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FEBRUAR

Årets operafestuker ble som vanlig arrangert i februar med store forestillinger i Festiviteten og en rekke mindre
kulturarrangement og utstillinger rundt omkring. Operaskiltet på Bjørnehaugen måtte tas ned litt tidligere
enn planlagt fordi ekstremværet “Ole” truet med helgabesøk. (Tekst og foto: Petter Ingeberg)
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Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 10. februar. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

INTERNT
Kringsjå sykehjem 75 % hjelpepleier/helsefagarbeider, frist: 9. februar 2015.

EKSTERNT
• Rådmann, Frist: 24. februar 2015.
• Plan- og byggesakssjef, 2. gangs utlysning, frist: 16. februar 2015.
• Sykepleier, 75 % fast, Kringsjå sykehjem, frist: 9. februar 2015.
Enhet Kommunalteknikk
• elektriker 100 % ved driftsavdelingen, , frist: 8. februar 2015, frist: 8. februar 2015.
• fagarbeider 100 % ved anleggsavdelingen, frist: 8. februar 2015, frist: 8. februar 2015.
Sommerjobb i kommunen, Frist: 28. februar 2015.
• Helsefagarbeidere, Hjemmehjelper
• Sykepleiere
• Vernepleiere
• Assistenter
• Evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning.
Lærlinger
Vi søker lærlinger i helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, ikt, institusjonskokk, kontor- og administrasjon og
aktivitør. Det er 10 ledige læreplasser fra høsten 2015. Frist: 1. mars 2015.
brukerstyrte personlige assistenter (BPA) ved Hjemmetjenesten, frist: 23. februar 2015.
• BPA til mann i 50-årene, 7,5 timer pr. uke
• BPA til mann i 50-årene, 5 timer pr. uke
• BPA til kvinne i 30-årene, 15,5 timer pr. uke
Hjemmetjenesten
• 75 % sykepleier, vikariat i perioden 01.03.15-31.05.16 (rode 4)
• 75 % sykepleier, vikariat i perioden 01.03.15-31.05.16 (rode 5)
• 50 % sykepleier fast. Ledig fra 01.06.15 (rode 5)
Barmanhaugen korttidsavdeling og avdeling for øyeblikkelig hjelp
• 75 % spesialsykepleier, fast
• 75 % sykepleier, svangerskapsvikariat tom. 31.08.15
• 90 % sykepleier ved fagansvar, vikariat tom. 30.09.15
• 15 % stilling som student/elev, fast

Scenario markerer seg utenfor kommunen

Elever fra Scenario musikkteaterskole deltok 7. og 8.
februar på teaterfestival i
Ålesund.
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DUS - Den
unge scenen,
er et landsdekkende
ungdomsteaterprosjekt.
Målet er å
stimulere
produksjonen av ungdomsteater.
DUS ble opprettet i 2004
for å heve
nivået på ungdomsteater
i Norge og er nå i gang med den sjette
prosjektrunden. Ungdom i alderen tret-

ten til nitten år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Siden oppstarten
har DUS fått fram 35 nye tekster. 80
ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene. Det
arrangeres festivaler i alle deltakende
regioner, og en nasjonal festival i Oslo
for utvalgte grupper.
Den eldste gruppen med elever på
musikkteaterskole Scenario ved Kristiansund kulturskole, tolket og framførte
teksten Forandring frydar av Sunniva
Lovise Harboe. De hadde en intens øvingsperiode på forhånd, og forestillingen
deres var lagt opp nærmest uten bruk
av rekvisitter.
Tekst: Hanne Tømmervåg Tetlie

Riksarkivaren: Kristiansund har gode arkivsystem
-Riksarkivarens
kommentar?
-Det arkivlederen
sier, er helt korrekt. Kristiansund
har systemene og
arkivregelverket
på plass. Hvilket
format et dokument er i, er underordnet.
Kun
innholdet
avgjør
arkivering
eller
ikke, sier Ronge.

Brev før,
e-post i dag
Før
var
skriftlige henvendelser
til en kommune
skrevet på brevpaFaksimile fra Romsdals budstikke 30. januar 2015
pir med logoer, og
kom til kommunen
I sykehussaken har ordvia arkivavdelinga. Arkivarene åpnet,
førerne i Molde og Kristianog avgjorde om et brev skulle arkiveres
sund fått innsynsbegjæring
eller ei.
om korrespondanse på SMS,
I dag skal det være tilsvarende system
epost og telefon. I denne
for e-post, sier Ronge. –Egentlig skal
saken har Romsdals Budstikalle e-poster til en kommune sendes
ke kritisert Kristiansund for
til postmottak-adressa. Men når folk
dårlig journalføring og arkivfår tak i en personlig e-post, bruker de
ering. I utgangspunktet gikk
den, sier hun. Og siden en e-post har
det på kommunen generelt,
en mer uhøytidelig karakter enn brev
men etter tilsvar fra arkivpå papir, har det vist seg at arkivverdileder Marianne Rotvær ble
ge dokument ikke alltid blir journalført
kritikken betydelig avgrenog arkivert. –En kommune eller annen
set.
31. januar publiserte
virksomhet har jo ikke kontroll på alle
budstikka følgende:
ansattes e-postkasser. Sjøl om systemet
er i orden og reglene sier at saksdoku“Riksarkivaren gir støtte
ment skal til arkivet, er det opp til den
Riksarkivaren støtter arkivleder i Krissom mottar e-post, å få den til arkivet.
tiansund som sier at manglende e-poster skyldes ansatte som ikke journalfører Nasjonal utfordring
som de skal.
Hun har sjøl ledet et stort prosjekt i
Arkivleder Marianne Rotvær i Kristiansund sa i torsdagens avis at kommunens
arkivsystemer er godt, og at arkivhull
skyldes ansatte som ikke gjør som de
skal. –Alle saksbehandlere i Kristiansund kommune har ansvar for å journalføre arkivverdige dokument. Også
vår ordfører, sa hun.

Har fulgt saka
Rotvær får nå full støtte fra Riksarkivaren. Vilde Ronge er underdirektør
ved Seksjon for bevaring og kassasjon
hos Riksarkivaren. Hun har fulgt saka
om manglende e-poster i Kristiansund i
sjukehussaka.
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Arkivverket – Samdok – som gjelder dokumentfangst fra e-post. –Dette er en
utfordring i hele landet. Men lovverket
er klinkende klart. Det teknologiske er
heller ikke et problem. Kristiansund har
f.eks en ordning som gjør at man enkelt
kan overføre e-post til arkiv, sier Ronge.
– Hvor utbredt er slurv med arkivering i norske kommuner?
–Riksrevisjonen gjorde en undersøkelse
i kommunene for fem år siden, der arkiv
var tema. De kom med krass kritikk og
konkluderte med at det ikke sto så bra
til med Kommune-Norge på området.
Rapporten fikk store følger for vår måte

jobbe på. Vi har nå mye større fokus på
elektronisk arkivdanning i kommunene,
og fører hyppigere tilsyn. Etter Riksrevisjonens rapport, er det ikke gjort ny
undersøkelse. –Men etter innsatsen vi
har gjort, er situasjonen forhåpentlig
bedre. Bla a vedtok Riksantikvaren ny
tilsynsstrategi i fjor.

Får ingen følger
–Får det ingen følger for kommuner
når arkivloven brytes?
–Det er et veldig aktuelt spørsmål. Kommunal Rapport tar det opp i siste nummer. Vi har ikke anledning til å gi bøter
eller annet. Vi gir pålegg, og purrer hvis
påleggene ikke følges opp.
–Burde dere hatt sanksjonsmuligheter?
–Ja, det er frustrerende at vi ikke har
det. For kommuner som ikke følger
opp påleggene vi gir til rett tid, hadde det vært ønskelig med sanksjonsmuligheter.”

HER ER NOEN GODE RÅD
All dokumentasjon som er gjenstand for
saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon skal journalføres, uavhengig hvilket format dokumentasjonen er
i. Her er noen tips for rutiner i forhold til
epost, SMS, telefonsamtaler og sosiale
medier.
1. Arkivering av epost i Ephorte.
Inn-/utgående epost kan eksporteres direkte fra outlook til ePhorte.
Det er en egen knapp for dette på
menylinjen i Outlook. Utgående
epost kan også produseres og
sendes direkte via ePhorte.
2. Arkivering av en SMS (inntil en
teknisk god løsninge er på plass):
Videresend SMS fra mobil til outlook
(evt. ta kopi av skjermbilde), deretter eksporter til ePhorte. Husk å
påfør avsender, dato/klokkeslett).
3. Notat etter telefonsamtale
Opprett et notat i ePhorte – skriv
inn referat av samtalen
4. Sosiale medier
Hovedregelen er at det ikke gjøres
saksbehandling på sosiale medier.
Avsender skal alltid henvises til en
formell plattform. Eventuell korrespondanse på sosiale medier kan
arkiveres som notat i ePhorte (kopier innhold/skriv inn dialogen.)

Mest inspirerende ungdomsprosjekt?

Ungdomsrådet i Kristiansund
sitt utvekslingsprosjekt “Be
the change – inspire action!”
er nominert til prisen for
“Mest inspirerende ungdomsprosjekt” i forbindelse med
Den Europeiske Ungdomsuka
2015. Det er plukket ut som
et av fire prosjekter i Norge.

Prosjektet var et
utvekslingsprosjekt
i samarbeid med
Litauen.
Opprinnelsen til prosjektet var Kristiansund
ungdomsråd
sitt
ønske om å utvide
perspektivet
på
deres arbeid for og
med ungdom.

på ungdomsfeltet vurdere de nominerte
prosjektene fra hele Europa, og stå igjen
med én kandidat fra hvert land. Disse
vil bli behørig presentert i en Best Practice-brosjyre og på ulike nettsider, blant
annet på Den Europeiske Ungdomsportalen. Det skal lages en utstilling som vil
bli vist frem i Brussel under ungdomsuka, og i tillegg blir 2 representanter fra
hvert prosjekt invitert til prisutdelingen
i Brussel.

Prosjektet
tok
sikte på å utvikle
kreativitet,
økt
selvfølelse og sosiale ferdigheter. I løpet av en uke var
det mange ulike aktiviteter som blikjent øvelser, teambuilding, oppgaver i
møte- og taleteknikker, coaching og mye
mer. Viktige målsettinger var ungdomsdeltakelse og kulturelt mangfold.

Ungdomsrådet er nå bedt om å sende
inn en beskrivelse av sitt prosjekt, samt
bilder og eventuelt video. Det skal vi
gjøre. Ungdomsrådet er stolte over å ha
blitt nominert og håper dette kan inspirere andre kommuner og ungdomsråd til
å satse på utvekslingsprosjekter i EU.

I løpet av de neste månedene vil en
komité sammensatt av ulike instanser

Nå er det bare å krysse fingrene.  
Tekst: Camilla Haltbakk, ungdomsrådgiver
Foto: Kristin Brevig

Stormvarslet er helautomatisert
Mandag
26.
januar
ble
Stormvarslet
helautomatisert. Væradata leses nå elektronisk fra Yr og omsettes
til lyssignal hvis det meldes
kuling eller sterkere vind.
Det er ingeniørfirmaet Paul Jørgensen
AS som leverer programvaren og er en
del av den elektroniske overvåkingen
som kommunen har på vann, avløp og
vær. Værdata er en del av overvåkingspakken, men har fram til nå blitt manuelt
omsatt til lyssignal på Bjørnehaugen. Nå
blir dataene avlest automatisk en gang
pr minutt og kulingvarsel eller sterkere
vind for de kommende 18 timene vil føre
til at lampene tennes på Stormvarslet.
•
•
•
•
•

Jan M Berg fra leverandøren og Thor Magne Hasselø fra Kommunalteknikk viser den
elektroniske løsningen. Da bildet ble tatt var det meldt kuling fra nordøst
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2 røde = kuling fra nordvest
2 gule = kuling fra sørvest
Rød over gul = kuling fra nordøst
Gul over rød = kuling fra sørøst
Når det grønne lyset også tennes er
det vind med storm styrke eller mer.

Stormvarslet er visstnok det eneste
gjenværende av en tidligere internasjonal værvarslingstjeneste. Den ble
brukt langs kysten i alle verdens land.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Besøk fra tvillingby
Mandag 2. februar var det lunsjtreff med
Kristiansunds ordfører Per Kristian Øyen
og en rekke oljepolitiske tema ble tatt
opp til diskusjon.
Sammen med kona Elin Lysman Jakobsen besøker Hammerfest-ordføreren
operaforestillingen “Figaros bryllup” i
Festiviteten, er på rundtur til næringsklyngen i Kristiansund, har besøkt Vestbase Averøy for å kjenne på rørene til
Polarled, spist søndagsmiddag på Bud
og de vil gjeste gassknutepunkt Nyhamna i Aukra kommune.

Alf E. Jakobsen fra Hammerfest hadde samtaler med Arnt A. Wærnes og Per Kristian Øyen.

-Vi har mye felles i historien. Naturligvis har vi mye
å snakke om, sier Hammer-

festordfører Alf E. Jakobsen,
som var på tur til opera- og
oljebyen i Midt-Norge.

Det er industrimannen Arnt A. Wærnes
i Oss-nor som har invitert gjestene fra
nord hit, og han har satset målbevisst
både i Hammerfest og Kristiansund innen oljeservice. Wærnes brakte de to
A-ordførerne sammen, og de hadde en
nyttig samtale i Nergata på Nordlandet.
Tekst og foto: Helge Hegerberg,
olje- og energirådgiver

Trivselsvenn - fra idé til suksess
I løpet av høsten og vinteren har Rokilde utviklet Trivselsvenn i sykehjem.
Trivselskoordinatoer sørger for å matche
pasienter
og
trivselsvenner
etter
pasientenes individuelle behov koblet
med tivselsvennens interesser og egenskaper. I tillegg må det være en god
kjemi for at vennskapene skal fungere.
Og det gjør det.

Rokilde sykehjem utviklet i
fjor, sammen med tjenestedesignere fra Designit Oslo
et større organisasjosutviklingsprosjekt Morgendagens sykehjem–hvis pasienten fikk bestemme. I løpet av
prosjektet fikk man unik innsikt fra flere parter; pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidsparter at det burde
vært større satsning rettet
mot aktiv omsorg i sykehjemmet – gjerne i form av
frivillighet. Som en del av
hovedprosjektet ble det derfor satset på frivillighet.
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I løpet av pilotperioden er ordningen
grundig testet. Trivselsvennene har
formet den nye tjenesten ved å dele erfaringer etter hvert besøk. Trivselskoordinatorene Ida Ranheim og Tone Veglo
har sørget for tett oppfølging av pasienter, trivselsvenner, ansatte og pårørende,
og har i tillegg sørget for å gitt både
opplæring og informasjon underveis.
Samtidig har det vært satset på kompetanseheving. Trivselskoordinatorene
Ida og Tone, avdelingssykepleier Karina Eckhoff og enhetsleder Stephanie
Helland snart er ferdig utdannet frivillighetskoordinatorer ved Verdighetssenteret i Bergen. På denne måten får de
god kunnskap om hva som skal til for at
samarbeidet med frivillige skal fungere.
Trivselsvennordningen har blitt til med
støtte fra fylkesmannen, og er nå i ferd

med å spres til de andre sykehjemmene
i kommunen. 26. februar åpner trivselskontoret ved Rokilde sykehjem. Dette
blir et knutepunkt for ordningen.
Idéen om et trivselskontor kom etter å
ha deltatt på fylkesmannens studietur
til demenslandsbyen i Hogeweyk utenfor Amsterdam. Her er det etablert et
såkalt «reisebyrå». Det fungerer som et
knutepunkt mellom ansatte, frivillige og
beboerne.
Ved åpningen av trivselskontoret blir
inspirasjonsboken Trivselsvenn - fra idé
til suksess lansert. Den er utarbeidet av
Rokilde USH i samarbeid med Designit
Oslo og Høgskolen i Molde. I tillegg er
det laget en kortfilm. Både bok og film  
blir lagt ut på bloggen www.ogbedreskalvibli.com

Vil du bli trivselssvenn
Har du litt ekstra tid som du kan bruke på
å glede en av våre pasienter? Vi trenger
flere trivselsvenner ved sykehjemmene. Kontakt med trivselskoordinator
ida.ranheim@kristiansund.kommune.no
telefon 907 40 651.
Tekst: Inger-Lise Lervik/Stephanie Helland
Foto: Hedda Bangsund

Lykkebo er 50 år
Noen få år etter åpningen ble det oppført et påbygg. Det var skolefløyen, som
muliggjorde undervisning og skolegang.
På det meste var det mellom 40 og 50
personer som hadde et tilbud ved daghjemmet.
I 1972 ble internatene i Eventyrveien
åpnet. Dette ga tilbud til 20 brukere
hvorav flere som ble ”flyttet hjem” ifra
Hellandheimen, sentralinstitusjonen på
Vestnes i Romsdal. Internatene var det
første botilbudet i landet utenfor sentralinstitusjonene.

Mandag 1. februar i 1965 ble Lykkebo daghjem, nå kalt Stortua arbeidssenter, åpnet. Dette var det første tilbudet for
utviklingshemmede i kommunen og og et av de første av
sitt slag i landet. Ved den offisielle åpningen var initiativtakere, representanter fra fylkesadministrasjon og politikere til
stede sammen med ansatte ved daghjemmet.

Videre i årene fremover ble Tangstien
avlastningsavdeling med 3 plasser åpnet
i 1978, Tollåsenga treningsverksted med
27 plasser i 1980 og Dale dagsenter og
internater med 48 dagsenterplasser og
24 internatplasser i 1981.
I forbindelse med HVPU reformen i 1991
ble ansvaret for dette tilbudet overført
fra fylkeskommunen til den enkelte
hjemstedskommune.
I den forbindelse ble det en omfattende
utbygging spesielt i forhold til botilbudene hvor den enkelte fikk sin egen
tilrettelagte bolig.
Det planlegges en markaring av 50 års
jubileet for Lykkebo i månedsskiftet mai/
juni. Markeringen blir på gamle Lykkebo,
Stortua arbeidssenter som det nå heter.
I den forbindelse planlegges det også et
marked med utstilling og salg av produkter med mere.

Fra åpningen. Fra venstre ordfører Worm Eide, Hjørdis Haanes fra sosialkontoret,
Oppegård, Jan Engvig og helt til høyre Ingrid Bergan Kalvik som var første bestyrer.

Det var i første rekke foreldre med stort
engasjement og høy dugnadsånd som
med dette omgjorde håp og drømmer til
en realitet.
Tilbudet på Lykkebo la til rette for at
langt flere utviklingshemmede barn og
unge kunne bo hjemme hos egen familie
enn hva som var tilfelle tidligere.

Lykkebo var tegnet av arkitekt Finn Eidvin.
Her fotografert under åpningen sammen
med sosialkurator Mollik Løveid
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Foreldrenes engasjement og pågangsmot stoppet ikke med dette. Det ble
bare starten på utvikling av et etter
hvert variert og omfattende tilbud for
utviklingshemmede i kommunen.

Stortua bo- og dagtilbud gir idag tilbud
i bolig til 14 personer ved Grunden 3 og
7 personer ved Eventyrveien 4-10. Dagog arbeidstilbud gis til 22 personer ved
Stortua arbeidssenter og til 7 personer
ved Morbærtreet utsalg og verksted i
Storgata 8-10.
Stortua- bo og dagtilbud har idag 51
ansatte fordelt på 36 årsverk. Blant disse Ildrid Melbye, Oddrun Rovik og Bernt
Pedersen som begge har jobbet der i
over 40 år. Leder fram til 1. februar har
vært Bernt Pedersen.
Fra 1. februar 2015 er alle bo- og dagtilbudene i kommunen samorganisert med
Andor Osborg som enhetsleleder.
Tekst: Bernt Pedersen og Petter Ingeberg

Kommunereformen - prosessen er igang
Orkidé bistår
For å bistå de 11 nordmørskommunene
har Orkidé ansatt en prosjektleder
knyttet til reformen. Roland Mauset er
ansatt og tiltrer i løpet av tidlig vår. På
vegne av nordmørskommunene planlegger også Orkidé å kjøre en innbyggerundersøkelse. Dette avklares på Orkidémøte 14. februar. Da blir det også gitt en
statusmelding fra alle kommunene.

Samarbeid med ungdom

Et utvidet formannskap er prosjekteier i første fase av kommunereformen. Utvidet betyr i
denne sammenhengen at formannskapet er supplert med gruppelederne fra Sp, Krf og Rødt.
Første fase går fram til man har blitt enige om de framtidige kommunegrensene. Deretter
endres organiseringen slik at samarbeidskommunene får felles prosjektorganisering.

Tirsdag 9. februar var det
prosjekteiermøte om kommunereformen. Et utvidet
formannskap er prosjekteier. Hovedsignalet fra møtet
er at tiden nå er inne for å gå
bredt ut i forhold til et eventuelt fremtidig kommunesamarbeid med Nordmørskommunene. Kristiansund skal i
den forbindelse besøke alle
kommunene. I tillegg skal
det arrangeres folkemøter.

Egen lokal facebookside

En kjempestor reform

Tidens Krav har laget en egen fane om
kommunereformen på sin nettsider.

Kommunereformen er betegnet som
den største moderniseringen av offentlig
sektor på 50 år.

Det er opprettet en egen åpen facebookside om arbeidet med kommunereformen i Kristiansund. Søkeord er også her
”Kommunereformen”

Egen fane på TK.no

Info på Kristiansund.no
I forbindelse med det lokale arbeidet
med reformen er det opprettet et eget
område på kommunens hjemmeside
med søkeord ”Kommunereformen”

Oppdatering i infobladet
I tillegg er det månedlige oppdateringer i dette informasjonsbladet.

Skjønnsmidler
Arbeidet med reformen blir krevende,
spesielt for bykommunene. Fylkesmannen har derfor bevilget 500 000 kroner
til hver av bykommunene Kristiansund,
Molde og Ålesund i 2014. I tillegg får
hver kommune 100 000 kroner knyttet
til utgifter med innbyggerundersøkelser.
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I reformen er det også pekt på viktigheten av å informere og involvere ungdom.
To representanter fra ungdomsrådet er
derfor valgt inn i kommunens styringsgruppe. I tillegg er det også informasjon
om kommunereformen på hvert møte i
ungdomsrådet.
Det er innledet samarbeid med Atlanten videregåeende skole og Kristiansund
videregående skole. Alle samfunnsfagklassene blir involvert i arbeidet.
Torsdag 5. mars er kommunens prosjektledelse (prosjekteier og styringsgruppen) invitert til Atlanten videregående
skole for å høre elevenes syn på ny
kommunestruktur samt på hvilken måte
elevene ønsker å bli informert og involvert i prosessen.
Tirsdag 9. februar var det planleggingsmøte med samfunnsfaglærerne på
Kristiansund videregående skole. Også
her ligger det an til et stort engasjement
blant elevene i samfunnsfagklassene.

Kommunebesøk
Med utgangspunkt i signalene fra prosjekteiermøtet 9. februar planlegges det
nå besøk til alle Nordmørskommunene.
Kristiansund er i utgangspunktet åpen
for et bredt samarbeid om ny kommunestruktur. Utfallet av sonderingene vil gi
føringer for det videre arbeidet.
Prosjekteiermøtet er også åpen for å
vurdere region-/fylkestilknytning, men
påpekte samtidig viktigheten av at dette
ikke overstyrer hovedprosessen.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Innspillseminar om heltid

Tidlig i januar arrangerte
kommunen et innspillseminar om heiltid. Politikere,
brukerrepresentanter,
enhetsledere, tillitsvalgte og
administrasjonen var samlet
for å få belyst utfordringene
med små stillinger innen
helse- og omsorgsektoren.
Personalsjef Anniken Kleven-Gasser ønsket velkommen og innledet med å uttrykke bekymring for framtidig rekruttering av kvalifisert arbeidskraft innen
spesielt helse- og omsorgssektoren med
hensyn til å kunne tilby heile stillinger.
Kleven-Gasser sa at hun opplever stor
motivasjon både blant politikere, enhetsledere og fagforeninger for å finne
løsninger på utfordringen, og at målsettingen med dagen er å bruke innspillene
fra seminaret som grunnlag for en sak
med konkrete tiltak som skal fremmes

for politisk ledelse i løpet av våren.
Astri Sjåvik overtok deretter ledelsen
for dagen og startet med å beskrive
utfordringene kommunene i Norge står
overfor med en stadig eldre befolkning,
forventet økning av levealder, og samtidig stadig færre yrkesaktive.
Sjåvik refererte til arbeidslivsforsker
Nina Amble som påstår at norske kommuner per i dag ikke mangler arbeidskraft innen helse- og omsorg, men at
utfordringene er at ansatte jobber i små
stillinger. Amble peker også på en arbeidskultur innen helse og omsorg som
sliter ut de ansatte med små stillinger
som det er vanskelig å leve av. Konsekvensene blir en evig jakt på flere timer,
det blir vanskelig å planlegge fritiden, og
lønna blir også uforutsigbar.
Fredrikstad kommune er en kommune
som har jobbet systematisk med heltid-

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

Eget rådhuslag på Holmenkollstafetten
soppgaver og samlinger slik som julebord, men det har vært snakk om at vi
må prøve å samles oftere.

For første gang stiller rådhuset med eget lag til Holmenkollstafetten 9. mai. Laget
har startet treningen og har
fellessamling hver uke
Bakgrunnen for å få samlet et lag til Holmenkollstafetten er sosialt samvær med
kollegaer utover den normale arbeidshverdagen og treningsglede. På rådhuset møtes kollegaer i ny og ned i
forbindelse med møter, diverse arbeid-
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Det er viktig å ha et godt og sosialt arbeidsmiljø for å trives og yte ekstra godt
på jobb. Det er ekstra gøy å komme på
jobb når man har noe til felles med de
man jobber med. Å samle lag til Holmenkollstafetten er vinn-vinn, vi blir
bedre kjent med kollegaer på huset og
vi kommer i bedre form.
Deltakerne har felles trening onsdager
rett etter jobb. Her er det også med
andre som ønsker å trene og komme i
form, men som ikke skal delta på Holmenkollstafetten.
Laget består av: Bengt Brevik, Rolf
Dyrnes, Kristin M. Eriksen, Toril Gustad,

Steinar Holm, Rigmor Holten, Nermana Kurtovic , Kristin Lervik, Toril Skram
Lundberg, Vibeke Nilsson, Marianne Rotvær, Astri Sjåvik, Vidar Skoglund, Svein
Taknæs og Wenche L. Sæther.
Initiativtakerne ønsker at dette skal
være et sosialt arrangement (selv om
de selvsagt håper på diplom), slik at det
også blir med noen som heier og som
blir med på feiringen etterpå. Gjengen
reiser fredag 8. mai og blir til søndag.
De fleste skal bo på samme hotell slik at
dette blir en sosial helg med kollegaer.
I fjor ble det også stilt et lag fra Plan og
bygning, Bygg og eiendom, Brannstasjonen, Kommunalteknikk og NAV. Det
jobbes med å få til et slikt lag i år også.
Tekst: Kristin Mekvik Eriksen
Foto: Holmenkollstafetten

Dialog- og kreftkafé
halvåret 2015 er det kafé: 7. januar,
4. februar, 4. mars, 6. mai og 3. juni.
Dette er en arena for deling av erfaringer, metoder for mestring av sykdom,
fokus på livskvalitet, humor og en arena hvor helsepersonell er tilgjengelig for
å svare på spørsmål, gi veiledning og
komme med råd.

Dialog- og kreftkafeen er et
møtested for kreftpasienter
og pårørende. Den er etablert
i samarbeid mellom kommunen, Sykehuset, Kreftforeningen, Sanitetsforeningen
og pasientforeninger.
Kaféen holder åpent første onsdag i
hver måned kl. 13.00 – 15.00. For vår-

Et møtested hvor pasientene og pårørende også kan komme med innspill på hva
de ønsker av tema som omhandler tiden
under og etter kreftbehandling.
Å finne gode måter å mestre hverdagen
gjennom fysisk aktivitet, trening, kost
og ernæring og rehabilitering er viktig.
I møte med andre får man også tips og
råd til å hjelpe seg selv og å finne gode
måter å leve på i hverdagen under og

etter kreftsykdom.
Kontaktperson: spesialsykepleier/klinisk
spesialist Liv Astrid Faksvåg 975 18 877
eller liv-astrid.faksvag@kristiansund.
kommune.no
I desember ble det arrangert et vellykket
julebord i Sanitetsforeningens lokaler
med 34 deltakere. Det ble servert julekoldtbord med drikke, kaffe og desser.
Det var sang, musikalsk innslag, utlodning og julequiz.
Deltagerene takker næringslivet i Kristiansund for sponsing med gaver til utlodning (Mega, Vita, Glassmagasinet,
Kitchen, Sunkost, Grotten, Apotek 1,
Sykehusapoteket, Vitus apotek, Rema
100, Garn & Ide), samt god mat levert
av Angus Gaupseth.
Tekst og foto: Liv Astrid Faksvåg.

Konsert med strykere
Tirsdag 17. mars spiller strykeelever fra
Kristiansund kulturskole konsert på
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Barmanhaugen seniorsenter klokken 18.
Tirsdag 24.mars spiller de på Bergan

sykehjem klokken 18.

Vil du ha nye venner?
deltakerne/elevene sitter inne med mye
kompetanse på mange områder, men de
vet ikke hvor og hvordan de kan få vist
og anvendt denne kompetansen.
Noen av innvandrerne er alene, ensomme og redde. De synes ikke de behersker språket godt nok, og vegrer seg
for å ta kontakt. Enkelte mister håpet
når tiden går; de opplever at det ikke
er så lett å være fremmed i et fremmed
land.
Det skolen håper å få til er en kombinasjon av mange gode intensjoner, flyktningguide, bestemorordning, samtalegrupper, leksehjelp, vær en venn, men det
må ikke nødvendigvis være organisert.
Her ønsker skolen at folk viser varme og
raushet og at vi faktisk bryr oss.

Torsdag 15. januar gikk
deltakere ved kommunens
voksenopplæring ut i Tidens
Krav under følgende fane:
”Vil du ha nye venner?”
Kristiansund voksenopplæring tilbyr
norskopplæring. Det elevene/deltakerne
trenger ut over dette er kontakt med
norske. Sosialisering og nettverk er stikkord. Språktrening i en mer naturlig setting enn hva skolen klarer å tilby.
Til dette trenger skolen hjelp. Det er
gjort henvendelse gjennom TK til lag,
organisasjoner, foreninger og privatper-

soner. Tanken er at alle kan bidra med
noe, og på den måten skape et varmere
og rausere samfunn.
Vi vet at mange av deltaakerne ønsker
å knytte kontakt, men at det er vanskelig å finne målgruppen. Hvem snakker
jeg med? Hvor henvender jeg meg? Nå
har skolen tatt tak i dette og sagt at de
kan bidra til å knytte denne kontakten.
Skolen ønsker å bidra til at innvandrerne
i Kristiansund blir en ressurs for distriktet, og at de kan få knytte nettverk som
er større enn bare den kontakten de
har med lærerne på skolen. Mange av

Dersom du ruger på en god tanke, et
godt ønske eller en god ide om hvordan
nettopp du kan bidra til dette oppfordrer
du til å ta kontakt med skolen så skal
de bistå i å knytte kontakt med innvandrerne. Lytt til Øyvind ”Elg” Elgenes; ”
everyone needs a friend sometime” …
Kristiansund voksenopplæring holder
til i høgskolesenteret på Løkkemyra.
Tlf. 71 57 59 70,
Artikkelen i TK kan du lese her.
Tekst: Sigve Torland, Kr.sund voksenopplæring Foto: Henning Hope Rønhovde (TK)

Frisklivssentralen med nye tilbud
helsefremmende og forebyggende effekt. Tilbudet består av individuelle
samtaler/oppfølging og
gruppebaserte tilbud.

Frisklivssentralen helsetjenestetilbud er for personer mellom 18 og 67 år med
økt risiko for livsstilsykdommer, eller med en diagnose
hvor fysisk aktivitet, endret
kosthold og røykeslutt har
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Frisklivssentralen har kommet i
gang med ny frisklivsgruppe med
12 topp motiverte deltakere. 3
deltakere er videreført fra tidligere
gruppe. Denne reseptperioden har
vi lagt opp perioden noe annerledes
enn tidligere. Deltakerne får nå 4
ukers opphold i treningsgruppene
i mars hvor de selv skal utføre
egentrening. Dette gjør vi for å forlenge
reseptperioden, både med utgangspunkt i deltakernes ønsker om lengre
periode, samtidig som dette gir rom for
rekruttering, testing og planlegging av
ny reseptperiode som starter i mai.

Sentralen ønsker å fremme hverdagsaktivitet og motivere flest mulig til å ha en
hverdag som inneholder ulike former for
fysisk aktivitet. Det handler om å fjerne
hindre for aktivitet, og heller få øynene
opp for hvor lite som skal til før effekten
er merkbar på både kropp og sinn. Vi
går nå mot lysere tider og sammen med
den friske og kalde vinterlufta håper vi
mange finner motivasjon til å legge inn
fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

Kontaktinformasjon
Adresse: Hollendergata 10.
Telefon: 71 57 40 00.
epost: Frisklivssentralen@kristiansund.
kommune.no
Tekst: Ida Elise Hansen, fysioterapeut/
frisklivsveileder. Foto: Petter Ingeberg

Regionsamling for MOT-informatører
gjennom 23 opplevelsesrike MOT-møter
i klasserommet i løpet av ungdomsskolen og videregående. Gjennom ung til
ung-formidling, øvelser, historier, dialog
og rollespill bevisstgjøres ungdom til å
ta egne valg, ta vare på hverandre og
vise mot.
MOT-informatører fra Smøla, Gjemnes,
Tingvoll og Halsa, sammen med Kristiansund, hadde en fin dagssamling hvor
siste nytt fra MOT Norge, suksesshistorier fra informatørene, en MOT-informatør
byr på seg selv og sist men ikke minst
- innlegg fra Ungdom med MOT ved Frei
ungdomsskole ble presentert.

19
MOT-informatører
fra
Nordmøre møttes i Kristiansund fredag 23. januar for erfaringsutveksling - hvordan
lykkes med Lokalsamfunn
med MOT og å for bli kjent
med
MOT-informatører
i
nabokommunene.
MOT er et verktøy for kulturbygging og
verdibasert ledelse både på skoler og
i kommuner. Ved å bruke MOT skaper

man en positiv lagspill-kultur og en felles
forståelse for ansvaret vi har for hverandre. MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.
I
gjennomføringen
brukes
lokale
MOT-medarbeidere
(skolepersonell,
politi, idrettstrenere, ungdommer o.a.).
Disse personene er fremragende til å nå
inn til ungdom. De tar ungdom på alvor og gløder for ungdoms liv. De møter
målgruppa på ungdoms premisser, bl.a.

Alle var enig om at dagen hadde vært
innholdsrik og lærerik, og at det er viktig
å møtes på tvers av kommunegrensene.
Å utveksle erfaringer gir nye impulser
til det videre arbeidet med Lokalsamfunn med MOT. Vi takker elevene fra arbeidslivsfag ved Frei ungdomsskole som
hadde laget god lunsj til informatørene
- kyllingsalat og foccacia.
Tekst: Bente Elshaug, MOT-koordinator
Foto: Petter Ingeberg

Stemmerett for 16- og 17-åringer
elsen blant 16og 17-åringene
som stemte i
2011, blir høyere
i 2015 når vi
sammenlikner
med
ungdommer som ikke
deltok i forsøket.
Dette vil gi bedre
kunnskap
om
langsiktige
effekter av nedUngdomsrådets stemmerettsgruppe: Marlinn Grødahl (f.v), Marte
satt
stemmerStenberg, Knut Madsen, Mari Rogne og Robin Stokke
ettsalder”,
sier
kommunalog
Kristiansund er en av tjue
moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

kommuner som i år er med i
forsøket med nedsatt stemmerettsalder.

Regjeringen gjennomfører i år et nytt
forsøk med nedsatt stemmerettsalder
for å få erfaringer fra flere valg og flere
kommuner.
“Vi vil blant annet vite om valgdeltak-
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Formålet med forsøket er å prøve ut
hvordan nedsatt stemmerettsalder til 16
år påvirker ungdoms politiske deltakelse
og engasjement i lokalsamfunnet.
Forsøket går ut på at personer som fyller
16 eller 17 år i valgåret har stemmerett ved kommunestyrevalget. Men de er

ikke valgbare til bystyret.
Departementet er ansvarlig for at alle
personer som fyller 16 eller 17 år i
forsøkskommunene i valgåret blir ført
inn i manntallet. På valgkortene skal
det fremgå klart at personer som fyller
16 eller 17 år i valgåret kun har rett til
å stemme ved kommunestyrevalget i
2015.
I Kristiansund har ungdomsrådet valgt en egen arbeidsgruppe som skal
jobbe med formidling, samt være med
på å planlegge og gjennomføre en
“Demokratidag” hvor 16 og 17 åringer
får nærmere innføring i lokaldemokratiet, representanter i bystyret, partier og
hvordan stemme.
Ungdomsrådet synes det er svært viktig at 16- og 17 åringer benytter seg av
sin mulighet til å stemme og oppfordrer
samtidig alle unge til å bruke stemmeretten.
Tekst: Camilla Haltbakk, ungdomsrådgiver
Foto: Petter Ingeberg

Storhaugen helsehus blir navnet

I desember inviterte vi til
konkurranse om navn på
kommunens nye helsetilbud
i Tempoveien (det gamle
sykehjemmet). Det kom inn
mange forslag. Etter grundig behandling i prosjektgruppen landet man til slutt
på “Storhaugen helsehus”.
Forslagsstiller
var
Tove
Bergsnev som  fikk to operabilletter i premie.
Navnekonkurransen
Prosjektgruppen for forberedelse av
driften ved institusjonen hadde ansvar
for å velge det endelige navnet. På siste
møte hadde gruppen fått en rekke alternative navn å velge mellom. Blant forslagene var mange knyttet til stedsnavn
i området eller kjente geografiske navn
på Kirkelandet. Blant annet; Varden,
Tollåsenga, Tempoveien, Kirkelandet
og lignende. Av mer abstrakte forslag
neves Vestavind, Carpe Diem huset, Soria Moria, Vindhuset, Utopia og Havbris.
De mange gode forslagene førte til at
valget slett ikke ble enkelt, og det måtte
avstemming til for å beslutte det endelige navnet.
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Flertallet i prosjektgruppen vedtok at
Storhaugen helsehus blir navnet på
dette nye kommunale tilbudet.
Prosjektgruppen har vektlagt at navnet
skal gi befolkningen informasjon om
hvor tilbudet er lokalisert og om hvilket
helsetilbud dette er. Det er også viktig at
navnet ikke forveksles med andre tilbud
og institusjoner i byen, samt at det er
lett å skrive og uttale.

Storhaugen
Den nærmeste haugen sør-vest for institusjonen heter Storhaugen. Fra tredje
etasje på helsehuset er det direkte utgang til Storhaugen. Her har en mulighet
for å komme rett ut i naturen – med flott
utsikt mot byen og mot Averøy.

Betegnelsen helsehus
Prosjektgruppen ønsker å benytte
betegnelsen helsehus for å beskrive innholdet i helsetilbudet. Bakgrunnen er
at stadig flere kommuner samler korttids- og spesialiserte tilbud i helsehus.
Eksempler på dette er Trondheim kommune som har etablert 4 helsehus, samt
Oslo kommune, Drammen kommune og
Sarpsborg kommune som nå etablerer
helsehus.

Prosjektgruppen er klar over at det ofte
tar litt tid å innarbeide et nytt navn, men
tror at det valgte navnet er en god og
dekkende betegnelse på tilbudet, hvor
hovedfokuset er rettet mot helse og mestring.
Både det bygningsmessige arbeidet og
øvrige forberedelser til drift pågår nå
for fullt og det planlegges en gradvis
oppstart av tilbudet fra høsten 2015.

Konkurransevinneren
Det var Tove Bergsnev som hadde
foreslått Storhaugen. Hun er hjelpepleier og arbeider ved den interkommunale øyeblikkelig-hjelp avdelingen
på Barmanhaugen. Tjenesten flytter til
Storhaugen helsehus når dette står ferdig, og Tove blir med på flyttelasset
Som premie for sitt forslag fikk hun to
operabilletter til årets operaforestilling- Lucia de Lammermoor. Premien ble
overrakt fredag 6. februar og forestillingen var samme kveld.
Vi gratulerer vinneren og takker alle de
som sendte inn forslag i konkurransen.
Tekst: Bjarne Sandvik og Katrine Roksvåg
Foto: Petter Ingeberg

Nytt tiltak for “ferske” diabetikere
sert eller pre
diagnostisert
av fastlege og
skal ha medisinsk oppfølging av fastlege.

Overordnet mål
Utvikle
en
modell
for
egen mestring
i hverdagen til
personer med
kroniske lidelser og derigjennom få økt
livskvalitet.

Hovedmål

Frisklivssentralen har fått tilskudd til å starte et læringsog mestringsprosjekt for
pasienter med pre diabetes
eller nyoppdaget diabetes
type 2. Anne-Cathrine Grav
Olsen og Ida Elise Hansen
leder prosjektet.
Målgruppe
Målgruppen er personer mellom 18 – 67
år med nyoppdaget diabetes type - 2 og
pre diabetikere (nyoppdaget innen et
år). Målgruppen skal ha blitt diagnosti-

• Personer
med nyoppdaget diabetes
type 2 og pre
diabetes i
aldersgruppen 18-67 år og som er
under oppfølging fra fastlege, får
tilbud om å delta i prosjektet
• I løpet av prosjektperioden skal
12–14 deltagere benytte seg av
tilbudet
• Utvikle metoder for tettere samarbeid mellom fastlegene og frisklivssentralen
Modellen for prosjektdeltagerne i reseptperioden:
• Henvist fra fastlege eller kommet

selv etter kontakt med fastlege
• Individuell helsesamtale
• Fagdag (info om diabetes type- 2)
• Tema om motivasjon og endring i
gruppe
• Trening i gruppe (styrke og kondisjon) 2 ganger i uka.
• BraMat kurs rettet mot diabetikere
type-2 6 kvelder
• Individuell midtevaluering
• Tema veien videre – vise og fortelle
om ulike tilbud i kommunen, frivillige
lag og organisasjoner
• Individuell avslutningssamtale/
evaluering
• Oppfølging hos fastlege i etterkant
Etter å ha søkt etter kandidater før jul,
var det 37 henvendelser som kom inn på
6 uker. Av disse er det 10 personer som
nå er i gang i prosjektgruppa.
Første møtet var 18. desember og
oppstart 5. januar. Deltakerne er nå
i gang med 2 treninger i uka og Bra
Mat kurs på kveld. De har også fått endel hjemmeoppgaver som gjør at de må
jobbe med endringene hele prosjektperioden. Gruppen har en reseptperiode på
12 uker og blir ferdige 26. mars. I juni
skal de tilbake på ettertesti. Det er en
engasjert gjeng som deltar. Endring tar
tid, så hovedfokuset er små grep, stor
forskjell. Det blir en spennende periode
fremover.
Tekst og foto: Anne-Cathrine Grav Olsen,
prosjektleder

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

Vi har nå startet en enkel og
gratis abonnementsordning
på dette infobladet. Send-
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Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distriburt internt.
Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort

tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver
utgivelse sendt på epost til ordførerne
og rådmannene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebanken” på Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning. Nå prøver vi det.
Du kan se tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Onsdag 4. mars kommer første cruiseskip

Onsdag 4. mars omlag klokken 9 om morgenen starter
cruiseskipsesongen i Kristiansund. Da anløper cruiseskipet Voyager, 152 meter
lang og med plass til 508
passasjerer pluss mannskap.
Anløpsdato

skipets navn

Frem til 15. september kommer det ialt
22 skip, flesteparten i juni og juli.   
Costa Neoromantica anløper hele 6
ganger. Dette er også det største av
årets skip, 220 meter lang og med plass
til 1670 passasjerer pluss mannskap.

Ankomst

Avreise

Hvis alle skipene har fullt belegg så vil
vi i år få besøk av cirka 21 000 cruisebåtturister.
Her er listen over alle anløpene.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Lengde

Antall pass

4. mars

Voyager

09.00

17.00

152,5

508

25. mai

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

29. mai

Silver Whisper

08.00

13.00

186

400

31. mai

Artania

08.00

13.00

230,6

1200

01. juni

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

09. juni

Silver Explorer

07.30

12.30

108

150

16. juni

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

19.juni

Braemar

08.00

14.00

196

929

24. juni

Voyager

08.00

17.00

152,5

508

27. juni

Albatros

14.00

22.00

205,4

800

01. juli

Boudicca

08.00

17.00

205,5

856

04. juli

Silver Cloud

09.30

17.00

155,8

300

06. juli

Silver Whisper

12.00

19.00

186

400

13.juli

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

15. juli

Albatros

14.00

22.00

205,4

800

22. juli

Seven Seas Voyager

09.00

19.00

206,5

722

30. juli

Silver Whisper

12.00

19.00

186

400

03. august

Nautica

09.00

19.00

180

650

09. august

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

21.august

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

02. september

Costa Neoromantica

13.30

21.30

220,6

1670

15. september

Boudicca

13.00

20.00

205,5

856
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Ungdomsrådet 2015-2016

Her er ungdomsrådet: Bak fra venstre: Saya Zahawi, Tomine Reitan Yttervik, Nina Ulseth, Anders Rognskog, Karoline Viken, Steffen Pettersen,
Marte Stenberg, Marlinn Grødahl, Knut Madsen og Daniel Kjønnøy Larsen. Foran fra venstre Robin Stokke (nestleder) og Mari Rogne (leder).
Hilde Storbukt var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomsrået skal ivareta saker som angår de unges oppvekstvilkår. Rådet skal medvirke til
opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet. (Foto: Petter Ingeberg)
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“Menn i helse” er i gang
hennes 50 prosent stilling er finansiert
gjennom tilskuddsmidler fra Kompetanseløftet. Et tilskudd som forvaltes av
Fylkesmannen.
Prosjektet er et tett samarbeid med
NAV, kommuner og KS.
Den 25. februar skal det være infor-

Fredag 6. februar var første
møte
for
prosjektgruppe
Menn i Helse i Møre og Romsdal.
Menn i Helse er et Nasjonalt prosjekt
forankret i Stortingsmelding 29 “Morgendagens Omsorg” og som drives av
KS. Prosjektet bygger sine erfaringer
på Menn i Helse-prosjekt fra Trondheim
kommune.
«Menn representerer kanskje den
største ubenyttede ressurs i omsorgstjenesten. Det er urealistisk å tenke seg at
framtidas omfattende omsorgsoppgaver
vil kunne løses uten at den mannlige
halvpart av befolkningen i større grad
lar seg rekruttere til helse- og omsorgsyrkene og inntar omsorgsarenaen.
Trondheim kommune har gjort et av
de mest vellykkede forsøk på å rekruttere menn til omsorgssektoren. Der står
menn nå i kø for å prøve ut helse- og
omsorgsarbeid i hjemmetjenester og

sykehjem som framtidig arbeidsplass og
levevei. Regjeringen ønsker å bygge videre på erfaringene fra Trondheim kommune og gjøre Menn i helse og omsorg
til et landsomfattende prosjekt.
Samtidig inviteres kommuner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner til
å sette rekruttering av menn høyt på sin
dagsorden og gjennom sitt innovasjonsarbeid komme opp med tiltak som kan
bidra til bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassene i helse- og omsorgssektoren.»
(2.4.5 Menn i helse og omsorg)
Menn i helse er et unikt prosjekt for
menn fra 26 til 55 år og som mottar
egnet ytelse fra Nav. Prosjektet tilbyr et
komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.
Møre og Romsdal med Aukra, Molde,
Fræna, Eide og Kristiansund er med i
prosjektet sammen med 4 andre fylker.
Fylkeskoordinator er Kristin Lervik og

masjonsmøte for aktuelle kandidater til
deltakelse både i Kristiansund og Molde.
Etter møtet kan interesserte søke på
totalt 30 stillinger i de 5 deltakerkommunene. Helserekruttene skal da gjennom en 12-ukers praksisperiode i sykehjem. Etter endt praksisperiode, blir det
valgt ut 20 kandidater som blir med videre i et 2-årig opplæringsløp. Da med
veksling av teori, praksis og etter hvert
lærekontrakt slik at man kan gå opp til
fagprøve som helsefagarbeider.
Deltakere på møtet 6. februar var:
Lilliann A. Brobakk (Nav Romsdal),
Helge
Kvalvaag
(Nav
Nordmøre),
Tanja Thalen og Hilde Oppigård (Molde
kommune), Stephanie Helland (Kristiansund kommune), Ranndi Fredriksen (Aukra kommune), Hildegunn Ødegård (Fræna kommune), Turid Åsbølmo
(Fræna kommune), Geir Ole Kanestrøm
(hovedtillitsvalgt Kristiansund), Toril
Brodahl (KS) og Kristin Lervik, Fylkeskoordinator.
Mer info finnes på:  mennihelse.no
facebooksiden heter Menn i helse
Tekst: Kristin Lervik, fylkeskoordinator.
Foto: Petter Ingeberg

Kulturskolen utvider tilbudet
Her får barna utforske
og
oppdage gjennom sang,
musikk, rytme og
lek.
Musikkglede
og samspill mellom
forelder og barn er
i fokus.

Musikk fra livets begynnelse
er et nytt tilbud fra Kristiansund kulturskole til barn i
alderen fra 2 måneder til
omlag 1 år.
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Det varierer mellom
kjente og ukjente
sanger og leker. Her
skal man som forelder lære noe nytt om
tilnærming til barn gjennom musikk.
Det trengs ingen musikalske kunnskaper

for å delta.
Oppstart 23. februar 2015.
Tilbuder gis mandager fra klokken 13.45
til 14.30 på Atlanten ungdoms- og kulturskole, orkesterrommet.
Lærer: Karen Flesvig Schrøder.
Påmelding:
www.kristiansundkulturskole.no
Kursavgift kr. 400
Tekst: Hanne Tømmervåg Tetlie

Møteplan februar/mars
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

Ordfører: Per Kristian Øyen. 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.

Feb

Mars

24.

24.

10.

03.
17.

12.*

12.

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutv) *Møtet 12. feb. er på Gomalandet skole
Leder: Bjarne Elde Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.
HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

19.

Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

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

05.

12.

26.

26.

ELDRERÅDET

02.

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

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

24.

KONTROLLUTVALGET

13.

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

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

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

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

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

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

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget ivaretar politiske oppgaver etter Naturmangfoldloven og Viltloven (lov om jakt og fangst).
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23.

11.

05.

19.

11.

24.

18.

25.

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND

Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune.
Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her her for å se tidligere utgaver.
Utgiver: Kristiansund kommune.
Ansvarlig redaktør: Rådmann just.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no
Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no

KRISTIANSUND KOMMUNE

Twitter:

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35
Organisasjonsnummer: 991 891 919
Kommunenummer: 1505
Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside:www.kristiansund.no
Intranett: http://ksuintra
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune

KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester
Tlf.: 71 57 40 00
epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse: Langveien 19 (v/taxisentralen)

Mange er spente på hva som kommer ut av høringen om sykehussaken i
stortingets kontroll- og konstitusjonkomité fredag 13. februar

www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
Trykker du “liker” når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund
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