Ledige stillinger

SYKEPLEIERE I TURNUS SYKEHJEM

FAGLEDER PSYKISK HELSE

• 2 x 75 % fast ved Barmanhaugen 2. etg.
• 2 x 100 % fast ved Bergan sykehjem.
• 50 % fast ved Frei sykehjem.
• 100 % fast ved Kringsjå sykehjem.
• 6 x 60 % fast i team for sykepleiere på natt.
• 2 x 100 % fast i vakthavende sykepleierteam.
Søknadsfrist: 11. desember.

HJEMMETJENESTEN

• Div. faste sykepleierstillinger i div. st. størrelser
(75 - 100%).
• Div. faste helsefagarbeiderstillinger i div.
st. størrelser (60 - 100%).
• 100 % kreftsykepleier/spesialsykepleier, fast.
Søknadsfrist: 11. desember.

ERFARINGSKONSULENT PSYKISK
HELSE

• 100 % prosjektstilling med varighet i ett år, med
mulighet for forlengelse.
Hovedansvarsområdet er å bistå personer over 18
år som har falt utenfor samfunnet pga. rus, psykiske
helseproblem og står uten egen bolig, eller i fare for å
miste bolig og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.
Søknadsfrist: 11. desember.

• 100 % fast stilling som fagleder ved Bergan
boligfellesskap.
Fagleder har ansvar for den daglige driften og
koordinering av tjenestene.
Søknadsfrist: 11. desember.

FAGARBEIDER OG
DRIFTSOPERATØR AVLØP

• 2 x 100 % faste stillinger ved VA – avdelingen,
Kommunalteknikk.
Søknadsfrist: 2. januar.

EIENDOMSFORVALTER

• 100 % fast stilling ved Eiendomsdrift.
Søknadsfrist: 10. desember.

BRANNKONSTABLER

• Inntil 3 faste stillinger som deltids brannkonstabel i
1,08 % stilling, stasjonert ved Bruhagen brannstasjon
i Averøy kommune.
Søknadsfrist: 4. desember.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om
hvordan du søker, finner du på kristiansund.no under
fanen «Ledige stillinger».

KUNNGJØRINGER

FORMANNSKAPETS BUDSJETTFORSLAG 2018 OG HANDLINGSPROGRAM 2018-2021

I møte 21. november behandlet formannskapet
rådmannens forslag til budsjett 2018/
handlingsprogram 2018–2021 og vedtok sin innstilling
til bystyret. Sakspapirene fra formannskapets
behandling ble samme dag lagt ut til offentlig ettersyn
på Kristiansund.no (søkeord budsjett 2018) og på
servicetorget i Vågeveien 4. Bystyret behandler saken
tirsdag 12. desember.

AVKASTNING LEGATMIDLER –
STORLEGAT 1

Legat til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/
personer over myndighetsalder og eldre.
Organisasjoner og lag som driver sosialt/humanitært
eller kulturelt arbeid/prosjekt blir foretrukket. Søkere
må ha tilhørighet til Kristiansund.
Søknad sendes: postottak@kristiansund.kommune.
no, merkes: Legat, eller: Kristiansund kommune,
Storlegat 1, Økonomiseksjonen, PB 178, 6501
Kristiansund.
Søknadsfrist: 8. desember.

AVKASTNING LEGATMIDLER
STORLEGAT 2

Legat til økonomisk støtte for barn under
myndighetsalder, som av ulike årsaker trenger støtte

ut over det offentlige støtteapparatet.
Organisasjoner og lag som utfører barne- og
ungdomsarbeid blir foretrukket. Søkere må ha
tilhørighet til Kristiansund.
Søknad sendes: postmottak@kristiansund.kommune.
no, merkes: Legat, eller: Kristiansund kommune,
Storlegat 2, Økonomiseksjonen, PB 178, 6501
Kristiansund.
Søknadsfrist: 8. desember.

REGULERINGSPLAN FOR
INDUSTRIOMRÅDE OG
DYPVANNSKAI PÅ HUSØYA
(R-265) – KUNNGJØRING AV
INNGÅTT UTBYGGINGSAVTALE

Bystyret vedtok i møte 31. januar (sak 17/7)
utbyggingsavtale mellom Kristiansund kommune og
Husøya Næringspark AS vedrørende reguleringsplan
for industriområde og dypvannskai på Husøya
(R-265). Vedtaket er gjort i henhold til plan- og
bygningslovens kapittel 17.
Avtalen regulerer ansvar vedrørende prosjektering,
utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur
i forbindelse med utbygging av industriområde og
dypvannskai på Husøya.
Inngått avtale er lagt ut på kristiansund.no og kan
i tillegg fås ved henvendelse til kommunalteknikk
på Hagelin. Avtalen kan ikke påklages, jfr. plan- og
bygningslovens §17-5.

POLITISKE MØTER
•
•
•
•
•

Eldrerådet: 27. november kl. 10.00, formannskapssalen.
Hovedutvalg skole, barnehage, kultur: 29. november kl. 13.00, Servicetorget.
Råd for funksjonshemmede: 30. november kl. 9.00, formannskapssalen.
Ungdomsrådet: 30. november kl. 15.00, formannskapssalen.
Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester: (30. november) - møtet flyttet til 14. desember.

Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.

Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.

