensteamet@Kristiansund.kommune.no
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Å flytte krever sitt. God plan-
legging og gode hjelpere førte 
til at Servicekontoret landet på 
beina - da vi tidlig i høst kom 
nedover Kaibakken, og landet i 
Vågeveien 4 - som servicetorg 

Startet i 2002
Vi har jo flyttet før. Servicekontoret 
åpnet i 2002 i det gamle Tinghuset 
på Kongens Plass, flyttet senere til 
Langveien 19, før vi nå har flyttet til 
Vågeveien 4. 

Etter snart tre måneder i Vågeveien 
4 har vi følgende vurdering:
• Servicetorget har fått en god og 

sentral beliggenhet. 
• Lokalet er universielt utformet. 
• Vi har fått gode teknologiske 

løsninger som gir oss muligheter 
til å løse oppgavene smartere 
og mer effektivt. 

• Innbyggerne kommer til en 
skranke hvor de møter en 
hyggelig servicekonsulent som 
spør hva de kan hjelpe deg 
med. 

• Saksbehandlerne kan møte 
kundene i besøksrom nær 
skranken. 

Dette gir bedre service til innbyggere 
som tidligere vandret rundt omkring 
uten helt å vite hvor de skulle gå. 

Det gir også mye bedre sikkerhet for 
de ansatte

Fagland og kunnskapsdeling
Servicetorget som holder til i 1. 
etasje har nå fått ett stort fagland 
omkring seg. Det er nå tilsammen 
150 kollegaer i Rådhustorget (Råd-
huset + Servicetorget) 

Vi opplever at nærhet fører til 
mer kunnskapsdeling og bedre 
samhold. Tjenestetilbudet til våre 
kunder blir bedre. 

Gjøre hverdagen enklere
Hovedoppgaven vår er å gjøre hver-
dagen enklere for innbyggerne, og 
det er en god følelse når du kjenner 
at det har du fått til. 

Ett godt eksempel på akkurat det 

er boligtjenesten. Når man tidligere 
ønsket kommunale bolig, måtte 
man søke på ett sted, søknaden ble 
behandlet ett annet sted, og avtale 
og nøkler måtte du hente ett tredje 
sted. Nå skjer alt dette i samme 
bygg. Hurra!

På god vei
Selvfølgelig har vi noen utfordringer. 
Skrankefunksjon på Servicetorget 
skal betjene to frittstående bygg. I 
rådhuset er det ikke betjent mottak, 
men vi har snart på plass en god 
digital løsning der besøkende får 
kontakt med servicekonsulenten 
på Servicetorget. På sikt vil nok 
Rådhuset og Vågeveien 4 bli bygd 
sammen.

På kaia har vi nå fått ett bygg 
for framtiden. Vi skal jobbe for 
at Servicetorget blir stedet hvor 
mennesker og teknologi sammen 
gir innbyggerne gode tjenester - og 
vi er på god vei.

Tekst: Annette Gundersen, enhetsleder
Foto: Hans Einar Ohrstrand 

Bedre service i nye lokaler

Bak fra venstre: Marit Haugan Pettersen, Jorunn Berthelsen, Rolf Lystad, Judith Nygård, Are Veraas, Oddrun Strømskag,  
Randi Bech Paulits, Andrea Valeria Farfan. Foran Wenche Larsen Holm, Mariann B S  Wiig, Annette Gundersen. 
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Borgerlige vigsler på rådhuset fra 2018

Stortinget har nylig vedtatt 
lovendringer i ekteskapsloven. 
Lovendringene innebærer at 
borgerlig vigselsmyndighet, og 
ansvaret for gjennomføring av 
borgerlige vigsler, overføres fra 
tingrettene til kommunene fra 
og med 1. januar 2018. 

Hvem har vigselsmyndighet?
Vigselsmyndigheten blir overført 
fra notarius publicus til ordførere, 
varaordførere og kommunalt an-
satte eller folkevalgte som bystyret 
gir vigselsmyndighet til. 

Det er altså opp til bystyret å 
avgjøre hvordan vigselstilbudet 
skal være i Kristiansund kommune, 
innenfor rammen av lovgrunnlaget. 

Bystyret behandlet saken i sitt 
møte 7. november og besluttet 

enstemmig å gi vigselsmyndighet 
til to ekstra personer, i tillegg til 
ordfører og varaordfører.

For å få til et både forutsigbart 
og politisk nøytralt tilbud er det 
avgjørende å ha nok personer med 
vigselsmyndighet i kommunen, 
og at også representanter fra 
administrasjonen gis vigsels-
myndighet. 

Bystyret vedtok at i tillegg til ordfører 
og varaordfører gis rådmann Arne 
Ingebrigtsen og kommuneadvokat 
Birgitte Røsgaard vigselsmyndighet 
for Kristiansund kommune. 
 
Utvidet vigselstilbud
I følge loven skal Kristiansund 
kommune tilby vigsel for kom-
munens innbyggere og personer 
som ikke er bosatt i Norge, men som 
likevel fyller vilkårene for inngåelse 

av ekteskap i Norge. 

Det er tilstrekkelig at en av brude-
folkene er bosatt i kommunen for at 
kommunen er pliktig til å tilby vigsel.
Grunntilbudet for vigsler i Kristian-
sund kommune er innen ordinær 
arbeidstid i fastsatt vigselsrom på 
rådhuset, og er gratis. 

Kristiansund kommune ønsker 
også å legge til rette for et utvidet 
tilbud om vigsel - utenfor ordinær 
arbeidstid og utenfor fastsatt 
vigselsrom, også for brudefolk 
bosatt i andre kommuner. Det er 
da en forutsetning at brudefolket 
selv dekker kostnader kommunen 
har i den forbindelse. Dette 
blir innarbeidet i kommunens 
betalingsregulativ.

Bystyret har bestemt at møte-
rommet i rådhuset 2. etasje som 
vi dag kjenner som komiterom 
Grip, blir kommunens ordinære 
vigselsrom, og skal settes i stand 
til formålet. Fast vigselrom inngår i 
kommunens grunntilbud for vigsel. 

I forarbeidene til lovendringen 
sies det at det er viktig at det 
kommunale vigselsrommet skal 
ivareta seremoniens høytidelighet 
og verdighet, og legger til rette for 
et tilgjengelig vigselstilbud. 

Den første vielsen er allerede booket 
– i bystyresalen en lørdag i januar.

Tekst: Toril Skram, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

Rådhuset har ved noen få tidligere anledninger blitt brukt til borgerlige vigsler i regi av  
Humanetisk forbund. Fra nyttår blir det mer vanlig, og da i regi av kommunen. 
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Samlet inn 1 million til UNICEF

I år ble det totalt samlet 
inn over 1 million kroner fra 
Kristiansund til TV-aksjonen. 
Pengene gikk i år til UNICEF og 
deres arbeid for å gi utdanning 
til barn rammet av krig og 
konflikt i Colombia, Mali, Syria, 
Pakistan og Sør-Sudan.

Nasjonal andreplass
Samlet fikk Møre og Romsdal inn 
nesten 14 millioner, noe som ga en 

nasjonal andreplass blant 19 fylker.

Stor aktivitet på skolene
I Kristiansund foregikk det mye 
i forkant av aksjonsdagen 22. 
oktober. Flere av skolene hadde 
skoleløp og innsamlingsaksjoner på 
sine skoler i ukene før TV-aksjonen.

Næringslivsaksjon
Onsdag 18. oktober var det  nær-
ingslivsaksjon i Festiviteten. Her 
samlet vi 14 næringslivsledere til 

en ringerunde til byens næringsliv. 
På to timer fikk vi inn hele 260 000.

Vi hadde UNICEF-ambassadør Ole 
Gunnar Solskjær med på laget i år. 
Han hadde en liten pep-talk med 
ringerne før oppstart. Kanskje dette 
gjorde sitt til at vi fikk napp hos 
hele 130 bedrifter i Kristiansund? 

1 million i Kristiansund
Samlet fikk Kristiansund inn litt over 1 
million til årets aksjon, og er omtrent 
på samme nivå som ifjor.
700 000 kom inn takket være 
skoleløp, innsamlingsaksjoner på 
skolene, næringslivsaksjonen og 
vipps. Om lag 300 000 på bøssene, 
litt under fjorårets beløp. 

Mangel på bøssebærere
Vi manglet rundt 50 av 160 bøsse-
bærere, så de fleste husstander 
på Frei fikk dessverre ikke besøk. 
Vi håper at flere melder seg som 
bøssebærere til neste års aksjon. 

I 2018 er det Kirkens Bymisjon som 
skal få pengene fra TV-aksjonen.

Tekst Mariann S Wiig
Foto: Petter Ingeberg

På aksjonsdagen, etter bøsseinnsamlingen var tellekorpset travelt opptatt med å sortere 
innholdet. Fra venstre Rita Pedersen, Kjell Neergaard, Ingrid N Neergaard og Anette Scheen

Etter at bøssebærerne hdde besøkt husstandene var det innlevering i llokalene til Sparebank1 
Nordvest. Mariann Wiig og Charlotte N Neergaard  hadde full kontroll i sekretarietet

Årets lokalkomite har bestått av leder 
Ragnhild Helseth (V), Henrik Stensønes (SP), 
Kirsti Dyrnes (A), Turid Engdahl (H), Anette 
Scheen og Line Hoem (Frivilligsentralen) og 
sekretær Mariann Schultz Wiig. 
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Ny barnehage bygges i Karihola

For 33 år siden, i mars 1984, 
ble Karihola barnehage satt i 
drift med 16 barn i alderen 3-7 
år. Menighetspleien sto som 
eier av bygget, og kommunen 
var drifter av barnehagen. 
Kommunen tok etterhvert over 
bygget og barnehagen har 
gradvis blitt utvidet. I sommer 
startet byggingen av en ny 
stor og modene kommunal 
barnehage med 140 plasser, 
som erstatning for den gamle.

Prosjektet startet opp på bygge-
plassen 25. juni. Det ble da startet 
uttransport av forurensede masser, 
og i alt fire båtlass har gått til 
Trondheim for forsvarlig deponering

Betongarbeidene startet i midten 
av august, og det første fundament 
et ble støpt i slutten av samme 
måned. 

Nå er alt betongarbeid for barne-
hagens første etasje, og vi er godt 
i gang med betongarbeidene på 
barnehagens hovedplan.

Fredag 20. oktober ble det støpt 
dekke over hovedinngangen samt 
utvendig støttemur.. Da ble en av 
de største milepælene i prosjektet 
nådd. 

Det er klart for leveranse og 
montering av massivtre. Første 
trailer med massivtre kom mandag 
23. oktober, og i løpet av åtte uker 
vil alle kunne se hvordan den nye 

barnehagen i Karihola vil framstå.

Til jul har vi tett råbygg.

Innredning og montering av tekniske 
anlegg starter på nyåret.

En helt flunkende ny, moderne og 
flott barnehage i Karihola vil stå 
ferdig i god tid til barnehagestart i 
august i 2018.

Den gamle barnehagebygningen 
blir revet, delvis gjenbrukt, og 
området blir en del av barnehagens 
uteområde. 

Tekst: Roald Røsand
Foto/Illustrasjon: Roald Rødsand/Petter 
Ingeberg/Olset AS arkitekter

Den nye barnehagen bygges bak eksisterende barnehage. Når det nye bygget er ferdig, blir dagens barnehagebygg fjernet  
og området blir en del av den nye barnehagens uteområde
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Voksenopplæringen i nytt EU-prosjekt

Kristiansund voksenopplæring 
er engasjert i EU-prosjektet 
Intercultural Skills and Learning 
Activities for New Development, 
med forkortelsen ISLAND. Dette 
er et treårig utviklingsprosjekt 
med partnere fra sju opp-
læringsinstitusjoner fra seks 
land. Målgruppa er først og 
fremst lærere og frivillige 
som jobber innenfor voksen-
opplæringsfeltet. 

Med den økte innvandringa i Europa, 
blir interkulturell kommunikasjon og 
- forståelse stadig viktigere.  

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

De deltakende institusjonene, som 
kommer fra Island, Tyskland, Italia, 
Kroatia, Spania og Norge, har for-
pliktet seg til å være vertskap og 

arrangere et ukesprogram for de 
andre partnerne. 

Det er store forskjeller mellom 
deltakerlandene når det gjelder 
innvandring og organiseringa rundt 
dette, og det vil være et av temaene 
for prosjektet. 

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. 

Andre viktige tema er voksen-
pedagogikk og nye undervisnings-
metoder.

I slutten av oktober var Kristiansund 
voksenopplæring vertskap for et 
ukesbesøk. Her var det et rimelig 
tett faglig program med fokus på 
hvordan vi arbeider med integrasjon 
og migrasjon i Norge. I tillegg var 
det selvsagt også lagt inn besøk 
på rådhuset samt sightseeing i 
Kristiansund og på Averøy 
Tekst; Randi Ida Nordbotten Rønning, 
Kristiansund voksenopplæring

Personene på bildet: Lise Kristensen (Norge), Patrizia Pitacco (Kroatia) , Greta Richter 
(Tyskland)Randi Ida Nordbotten Rønning (Kristiansund voksenopplæring), Pina Foti (Italia)  
og Irma Machavariani (Island)

Barn- og ungdomsarbeiderfag 
klassene 2BU1 og 2BU2 var 
i oktober på ekskursjon 
og foredrag på rådhuset i 
Kristiansund. 

Der fikk de bl.a. informasjon om 
kommunens satsning spesielt 
i forhold til barnehage- og 
skolesektoren.

Elevene fikk deretter informasjon 
og omvisning på kommunens nye 
Servicetorg i Vågeveien 4

Et positivt møte med kommunen 
som viste stor interesse for å få 
elevene tilbake til Kristiansund etter 
endt utdanning.

Tekst og foto: Henrik Stensønes

På ekskursjon til rådhuset
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Mobbing i skolen - ny lov om skolemiljø 

Stortinget har vedtatt nytt 
regelverk om skolemiljø i opp-
læringsloven. Dette trådte i 
kraft 1. august i år og gjelder for 
grunnskole og videregående 
opplæring. Det nye regelverket 
skal styrke elevenes rettigheter, 
og skal sørge for at saker som 
gjelder skolemiljø blir håndtert 
raskere, tryggere og enklere.

De største endringene i opplær-
ingsloven på dette området er:

• Lovfestet krav til nulltoleranse
• En tydeligere aktivitetsplikt 

erstatter vedtaksplikten og 
handlingsplikten (en ukes frist 
bl.a)

• Styrket vern mot krenkelser fra 
voksne i skolen

• En bedre håndhevingsordning 
erstatter dagens klageordning

• Tvangsmulkt som pressmiddel 
mot skoleeier

Det er skoleeier som er ansvarlig 
for å sikre at skolene er i stand til 
å håndtere det nye regelverket om 
mobbing og at elevene får oppfylt 
sin rett til et godt og trygt skolemiljø.

Her er noen av de viktigste punkt-
etene i paragraf 9 i opplærings-
loven om elevenes skolemiljø

Kap 9 A. Elevane sitt skolemiljø

§ 9 A-1. Verkeområde for kapitlet
Kapitlet her gjeld for elevar i grunn-

skolen og den vidaregåande skolen. 
Kapitlet gjeld òg for elevar som 
deltek i leksehjelpordningar og i 
skolefritidsordningar, med unntak 
av §§ 9 A-10 og 9 A-11.

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt 
skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og 
godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring.

§ 9 A-3. Nulltoleranse og syste-
matisk arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot 
krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg 
og systematisk for å fremje helsa, 
miljøet og tryggleiken til elevane, slik 
at krava i eller i medhald av kapitlet 
blir oppfylte. Rektor har ansvaret for 
at dette blir gjort.

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre 
at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø
Alle som arbeider på skolen, skal 
følgje med på om elevane har eit 
trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, 
vald, diskriminering og trakassering 
dersom det er mogleg.

Alle som arbeider på skolen, 
skal varsle rektor dersom dei får 
mistanke om eller kjennskap til 
at ein elev ikkje har eit trygt og 
godt skolemiljø. Rektor skal varsle 
skoleeigaren i alvorlege tilfelle.

Ved mistanke om eller kjennskap 
til at ein elev ikkje har eit trygt og 
godt skolemiljø, skal skolen snarast 
undersøkje saka.

Når ein elev seier at skolemiljøet 
ikkje er trygt og godt, skal skolen 
så langt det finst eigna tiltak sørgje 
for at eleven får eit trygt og godt 
skolemiljø. Det same gjeld når ei 
undersøking viser at ein elev ikkje 
har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte 
elevar blir høyrde. Kva som er 
best for elevane, skal vere eit 
grunnleggjande omsyn i skolen sitt 
arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan 
når det skal gjerast tiltak i ei sak. I 
planen skal det stå

a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for 
gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som 
blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta 
etter første til femte ledd.

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt 
dersom ein som arbeider på 
skolen, krenkjer ein elev
Dersom ein som arbeider på skolen, 
får mistanke om eller kjennskap til at 
ein annan som arbeider på skolen, 
utset ein elev for krenking som 
mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering, skal vedkommande 
straks varsle rektor. 

Rektor skal varsle skoleeigaren. 

Dersom det er ein i leiinga ved 
skolen som står bak krenkinga, 
skal skoleeigaren varslast direkte 
av den som fekk mistanke om eller 
kjennskap til krenkinga. Undersøking 
og tiltak etter § 9 A-4 tredje og 
fjerde ledd skal setjast i verk straks.

Tekstbearbeiding: Petter Ingeberg
Illustrasjon: Udir
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I juni ifjor fikk kommunen 
midler fra fylkesmannen til å 
forberede en traineeordning for 
sykepleiere med igangsetting 
fra september i år. Fride Bae 
(30) er en av de to traineene 
i ordningen. Her er hennes 
kommentar etter to måneder. 

Under navnet Kom Helse etter-
spurte Kom trainee to helsetraineer 
i forrige søknadsrunde. Når jeg så 
dette på Facebook var min umiddel-
bare reaksjon: Yes! Kanskje en av 
dem kan være meg. Og slik ble det.

Helsesektoren er viktg
Det er fantastisk at fagfeltet blir 
en del av Kom Trainee, kanskje 
også på tide. Helsesektoren er så 
viktig og skal ikke være noe som 
bare er. Fokuset på innovasjon og 
forbedringsarbeid må være like 
stort som i andre sektorer og Kom 
Helse er en del av det. 

Gjensidig nytte
Traineeordningen skal ikke bare 
gi traineene ekstra kompetanse,. 
Traineene skal også bidra aktivt inn 
i bedriftene. 

I søknadsprosessen til trainee var jeg 

åpen på at jeg har to utdanninger, 
ville bruke begge og at jeg primært 
ikke hadde tatt sykepleien for å 
jobbe innen pleien. 

Den åpenheten kunne kanskje 
gjort meg uaktuell, men her er 
jeg altså, som en av to nyansatte 
helsetraineer, med et toårlig pro-
gram som passer meg utmerket:
• Modul 1-Tildeling og koordiner-

ing + Fylkesmannen, 
• Modul 2-Utviklingssenteret, 
• Modul 3- Rask psykisk helse

Ved Tildeling og koordinering er 
hovedoppgaven  kvalitetsforbedring 
i forhold til myndighetskrav og 
identifiserte risikoområder for 
avvik. I tillegg jobber jeg med saks-
behandling. Det passer  bra og jeg 
får brukt hele kompetansen min.  

Etter- og videreutdanning
Jeg ser på traineeprogrammet som 
etter- og videreutdanning, og det 
av flere grunner: 
1. Kom Trainee er opptatt av tverr-

faglighet både når gjelder ut-
plassering og læringsutveksling 
traineene imellom. Vi er nå ti 
traineer fra flere fagfelt. Det 
planlegges sammenslåing med 

Kom Kultur på nyåret. 
2. Vi må, i samarbeid med 

mentor og modulansvarlig, 
lage personlig utviklingsplan for 
hver modul. Den skal ha både 
personlige og yrkesmessige mål. 

3. Alle traineene deltar i et fag-
program som fokuserer på 
team- og prosjektarbeid, kom-
munikasjon, innovasjon, ny-
skapning, forskning og utvikling. 

Helsepersonell etterstreber å 
handle ut fra et så helhetlig bilde 
som mulig, sentrert rundt den eller 
de vi skal bistå eller den oppgaven 
vi skal løse. 

Gjennom mitt traineeløp får jeg  
kjennskap og erfaring med enda 
flere deler av helsesektoren. Ved å 
forstå hvem som har ansvar for hva 
og hvordan ulike instanser jobber 
kan jeg gjøre en bedre jobb, uansett 
hvor jeg jobber. Jeg er veldig 
fornøyd så langt og gleder meg til 
fortsettelsen.

Spennende bakgrunn
Fride har en sammensatt og 
spennende bakgrunn. 

Etter grunnskole og videregående 
skole i Kristiansund har hun en 
master i statsvitenskap og en 
bachelor i sykepleie. 

Hun har jobbet som hjemmehjelp, 
assistent i hjemmesykepleien, på 
sykehjem og i boliger for psykisk 
utviklingshemmede. 

Hun har vært tilsynsfører i barne-
vernet, studentpraktikant og senere 
deltidsansatt ved avdeling for inter-
nasjonalt samarbeid ved Hauke-
land Universitetssykehus  hvor de 
koordinerer ulike bistands- og ut-
vekslingsprogrammer. 

Innimellom dette har hun vært et 
utvekslingssemester i Kina, to år i 
Tanzania og Kenya. 

Fride og ektemannen er bosatt i 
Kristiansund og de har en datter på 
snart to år.
Tekst: Fride Bae/Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg

Spennende å jobbe som helse-trainee
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Deltar i globalt kompetansearbeid

Nettverk Nordmøre består av 
alle administrative skole-, 
barnehage- og PPT-ledere på 
Nordmøre. Målet er å lære av 
hverandres erfaringer, samt 
stå sammen om utfordringer 
som krever større kraft og 
interkommunalt samarbeid. 
Prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 
2040» har vakt interesse langt 
utenfor landegrensene og i 
oktober ble det presentert for 
deltakere fra 40 land på en 
OECD-konferanse i Paris.

Nettverk Nordmøre ble invitert 
til OECD av Jørn Skovsgård fra 
Utdanningsministeriet i Danmark. 
Skovsgård er president i OECD for 
Education 2030. Målet for arbeidet 
i Education 2030 er å utvikle et 
felles rammeverk for relevant 
kompetanse i 2030. 

Skovsgård deltok på en regional 
samling i Nettverk Nordmøre i 
Surnadal tidligere i år. 

Han signaliserte da at arbeidet 
med prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 2040» 
var så interessant globalt sett, at 
han ønsket å invitere nettverket til 
Education 2030 i Paris. 

Bakgrunnen for invitasjonen var 
blant annet de ideene som ligger 
til grunn for prosjektet, prosess-
arbeidet i gjennomføringen og 

variasjonen i involverte aktører - 
som sammen arbeider for å utvikle 
ny praksis i hele oppvekstsektoren 
på Nordmøre.

Leder av Nettverk Nordmøre, Astrid 
Mogstad Høivik (kommunalsjef i 
Surnadal) og  Christina Adelhardt 
Gregersen (utviklingsveileder 
og koordinator i nettverket), ble 
først invitert til å delta i en global 
arbeidsgruppe «Future we want». 

I tillegg til deltakelse i arbeids-
gruppa, ble nettverket også invitert 
til å delta på den sjette samlingen 
i Education 2030 i Paris - Informal 
Working Group, for å presentere 
Nordmørsprosjektet som show-
case for alle delegatene fra de 
over 40 landene som deltok. 
Presentasjonen ble holdt på engelsk 
og en liten kommentar om dette er 
lagt ut her på Nettverk Nordmøre 
sin facebookside.  (lagt ut 23. okt 
av Astrid M Mogstad)

I tillegg til Nettverk Nordmøre, 
deltok også representanter fra KS, 
Utdanningsdirektoratet og Kunn-
skapsdepartmentet. 

Prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 2040» 
er støttet med midler frå KS, staten 
gjennom fylkesmannen i Møre og 
Romsdal og de ti kommunene på 
Nordmøre.
Tekst: Christina Adelhardt Gregersen/Petter 
Ingeberg

FAKTABOKS 

Nettverk Nordmøre 
Oppvekstsekstsektoren i 10 kommuner 
(Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, 
Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal 
og Surnadal) samarbeider om 
å utvikle ny praksis på alle nivå i 
sektoren, både barne-hage og skole 
- gjennom møteplasser i Nettverk 
Nordmøre. Nettverket består av flere 
sammenhengende nettverk:  
 
FAG-nettverket,  
som består av alle oppvakstfaglige 
ansvarlige på kommunenivå samt 
3 pp-ledere og Hovedtillitsalgte fra 
hver kommune, IKT-konsulenten og 
Utviklingsveilederen (40 pers) som 
har ca. 6 samlinger i året. 
 
Oppvekstnettverk Nordmøre  
som består av Fag-nettverket samt 
alle enhetsledere, mellomledere og 
ressurspersoner i barnehage og 
skole samt Orkide (NM regionsråd), 
FAU’ledere og elevrådsledere fra 
hver kommune, samarbeidspartnere 
som fylkesmann, NTNU, KS og UDF 
på regionalt og sentralt nivå. (ca 
250pers) som har 2 samlinger i året.  
 
Aktivitetene ledes av en styrings-
gruppe som har en representant fra 
hver kommune samt Leder(Astrid 
M Høivik), Utviklingsveileder, IKT-
konsulenten, 1 rep. for HTV og 1 rep for 
PPT (15 pers).   
 
Fire undernettverksgrupper  
er under etablering: Prosessgruppen, 
evalueringsgruppen, ny praksis skole 
og ny praksis barnehage. Disse har 
deltakere med variert bakgrunn fra 
forskjellige nivå i sektoren. 

Fra venstre Christina Adelhardt Gregersen (Nettverk Nordmøre), Dr. Yuhyun Park (leder for 
arbeidsgruppen Future we want), Jørn Skovsgård (president for Education 2030, OECD) og 
Astrid Mogstad Høivik (Nettverk Nordmøre). Bildet ble tatt  under utdanningskonferanse i Paris.

https://www.facebook.com/groups/630135983769172/
https://www.facebook.com/groups/630135983769172/
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Under turkassetrimmen Stikk-
Ut fra 1. mai til 31. oktober er 
det i år 48 500 registreringer 
på turmålene i Kristiansund. 
Dette er nærmere 3000 flere 
registreringer enn i fjor. 

Klubba er fortsatt det turmålet som 
har flest registreringer, deretter 
kommer Kvernberget og så 
Bolgvatnet.  

I årets sesong har det vært 194 
StikkUt-turmål fordelt utover Møre 
og Romsdal. 

Turene har varierende vanskelig-

hetsgrad. Grønne og blå er lette 
turer, mens røde og svarte er mer 
krevende. 

Det viser seg fortsatt at det er de 
grønne turmålene som mange opp-
søker. Dette er turer som de fleste 
skal kunne gjennomføre og som 
ikke krever spesielle ferdigheter. 

 

StikkUt når stadig nye høyder

Rådhuset og servicetorget 
var blant de bedriftene som 
var med på årets StikkUt-
bedrift. Siri Rypdal Nilssen ble 
vinner på kommunelaget med 
imponerende 154 turmål. Hun 
vant knepent over kollega Toril 
Gustad som hadde 152 turmål

I år har det også vært rekord på 
antall påmeldte arbeidsplasser, og i 
Nordmøre og Romsdal har det vært 
102 aktive StikkUT-bedrifter. 

Kristiansund rådhus og service-
torget er en av de arbeidsplassene 
som har deltatt. 31 aktive ansatte 
har tilsammen lagt bak seg 1881 
turregistreringer. 

De to som har de fleste registrer-
inger på kommunelaget er Siri 
Rypdal Nilssen og Toril Gustad, 
begge har arbeidsplassen sin ved 
økonomiseksjonen på Rådhuset. 
Siri har 154 ulike turmål og 303 
turregistreringer og Toril har 152 
tirmål og 190 turregistreringer.. 

Konkurranseinstinktet våknet
Siri har bestandig vært glad i fri-
luftsliv og har gått mange turer 
både på hverdager og i helgene. 

”Don” (innfelt i bildet) som er den 
ene av familiens to hunder, er Siri 
sin trofaste turkamerat. Han er 
imidlertid 15 år, og må derfor være 
hjemme når Siri vandrer avsted på  
de lengste turene. 

Før Siri ble ivrig StikkUT-tilhenger var 
Breilia det foretrukne turmålet.  Nå 
er antallet turmål betydelig utvidet.  

Det var ikke før i slutten av mai at Siri 
begynte å registrere StikkUt-turene. 
Det ballet på seg, og etterhvert ble 
det også en viss konkurranse blant 
kollegaene. 

Konkurranseinstinktet i Siri kom 
sterkt frem, og som antallet turer 
viser, har det ikke vært enkelt å følge 
i fotsporene verken til Siri eller Toril.  

Siri forteller at hun og ektefellen har 
vært på helgeturer både i Surnadal, 
Sunndal og Rauma i sommer og i 
høst. Da har Siri samlet StikkUt-mål 
mens mannen prøvde fiskelykken. 

-Jeg har stort sett ligget på tredje 
plass i bedriftskonkurransen, men 
tok fri den siste StikkUT dagen og 
overtok ledelsen, sier Siri. 

Det fine med StikkUt, mener Siri, er 
opplevelsen av de nye stedene, 
skiltingen og turbeskrivelsene. 

-Jeg vet ikke helt om jeg blir med 
på bedriftskonkurransen neste år,  
for jeg har brukt veldig mye tid på 
det. Men jeg kommer garantert til å 
være med å registrere enkelte turer, 
sier Siri.
Tekst Bente Elshaug, folkehelekoordinator
Foto: Petter Ingeberg/Bente Elshaug

Siri gikk til topps på kommunelaget
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Danseweekend på Oppdal

Foreningen «Fritidsvennene» 
og kommunen ved Kulturetaten 
viderefører tradisjonen med 
«Vi danser fylket rundt», som 
ble skapt av Dag Ohr 1999.  I 
slutten av oktober var gjengen 
samlet til danseweekend på 
Skifer hotel på Oppdal

Deltagelsen har vært økende og har 
stabilisert seg på 140–160 deltakere. 
Dette er det maksimale vi og 
hotellene kan håndtere da antallet 
rullestolbrukere har økt. Dette 
skaper såpass store utfordringer for 
hotellene at antall hotell som kan ta 

imot arrangementet er begrenset. 
Også denne danseweekenden ble 
lagt til Oppdal. Skulle nesten tro at 
vi er i ferd med å utvide fylket! 

Oppdal og Skifer hotell passer 
utmerket i beliggenhet og for 
tilkomst. . Det er et stort men 
kompakt sentrum med masse 
muligheter for shopping!

Transport er heller ikke noe problem, 
Vi reiser som vanlige reisende og  
FRAM stilte med ekstrabuss..

Det var tilreisende gjester fra 
Fræna, Gjemnes, Aukra, Sunndal, 

Smøla og selvfølgelig Kristiansund. 
Vi hadde også gjester fra Oppdal 
ved middagen og festen på lørdag. 

Totalt var det 145 feststemte gjester 
på lørdagskvelden som nøt en god 
middag med dessert. 

Etterpå ble det dans inn i de små 
timer med medbrakt levende 
musikk av Borko, en av våre to 
trofaste musikere fra «Fritids». 

Tradisjonen tro hadde vi utlodning 
av gevinster gitt av Rema Oppdal, 
Mega Oppdal, Varde Kristiansund 
og Ello. Takk til alle for velvilligheten! 

Nok et «Vi danser fylket rundt» 
arrangement gikk til en ende og vi 
takker alle gjester for et hyggelig 
opphold, Skifer Hotell og Fram for 
god service. 

Så kommer det store spørsmålet, 
hvor blir det neste år?

Neste store arrangement er  Nytt-
årsballet i Braatthallen 20. januar. 

Tekst og foto: Kjell Laugtug, for 
«Fritidsvennene»

Onsdag 1. november ble den 
nye aktivitetsløypa i Folke-
parken offisielt åpnet. Elever 
fra Idrettslinja ved Atlanten 
videregående skole, Friskliv 
og mestring samt barnehager 

var tilstede da ordfører Kjell 
Neergaard klippet snora.  

Treningsapparatene er plassert ut 
midt i hjertet av Folkeparken og kan 
brukes av alle. Vi tror at dette vil 
bidra til økt fysisk aktivitet blant alle 
aldersgrupper og at det blir en fin 
møteplass på tvers av generasjoner. 

Aktivitetsløypa er blitt til ved bruk 
av kommunale midler, spillemidler 
etter søknad og 50 000 fra 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 
At dette også er et område med 
treningsapparater hvor de som 
bruker rullestol lett kan komme til, er 
vi spesielt fornøyd med.

Til våren blir det lagt gummidekke 
på området slik at det blir enda 
bedre å bruke apparatene. 

God belysning er også på plass i 
området. 

Det skal også søkes om nye midler til 
neste år og vi ser da på muligheter 
for flere apparater og eventuelt 
klatrepyramide for barn. 
Tekst og foto: Bente Elshaug, 
folkehelsekoordinator

Ny aktivitetsløype i Folkeparken

Ordfører Kjell Neergaard klippet snora. Elev 
ved idrettslinja Atlanten vgs, Magnus Hesjevik 
og fysioterapeut ved friskliv og mestring, 
Anne Grete Johannessen var  snorholdere.

Idrettsbarnehagen underholdt med sang
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Blå sløyfe aksjonen 2017

November er måneden hvor 
vi har fokus på prostatakreft. 
Blå sløyfe er et samarbeid 
mellom Prostataforeningen 
og Kreftforeningen. Vi tar på 
oss den blå sløyfen og viser 
at vi bryr oss om alle som 
er berørt av prostatakreft. 
Samtidig skaffes det midler 
til forskning på prostatakreft 
og vi sprer informasjon og 
øker kunnskapen om kreft-
sykdommen.

Onsdag 1. november hadde vi besøk 
av Stein Schefte på vår faste dialog/ 
kreftkafe ved sanitetsforeningens 
lokaler. Han er leder i Nordmøre 
og Romsdal prostataforening og 
holdt et engasjert innlegg om 
prostatakreft.

Mest utbredt, rammer menn
Hvert år får flere enn 5000 norske 
menn prostatakreft, og hver dag dør 
tre av denne sykdommen. Over 1000 
menn dør hvert år i Norge av denne 
kreftformen, noe som plasserer oss 
i Europatoppen i antall dødsfall. Om 

lag en av åtte menn vil få påvist 
prostatakreft i løpet av livet. Antallet 
tilfeller øker i alle aldersgrupper og 
i 2030 er økningen beregnet til over 
40 prosent. 

Hvordan oppdage?
Prostatakjertelen ligger rundt urin-
røret rett under urinblæren.  Hos 
en ung voksen mann er den på 
størrelse med en valnøtt. Fra 40-
50 års alderen vil den vanligvis 
øke litt i størrelse. Ofte er det en 
godartet forstørrelse. Forstørrelser 
av prostata kan gi symptomer som 
tynn og svak urinstråle, eller hyppig 
vannlatning og problemer med å få 
tømme blæren. 

Andre symptomer på prostatakreft 
kan være blod i urinen, smerter i 
rygg og skjelett, ereksjonsproblemer 
eller allmennsymptomer som trett-
het og vekttap.

Kontroll og PSA blodprøve
Fra 40-50 årsalderen er det viktig å 
regelmessig kontrollere prostata-
kjertelens størrelse. Dette gjør legen 
ved å føre en finger inn i endetarmen 
og kjenne på prostatakjertelen. 

Mange synes det høres fælt ut, men 
legene er flinke og det er en enkel 
undersøkelse, som kan være helt 
avgjørende for din helse og ditt liv.  

Du kan også ta en blodprøve hos 
fastlegen som kalles PSA (den 
måler ProstataSpesifikt Antigen). 
PSA øker som regel ved kreft og 
kan være et tegn på kreftsykdom. 
Men den kan også være forhøyet 
ved godartede prostataplager og 
urinveisinfeksjoner. 

Bør oppdages tidlig 
Det er viktig å oppdage sykdom-
men tidlig. Da vil man enklere få 
fjernet kreften og redusere risikoen 
for senskader. Jo tidligere man 
oppdager sykdom jo mindre risiko 
er det for spredning. Fastlegen vet 
hvordan du skal følges opp.

Sjekk deg regelmessig!
Som mann er det er viktig at du tar 
en regelmessig tur til fastlegen for å 
sjekke prostatakjertelen. Hvis du har 
noen av de overnevnte symptomene 
må du også informere legen om 
det. Det blir som med en bil som 
trenger oljeskift; hvis oljelampen 
lyser og du overser signalet, kan du 
risikere at «motoren krasjer». Tar du 
regelmessige oljeskift reduserer du 
risikoen betraktelig.

Mer informasjon: prostatakreft.no  
og   kreftforeningen.no

Tekst: Gunnel Amundsen Lindseth.
kreftkoordinator
Foto: Petter Ingeberg

I november er Vardetårnet farget blått i anledning bjå-sløyfe-aksjonen

Stein Schefte er leder i Nordmøre  
og Romsdal prostataforening

https://www.prostatakreft.no/
http://kreftforeningen.no
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Holdt innlegg på nasjonal konferanse

Helsedirektoratet startet i 
2012 pilotprosjektet Rask 
psykisk helsehjelp (RPH) med 
12 pilotkommuner, deriblant 
Kristiansund. Hensikten var at 
man skulle tilby befolkningen 
gratis lavterskeltilbud for 
personer som opplever mild 
til moderat grad av depresjon, 
angst og søvnvansker. RPH 
Kristiansund ble fra 2017 et varig 
tjenestetilbud i kom-munen. 
Siden Kristiansund er blant 
de som har kommet lengst i 
å integrere internettverktøy 
i RPH-tilbudet, ble kontoret 
invitert til å holde innlegg 
om erfaringer på NAPHA 
konferansen i Oslo i oktober.

Rask psykisk helsehjelp prosjektet 
har fått gode evalueringer fra Folke-
helseinstituttet. 

Internettassistert behandling: 
Som del av tilbudet ved RPH står 
selvhjelp og veiledet selvhjelp 
sentralt. Kristiansund er blant 
de første i landet som tilbyr 
internettassistert behandling og de 
ansatte har vært konsulenter på 
innholdssiden. 

RPH Kristiansund har integrert 
internettprogrammene i behand-
lingstilbudet, og tilbyr program-
mene både i kombinasjon med 
samtaler, med veiledning over 
telefon eller som et rent selv-
hjelpstilbud.

NAPHA konferansen
Siden Kristiansund er blant de som 
har kommet lengst i å integrere 
internettverktøy i RPH-tilbudet 
ble erfaringene delt  på NAPHA 
konferansen i oktober. Her var det 
representanter fra over 30 RPH 
kommuner, helsedirektoratet og 
NAPHA (Nasjonalt kompetanse-
senter for psykisk helsearbeid). 
 
Kristiansund bruker programmer 
utviklet av ”Explorable”, og det er nå 
11 kommuner som benytter samme 
type programmer. Disse er også 
oversatt til engelsk. 

Ved RPH Kristiansund tilbys tilgang 
til programmene via en nettside og 
en egen kode som man får tildelt.  

Kristiansund startet med internett-
assistert behandling juni i fjor. Siden 
oppstart er det gitt ut omkring 270 
angstkoder, 320 depresjonskoder 
og 40 søvnkoder. Kristiansund er 
i front ved å tilby en god innovativ 

helsetjeneste – som når ut til flere 
brukere.  De fleste som prøver 
programmene gir gode tilbake-
meldinger. 

Mange vegrer seg fortsatt for å 
ta kontakt med helsevesenet for 
psykiske plager før disse har utviklet 
seg svært langt. Internettassistert 
behandling kan være en god og 
ufarlig inngangsport for å lære om 
psykisk helse. 

Programmene vi tilbyr gir kunnskap 
om hva man kan gjøre for å hjelpe 
seg selv ved milde/moderate 
depresjoner, angstplager og søvn-
vansker.  

For noen er det tilstrekkelig å 
gjennomføre programmene på 
egen hånd, mens andre kan ha 
behov for veiledning og samtaler i 
tillegg. 

De som vegrer seg fra å snakke med 
noen om vanskene sine, men som 
er nysgjerrige på internettassistert 
behandling, kan prøve ut de første 2 
moduler som ligger åpent på RPH-
Kristiansund sin hjemmeside. Her 
finner du også mer informasjon om 
tilbudet.   

Tekst: Marie Olsson Lindvåg

Rask psykisk helsehjelp  
Et behandlingstilbud basert på vei-
ledet selvhjelp og kognitiv terapi.  
Tilbudet er rettet mot voksne 
over 18 år med depresjon og 
angstlidelser av lett til moderat 
grad, evt. med søvnproblemer i 
tillegg.  
Tilbudet omfatter ikke akutte eller 
tunge psykiske lidelser. 
Målet er å gi tilbud innen en til 
to uker slik at problemene ikke 
utvikler seg, og for deg som er i 
jobb blir en viktig målsetning å 
styrke arbeidsevnen og forhindre 
langtidsfravær.  
Man trenger ikke noen form for 
søknad eller legehenvisning.

Rask psykisk helsehjelp Kristiansund. Fra venstre: Hektor Hovgaard (psykologspesialist/
teamleder), Marie Olsson Lindvåg (kognitiv terapeut), Gunnfrid Kvarsvik (Kognitiv terapeut) 

og Hilde Svensson Sivertsen(Kognitiv terapeut) .

https://www.fhi.no/publ/2016/rask-psykisk-helsehjelp-evaluering-av-de-forste-12-pilotene-i-norge/
https://www.napha.no/content/21015/Fa-bedre-psykisk-helse-via-internett
https://www.napha.no/content/21015/Fa-bedre-psykisk-helse-via-internett
http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse/rask-psykisk-helse/
http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse/rask-psykisk-helse/
http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse/rask-psykisk-helse/
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På årets omsorgskonferanse 
«Godt å leve hele livet» var 
det storstilt deltakelse fra 
Kristiansund. Hele 5 av de 22 

teamene på standplass kom 
fra Kristiansund kommune

Konferansen om endringsarbeid, 
kvalitetsutvikling og pasientsikker-
het i kommunale pleie- og om-
sorgstjenester arrangeres årlig 
av Fylkesmannen, i nært sam-
arbeid med Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester 
i Møre og Romsdal, Senter for 
Omsorgsforskning Midt samt  
Pasient- og brukerombudet. 

Årets konferanse ble avholdt på i 
Molde 4. og 5. oktober, og samlet 
nær 250 deltakere.

Årets konferanse hadde tidenes 

største torg. Hele 22 stand fra en 
rekke kommuner delte erfaringer 
fra pågående utviklings- og 
forbedringsarbeid.  
Tekst og foto; Lillian Karlsen

”Godt å leve hele livet”

Anne Cathrine G. Olsen (t.v) representerer 
Utviklingssenter for Frisklivssentraler. Her med 
besøk på stand av Ragnhild Svardal 

Liv Inger Korsnes Nilsen og Lene Rundfloen 
representerer demensteamet i Kristiansund

Bente Høyjord og Synnøve Barsten er 
henholdsvis prosjektmedarbeider og 

prosjektleder for innføringen av ”Livets siste 
dager” i Kristiansund kommune

Maria Therese Aasen-Stensvold og Hilde 
Eeg fra bo- og habilitering deler erfaringer 

fra arbeidet med å utvikle og implementere 
tiltak i forhold til seksuell helse for mennesker 

med utviklingshemming

Bill Tomelthy og Bjørn Nordtun deler erfaringer 
fra «Trygghetsstandarder i sykehjem». . 
Kristiansund er en av fire kommuner som 
er pilot for denne nasjonale satsingen. Heidi 
Mæle Lesund og Brit Helen Vikhals deltok 
også men var ikke med på bildet.

Anne Grethe er ny frisklivsveileder
Anne Grete Johansen er ny 
frisklivsveileder ved Friskliv og 
Mestring. Hun er ansatt i en 
nyopprettet stilling for barn 
og unge, og skal jobbe med 
utvikling av Friskliv og Mestring 
sitt tilbud til denne gruppen. 

Arbeidet innebærer både system-
rettet arbeid, som samarbeid med 
relevante instanser, samt individ- 
og grupperettet arbeid. 

Friskliv og Mestring jobber etter 
Veileder for kommunale frisklivs-
sentraler, og jobber for å fremme 
helse og forebygge sykdom. Dette 
er også fokus i arbeidet med 
utvikling av tilbud for barn og unge.

Anne Grete har tidligere jobbet 
som fysioterapeut for barn og 
unge i kommunen og i seksjon for 
habilitering av barn og unge ved 
Kristiansund sykehus. 
Tekst og foto: Anne Cathrine G Olsen
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Trivselstiltak i sentrum

De tre byrommene Rådhus-
plassen, gågatene og Caro-
lines plass opprustes nå 
med mål om mer opphold i 
sentrum. Tiltakene gjennom-
føres i anledning  byens 
275-årsjubileum, det fylkes-
kommunale prosjektet Byen 
som regional motor og private 
aktørers sentrumsprosjekt. 

Attraktive byrom
I sentrum prøves det ut tiltak for å 
gjøre byrommene attraktive for folk. 

Tiltakene er sitteplasser, aktivitets-
plasser, sykkelstativ, ny belysning 
og beplantning og avskjerming fra 
biltrafikk. 

Rådhusplassen
På Rådhusplassen kommer det 
i løpet av november på plass en 
større og mer tilgjengelig trapp 
fra Kaibakken til Rådhusplassen, 
ved siden av allerede etablerte 
sitteplasser ved plassens fontene. 

Til jul vil nye piknikkbord og –benker 
erstatte dagens benker langs 
Rådhusfasaden. Over nyttår blir det 
etablert passasjer med sitteplasser 
og lys gjennom dagens blomsterbed 
mellom Rådhusplassen og havna. 

Gågatene

I Skolegata og Nedre Enggate 
er plassbygde plantebenker og 
lekeareal for mindre barn etablert 
og bruken tilsier at tiltakene er 
vellykkete. I dette området gjenstår 
det kun etablering av sykkelstativ 
og sitteplasser ved lekearealene.

Carolines plass
Ved Carolines plass blir Bernstorf-
fstredet stengt for biltrafikk og 
integreres i plassen mellom 
biblioteket og kinoen. Plassen 
vil få plassbygde plantebenker, 
klatremøbler og sykkelparkering.. 

Tilrettelegging for sykkel
I tillegg tilrettelegges det for økt 
sykling i og nær sentrum, der deler 
delfinansieres gjennom Statens 
vegvesens tilskuddsordning for 
økt sykling. Tiltakene begynner å 
komme på plass og vil ferdigstilles 
rett over jul. 

I tillegg til opprusting av by-
rommene etableres det over-bygd 
sykkelparkering med reparasjons-
stativ og luftpumpe nær sundbåt-
kaiene på Gomalandet, Nordlandet 
og Innlandet. 

Veivisningsskilt langs hovedtrasé 
for sykkel mellom Løkkemyra og 
sentrum er et strakstiltak for å øke 
sykkelandelen i kommunen, og ble 
etablert i høst. 

Før året er omme vil sykkelparkering 
ved Festiviteten og på Kongens 
plass tilby parkeringsmuligheter for 
syklende i sentrum. 

Ellers vil det fokuseres på til-
gjengeliggjøring av eksisterende 
sykkeltraseer langs kommunens 
hovednett for sykkel mellom Nord-
landet og Kirkelandet. 

Bare en begynnelse....
Trolig er disse prosjektene bare 
begynnelsen på satsinga på folk 
som er, går og sykler i byen vår.

Tekst og foto: Maren F. Alvheim, prosjektleder
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MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon Nov. Des.

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

07. 12. 

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

21. 05.

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

29.

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

23.

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

30.

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. 

23. 14.

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

06. 18.

ELDRERÅDET 
Leder: Ellen Thorsøe   Mandag kl. 10.00. Rådhuset. Rådet er et høringsorgan som skal ivareta og 
uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

27.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.  
Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

23.

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

22.

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

30.

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

30.

Politisk møteplan november/desember
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