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Torsdag 3. september ble Nordlandet ungdomsskole offisielt åpnet etter omfattende ombygging, moderniering og
påbygging. En drøm er gått i oppfyllelse og vi har fått alt det vi drømte om, var noen av ordene som ble sagt
under åpningen. (Foto: Petter Ingeberg)
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Prosesser og kommunikasjon

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Vi har flere paralelle prosesser i kommunen. Vi skal
gjennomføre tiltak for økonomisk bæreevne, samtidig
som vi skal omstille sykehjemsdriften og starte vår
nye storstue, Storhaugen
helsehus, med heltidskultur.
Slike endringer medfører en del utrygghet, og saker som man kanskje lenge
har hatt på hjertet bobler opp gjennom
denne utryggheten.

Hva mangler så systemet? Opplevelsen er at det er stor avstand mellom de
brukerorienterte møtene vi har i ledelse
og mellomledelse satt opp mot de
virkemidler ansatte har til å gjennomføre den praktiske utførelsen. Det er
mangel på informasjon, og som resultat
får vi en uklar retning og utrygghet.

Jeg setter veldig pris på direkte tilbakemeldinger om de er spesifikke nok til at
en utfordring kan pekes på og gjøres
noe med. Generell misnøye er negativ
energi. Spesifikke tiltak til spesifikke utfordringer gir oss kraft.

Det er viktig å involvere
hverandre i diskusjonene
om retning, mål og
informasjonsflyt

Jeg har lært mye av de siste ukers
snakk i ganger, lunchrom og media om
utfordringsbildet for de ansatte, spesielt
inne pleie- og omsorg.

Det føles feil å bli gjenstand for uttrykk som «toppene tenker penger»,
når vi akkurat har jobbet med et
«alarmteam» i hjemmetjenesten for å
skape en mer forutsigbar hverdag i våre
hjemmetjenester.

Spørsmålet jeg stiller meg er hvordan
vi på en systematisk måte kan spille
spille på lag, ta hverandres utfordringer
alvorlig og prøver å hjelpe hveradre. At
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vi karrikerer og setter i bås er tydelige
tegn på at vi ikke har et godt system.

Helheten i arbeidet som gjennomføres
på alle nivåer for å sikre gode tjenest-

er på alle nivå i kommunen rekker ikke
fram til våre ansatte. Det er uklart hvor
informasjonsstrømmen stopper.
Uansett løsning tror jeg det er viktig å
involvere hverandre i diskusjonene om
retning, mål og informasjonsflyt. Vi
kan ikke bygge en kommune på rykter,
hviskeleken eller gjennom media.
Det er viktig at alle blir hørt. Gjennom
hele organisasjonen. Jeg avslutter med
kloke ord som er forankret i mye godt
arbeid gjennom flere år; verdiene vi
bygger vår interne samhandling på.

Oss i mellom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

holder ord
gir ros
griper hverandre i å lykkes
snakker med hverandre, ikke om
har humør og temperament
gjør hverandre gode.

Bruk stemeretten
På samme måte som vi former Kristiansund hver eneste dag, skal vi velge
retning på mandag. Lykke til.

Informasjon, involvering og medvirkning er viktig

Av Anniken Kleven-Gasser, personal- og organisasjonssjef
Det skjer mye i kommunen
vår for tiden. Vi ruster oss
for fremtiden og iverksetter
viktige vedtak og bestemmelser fattet av våre politikere. Målet er å gi våre innbyggere bedre tilbud, våre
brukere bedre tjenester og
oss som ansatte en bedre og
enklere hverdag. Vi skal omstille, omorganisere, endre
- og på toppen av det hele
spare penger.
Innen pleie- og omsorgsområdet skjer
det store prosesser som blant annet
omfatter å omorganisere alle sykehjemmene til en stor enhet, vi planlegger
bemanning og innflytting i Storhaugen
helsehus, i tillegg til at Hjemmetjenesten og Bo- og dagtilbudene arbeider med
å tilpasse seg organisasjonsendringene
som ble iverksatt for ikke lenge siden.
Det er mye på en gang og det er full
forståelse for at det kan oppleves som
overveldende og frustrerende. Når vi
står midt i det, er det ikke lett å se fremover og tenke at vi faktisk gjør dette
for å få det bedre på sikt.
De fleste av oss er enige i at vi trenger
endring og utvikling, at vi skal tenke
nytt og gjøre ting på andre og mer hensiktsmessige måter. Likevel er det slik
at det er annerledes å lese om det eller
høre om det på et møte, enn når jeg
begynner å innse at det faktisk kan gjelde meg. Kanskje er det jeg som må endre arbeidsoppgaver, flytte arbeidssted
og få nye kollegaer. Det gjør oss usikre
å måtte prøve å forestille oss en ny arbeidshverdag uten helt å kunne se for
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oss hvordan den vil bli.
Noen liker at endringer går fort – «la oss
bli ferdige med det og komme i gang»,
mens andre har behov for mer tid til å
reflektere, tenke og kjenne etter. Vi må
alle respektere at vi er forskjellige og
har ulike behov og ulikt tempo.
Jeg tror at noen av nøklene for at vi skal
få til dette sammen er informasjon, involvering og medvirkning. Det kan aldri
bli nok og ikke gjøres for ofte. Mennesker kan stå i krevende situasjoner dersom
vi opplever at vi har kontroll over våre
omgivelser og vår egen hverdag. Der må
vi som ledere bidra – igjen med informasjon, involvering og medvirkning. Det
gjøres mye på disse områdene allerede i
dag. Våre ledere, vernetjenesten, tillitsvalgte og ansatte gjør en kjempejobb for
å holde hjulene i gang, samtidig som vi
forsøker å ta vare på hverandre.
Det arbeides systematisk, målrettet og
godt med sykefraværsarbeidet i kommunen, og vi har gode rutiner for sykefraværsoppfølgingen. Samtidig arbeider
vi stadig med å forbedre og utvikle sykefraværsarbeidet. I høst skal vi involvere
politikere, ledere, tillitsvalgte og ansatte
i arbeidet med det vi foreløpig har kalt
«Arbeidsnærvær». Målet er en ny og
bedre modell for sykefraværsarbeidet
i Kristiansund kommune. Vi ønsker et
bredt eierskap til prosessen og ønsker
involvering og medvirkning på alle nivå.
Selv om det gis inntrykk av at sykefraværet går opp i disse tider, viser det
seg faktisk at sykefraværet i pleie- og
omsorgssektoren har holdt seg stabilt i

siste kvartal. I slike perioder vi er i nå,
skulle man vente at det steg betraktelig. I andre kommuner i samme situasjon har sykefraværstallene vært over 20
prosent Tross alt vi står i, er folk på jobb.
Vi skal fortsette det gode arbeidet som
gjøres hver dag, men vi skal også bli
bedre. Fra ledelsens side kan vi bli mer
tydelige i hvordan informasjon kommuniseres ut. Rådmannen og lederteamet
skal fortsette med å besøke enheter
hver fredag, slik at vi får muligheten til
å høre fra dere direkte hva som både
fungerer og hva som bør tas tak i.
Som en videreføring av ønsket om å
være mer «der det skjer» ønsker vi at
møter i det sentrale Arbeidsmiljøutvalget (AMU), flyttes fra Rådhuset og ut
til enhetene hvor vi kan møte de lokale
HMS-gruppene, men også ansatte. I
tillegg tror jeg det er viktig at informasjon gis i mindre grupper, slik at den enkelte kan ta opp saker som angår seg
selv om enheten i trygge rammer. Det
er fullt forståelig at man ikke ønsker å
rekke opp handa og si sin oppriktige
mening i store forsamlinger. Vi oppfordrer derfor de ansatte til å bruke
HMS-gruppene aktivt for å ta opp ulike
problemstillinger. Det finnes en HMSgruppe på hver enhet og dette er et
opplegg som Kristiansund kommune får
mange positive tilbakemeldinger på fra
andre kommuner.
Jeg oppfordrer dere til å se hverandre,
ta vare på hverandre, spørre «hvordan
har du det» - og ta deg tid til å høre
etter hva din kollega faktisk svarer på
spørsmålet.

Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i juni og juli 2015:
• Torill Aarset har 01.06.2015 tiltrådt i 100 % stilling som ergoterapeut ved Brasen opptrening
• Torill Anker Gaupseth har 17.06.2015 tiltrådt i 75 % stilling som hjelpepleier ved Kringsjå sykehjem
• Svetlana Siverskaya har 15.06.2015 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem
• Siri Oterhals har 01.07.15 tiltrådt i 100% stilling som enhetsleder ved Nordlandet barneskole
• Siv Åsne Holten har 24.07.2015 tiltrådt i 50 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjensten

OPPSIGELSER

Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i juni og juli 2015:
• Tor Rovik har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Stortua bo- og arbeidssenter, med fratredelse 01.06.2015
• Oddrun Rovik har sagt opp sin 89,20 % stilling som hjelpepleier ved Stortua bo- og arbeidssenter, fratredelse 01.06.2015
• Ildrid G. Melbye har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Stortua bo- og arbeidssenter, fratredelse 01.06.2015
• Rigmor Aga har sagt opp sin 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.06.2015
• Bodil Grimstad har sagt opp sin 100 % stilling som assistent ved Interne tjenester – Vaskeriet, med fratredelse 01.06.2015
• Sisilie Lyngstad Vatn har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Kringsjå sykehjem, med fratredelse 01.06.2015
• Kristian Berg har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved enhet Kommunalteknikk, med fratredelse 01.06.2015
• Bente Brox har sagt opp sin 100 % stilling som rådgiver ved PPT, med fratredelse 01.06.2015
• Astrid Eide har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole, med fratredelse 01.06.2015
• Helge A. Carlsen har sagt opp sin 100 % stilling som kommunalsjef, med fratredelse 01.06.2015
• Lone Kristin Kjønnøy har sagt opp sin 15 % stilling som sykepleierstudent ved Kringsjå sykehjem, fratredelse 01.06.2015
• Linn Marita Albertsen har sagt opp sin 50 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 19.06.2015
• Ida Kristin Franksdottir har sagt opp sin 25 % stilling som sykepleierstudent ved Bergan sykehjem, fratredelse 17.06.2015
• Harald Møst har sagt opp sin 100 % stilling som enhetsleder ved Nordlandet barneskole, med fratredelse 01.07.2015
• Øivind Faksvåg har sagt opp sin 50 % stilling som lærer ved Bjerkelund skole, med fratredelse 01.07.2015
• Eva G. Halaas har sagt opp sin 50 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole, med fratredelse 01.07.2015
• Aud Olsen Kvalø har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole, med fratredelse 01.07.2015
• Kari M. Faksvåg har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Nordlandet barneskole, med fratredelse 01.07.2015
• Berit Marie Hoel har sagt opp sin 88,46% stilling som lærer ved Gomalandet skole, med fratredelse 01.07.2015
• Gjøran Storsæther har sagt opp sin 50 % stilling som miljøterapeut ved Bo- og dagtilbud, med fratredelse 01.07.2015
• Inger Jorunn Roksvåg Ringdal har sagt opp sin 75 % still. som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, fratredelse 01.07.2015
• Aase Johanne Røe har sagt opp sin 60 % stilling som lærer ved Kristiansund opplæringssenter, med fratredelse 01.07.2015
• Else Live Thue Stokstad har sagt opp sin 50 % still som helsesøster ved Barn, familie og helse, med fratredelse 01.07.2015
• Hanne Kvaløy Skjæran har sagt opp sin 15 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem, fratredelse 01.07.2015
• Ellen Marie Flatum Åsarmoen har sagt opp sin 70 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem, fratredelse 20.07.2015

Utlyste stillinger
Utlyste stillininger pr. 6. september se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

EKSTERNT
Kristiansund voksenopplæring
• 100 % enhetsleder/rektor, frist 14.09.15
Barn, familie og helse
• 100 % jordmor i Kristiansund og Averøy kommune, frist 21.09.15
Dale barneskole
• 100% SFO – koordinator, frist 20.09.15
Brann og redning Frist 28. september
• 100% teamleder feiing.
• Inntil 2 x 100 % feiersvenn.
Hjemmetjenesten
• Avdelingssykepleier/sykepleier (60% administrasjon og 40% pleie).
• 2 x avdelingssykepleiere.
• Sykepleier, vikariat i perioden d.d. - 31.08.16.
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Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Nytt nasjonalt telefonnummer til legevakten
For å kunne hjelpe deg på best mulig
måte, trenger legevakten opplysninger
om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og
hvilke medisiner du bruker.

Fra 1. september ble det innført nytt nasjonalt telefonnummer for legevakten. Det
nye nummeret er 116 117
Når du ringer 116 117 kommer du til legevakten der du oppholder deg uansett
hvor i Norge du ringer fra. Nummeret
fungerer både fra fasttelefon og mobil,
og er gratis.
Det gamle nummeret til legevakten i
Kristiansund (71 67 01 13) er fremdeles
aktivt og kan brukes dersom du ringer
fra annen kommune og trenger kontakt
med legevakten i Kristiansund. (F.eks.
hvis du ringer for noen andre). Se også
www.kolegevakt.no for mer informasjon
om Kristiansund og omegn legevakt.
Fastlegen er hovedkontakten inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal man
alltid ringe fastlegen først.
Kontakten mot helsevesenet i Norge har
tre nivåer. Fastlegen er hovedkontakt.
Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke
er tilgjengelig. Hvis det er akutt og står
om liv, skal man ringe 113.
Legevakt skal tilby hjelp til det som
ikke kan vente når fastlegekontoret er
stengt. Legevakten skal også hjelpe når
man ikke er i nærheten av fastlegen, for
eksempel på ferie eller reise.

kjente plager uten akutt forverring.

Legevakten
Når du ringer det sekssifrede nummeret
116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det
som ikke kan vente når fastlegekontoret
ditt er stengt. Legevakten skal også
hjelpe deg når du ikke er i nærheten
av fastlegen din, for eksempel på ferie
eller reise. Hvis du tror det er akutt og
står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp
113.
Legevaktene i Norge er ulikt organisert.
I alle kommuner skal det alltid være
minst en lege på vakt. Når du bruker
tjenester fra legevakt, skal du betale en
egenandel.
De fleste steder i landet forventes det at
du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp.
Ofte kan gode råd på telefon være nok.
Når du kommer til legevakten, må du
alltid ta kontakt med personalet slik at
de kan gjøre en rask vurdering av hvor
mye det haster. Hvis du må vente, er
det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Eksempler på tilstander der det kan
være fornuftig å ta kontakt med legevakten:
• Høy feber – særlig hos barn
• Moderate pustevansker
• Akutt sykdom eller alvorlig forverring
• Slapt og medtatt barn eller voksen
• Alvorlig psykisk sykdom
• Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• Kuttskader som må sys
• Mistanke om brudd

Slik når du legevakten
Ring det sekssifrede nummeret 116 117.
Dette nummeret besvares døgnet rundt
ved legevaktsentralen.

Når skal du ringe 113
Ved ulykker og alvorlige hendelser der
du trenger akutt helsehjelp, skal du
ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
• Nye lammelser i ansikt eller arm
• Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner
ikke ord eller utydelig tale
• Plutselig og uforklarlig ustøhet
• Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
• Brystsmerter i mer enn fem minutter
• Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
• Uventet ubehag i brystet, generell
uvelhet og kvalme

Behov for legehjelp, ring
• Fastlegen din i åpningstiden
• Legevakt 116 117 når hjelpen ikke
kan vente
• 113 når det er akutt og står om liv

Fastlegen kan gi rask hjelp
Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du
først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer
hvor mye det haster, og kan vanligvis gi
deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende
deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og
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Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll og Averøy har felles interkommunal legevakt.
Legevakten har sine lokaler på Kristiansund sykehus

“Om hundrede år er alting glemt”
I skrivende stund (mandag 24. august
kl. 14.30) er oljeprisen falt til 43,74 dollar, og nedgangen er den kraftigste siden bankkrisen for seks og et halvt år
siden. Børsen er påvirket. Bakteppet er
uro i vekstøkonomier og overproduksjon
av olje. Det er et varmt klima.
Hamsuns berømte uttrykk om at “om
hundre år er alt glemt”, passer på situasjonen vi er inne i. Oljeprisen har
hele tiden gått i bølgedaler, og vi husker
heldigvis forrige krise for seks år siden
og den før der ved tusenårsskiftet – og
vi har ikke glemt bankkrisen for 25 år
siden.

Knut Hamsuns i Kristiansund i 1892,
fotografert sammen med ti år gamle
Aslaug Jullum. Foto: Engvig

Formuleringen i tittelen er
hentet fra forfatter Knut
Hamsuns bok “Det vilde kor”
i 1904. Han skrev i første
vers:
Jeg driver i aften og tænker og strider,
jeg synes jeg er som en kantret båt,
og alt hvad jeg jamrer og hvad jeg lider
det ender vel gjerne med gråt.
Men hvi skal jeg være så hårdt beklemt?
Om hundrede år er alting glemt.

Den forrige prisbunnen ble nådd i desember 2008. Prisen på nordsjøolje
lå nede i 36,61 dollar, før den hurtig
begynte å stige og nådde store høyder
med en balansert produksjon og økt
etterspørsel.
Hele kysten i Norge er nå berørt av
oljeprisens fall og vår særnorske kostnadskrise i petroleumsindustrien. En
rekke prosjekter er satt på vent. Over
30 000 kompetansearbeidsplasser er
borte i Norge siden dette marerittet
startet for ett år siden. Kristiansund
kjenner det også som operasjonelt senter for offshore aktiviteter, og det samme
gjør fabrikasjonsindustrien i Romsdal
og den maritime klyngen på Sunnmøre.
Trondheim har færre studenter som søker ingeniørfagene. Det er en vond tid for
mange.

Dette er ingen omstilling. En ren og
skjær avvikling og nedbygging pågår.
Det er umulig å spå om oljeprisen. Alle
eksperter og analytikere som prøver
seg, har egentlig liten peiling. Noe må
bort fra markedet for å skape oppgang.
Er det produsentene av canadisk oljesand eller amerikansk skiferolje som gir
seg først?
Kristiansunds fordel er at vi opererer
i driftsmarkedet av felt som allerede
er bygget ut. Når vi nå er rammet av
nedgang i sysselsettingen, så skyldes
det utsettelse av nye prosjekter, mindre
vedlikeholdsarbeid og svakere etterspørsel etter ingeniører og annen ekspertise.
Antall letebrønner er på et høyt nivå,
som skyldes nye funn på Haltenterrassen. Det pågår dessuten utbygging av
et stort feltsenter som Aasta Hansteen,
og det er oppløftende med et teknologiprosjekt som Åsgard havbunnskompresjon.
Vi får også snart se planer om feltutbygginger av funn som Maria og Pil & Bue.
Kristiansund spiller fortsatt en viktig
rolle som logistikksenter for landets
oljeinntekter. For ett år siden kostet
nordsjøoljen 115 dollar fatet. Det har vi
ikke glemt.
Tekst: Helge Hegerberg,
olje- og energirådgiver

Mariafeltet godkjent
Det har tatt lang tid å få
fram en løsning på Maria-feltet, og nå er siste
ledd passert. Kristiansund
kommer til å ha en viktig
operasjonell rolle i utbyggingen med marine fartøyer, produksjonsboring,
rørlegging og et base- og
servicemiljø tett på feltet.

Utbyggingsplanen for Mariafeltet er godkjent i regjeringen. En utbygging til 15,3
milliarder kroner starter opp
for fullt, og får stor betydning for Kristiansund.
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Viktige kontrakter er allerede tildelt. Disse er Aibel i Haugesund, FMC Kongsberg Subsea, Subsea 7
(også rørbasen på Vigra) og ingeniørselskapet Reinertsen i Trondheim.

-Utbyggingen av Maria-feltet betyr arbeid for mange leverandørbedrifter
med ledig kapasitet. Dette prosjektet
innebærer investeringer for 15,3 milliarder kroner. Svært gledelig at denne
utbyggingen starter nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).
Maria-feltet ligger 230 kilometer nordvest av Kristiansund og 25 kilometer øst
for Kristin-flyteren.
Tekst: Helge Hegerberg
Illustrasjon: Wintershall

“En drøm har gått i oppfyllelse”
jobbe mer praktisk og variert, i tråd med
Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet; ungdomstrinn i utvikling.
Her er det mulighet for at alle kan oppleve at de mestrer noe. Rom for elever
som trenger et spesialtilpasset tilbud er
lagt rett ved siden av arbeidsrommet til
lærerne, og ved inngangspartiet finner
vi helsesøster og andre støttetjenester.
Måten rommene er plassert i forhold til
hverandre er ingen tilfeldighet. De skal
utfylle og forsterke hverandre, og gjøre
aktivitetsflyten hensiktsmessig.

Åpningen ble arrangert i den nyrenoverte gymsalen som var fylt av elever, ansatte og gjester.
Tribunen ble brukt for første gang. Den er uttrekkbare og tar liten plass når den ikke er i bruk.

Mange gode og rosende ord
ble sagt da Nordlandet ungdomsskole offisielt ble nyåpnet torsdag 3. september, etter et år med totalrenovering,
modernisering
og påbygging. -En drøm har
gått i oppfyllelse, sa inspektør Berit Rekkedal. Leder
for byggekomitéen Kirsten
Skaret fikk et rungende ja
fra elevene, personalet og
gjestene da hun spurte om
resultatet var verdt prisen
på 202,5 millioner kroner.
Snorklipper var fungerende
ordfører Line Hoem. –Det
var Nordlandet sin tur nå,
sa hun, og berømmet alle på
Nordlandet
ungdomsskole
for den tålmodigheten og samarbeidsviljen de har vist.
Leder for byggekomiteen, Kirsten Skaret
overleverte bygget fra byggekomitéen til ordføreren med en symbolsk nøkkel.
Som en stafettpinne ble nøkkelen levert
videre til rådmann Arne Ingebrigtsen,
som leverte den til FAU-leder Anny Jenssen, som leverte den til skolen ved rektor
Gry Rossing og inspektør Berit Rekkedal.
Alle kvitterte med gode ord som roste
prosess, samarbeid og resultat.
Les mer om åpningen her.
Nordlandet ungdomsskole har i dag om
lag 300 elever og et personale på 40.
Rektor er Gry Rossing.
Her er rektors betraktninger en knapp
måned etter skolestart:
Endelig, etter mange år, er vi på plass i
den nye «storstua» på Nordlandet.
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Jeg starter med en stor takk til elever
og ansatte. De har vist fleksibilitet,
forståelse og evne til å ta i et tak litt
utenom stillingsbeskrivelsen. Uten den
hjelpen hadde det ikke vært mulig for
oss å flytte inn på den måten vi gjorde.
Det krever mye å gjennomføre en slik
rehabilitering med full skoledrift samtidig, og det har til tider vært slitsomt.
Vi er nå inderlig stolte av skolen vår, og
glade for å ta den i bruk. Dette er et
bygg hvor lærere og elever kan utfolde
seg både teoretisk og praktisk.
Det er blitt et innholdsrikt bygg med
kapasitet for omlag 350 elever. Det er
ingen åpen skole eller baseskole, som
man snakket om for noen år siden, men
en skole som er fleksibel og transparent,
hvor vi kan se hverandre og samhandle
på gode måter.
Både ansatte, elever og foreldre har vært
med i arbeidet med den nye skolen fra
en tidlig planleggingsfase, helt tilbake til
2010. Det ble gjennomført flere besøk til
skoler i Trøndelag, og mye inspirasjon
til utformingen av Nordlandet ungdomsskole er hentet fra disse ekskursjonene.
Egne kollegaer ble brukt som referanse
i prosjektet, og det var særdeles viktig
å sikre gode demokratiske prosesser og
forankring hos alle brukerne.
Vi har vært svært opptatte av koblingen
fra pedagogikk til arkitektur, og mener
at vi har klart å formidle dette på en
måte som ble oppfatte av arkitekten.
Hun omsatte alle tankene vi hadde om
skole til bygg.
Vi har fått 12 vanlige klasserom, men
har også en rekke spesialrom, som
gymnastikksal som kan omgjøres til
aula for inntil 500 personer. Vi har også
en elevkantine med inne- og uteplass.
Naturfagrommene er godt utstyrt, og vi
har fått spesialrom for musikk, mat og
helse, teknikk og design og egne rom
for kunst og håndverk. Keramikkrommet er et rom som vi har drømt om, og
endelig fått. Disse setter oss i stand til å

Vi setter stor pris på uteområdet som
har terrasse i tre utenfor kantinen, beplantning, et nedsenket betongamfi og
ulike aktivitetssoner med skatelandskap,
slakke liner og klatrevegg for må nevne
noe. Området innbyr til uteaktiviteter av
alle slag, og vi ønsker at elevene skal
bruke dette så mye som mulig, både i
skoletid og gjerne i fritida også.
Det ble framsatt en påstand i en tidlig
fase om at: «Lykkes du 98% med brukerprosessen og 65% med bygget, så er
prosjektet en SUKSESS. Lykkes du 65%
med brukerprosessen 98% med bygget
så er prosjektet en FIASKO.» På Nordlandet så opplever vi at skolen så langt
er SUKESS med tanke på både brukerprosseser og bygget, som begge står til
100%.
Byggingen forgikk i stort tempo. Fra
skolen flyttet ut i brakker til bygget stod
ferdig renpvert, gikk det ett år. Det har
vært stor endring på kort tid. Det har
også vært krevende for de som har vært
oppe i det.
Uten det enorme lagarbeidet som har
blitt gjort, med mange aktører: politikere, skole, kommunen, og i særdeleshet
enhet for eiendomsdrift, arkitekter, entreprenører og andre, hadde vi ikke fått
til det vi har i dag.
Tusen takk til alle som har vært med på
dette. Elevene tar ikke bare i mot inntrykk gjennom ord, men også gjennom
omgivelsene. Et vakkert skolebygg gir
sterke signaler om at vi tar utdanning
på alvor.
Tekst: Gry Rossing/Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg

Både rektor Gry Rossing og rådmann Arne
Ingebrigtsen var stolte over å presentere
“Nye Nordlandet ungdomsskole”

Norskopplæring ved voksenopplæringen

Kristiansund voksenopplæring (KVO) er en kommunal enhet. Her tilbys norsk
og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere etter
”Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere”. Planen er utarbeidet i tråd med ”Introduksjonsloven”.
Nivåbeskrivelsene er i henhold til
”Common European Framework”.
KVO har grupper på flere nivå. Deltakerne blir delt inn etter norskkunnskaper,
skolebakgrunn og kartlegging.
I august og januar starter KVO grupper
for nybegynnere. Opplæringen starter
med 15 dagers lydkurs som inkluderer norske lyder, vokaler og grunnleggende norsk (spørsmål, svar, klokka,
tall, vanlige ord osv). Her vil eventuelle
problemer med innlæringen grunnet
manglende kunnskaper om det latinske
alfabetet raskt avdekkes, og deltakere
vil ved behov flyttes til Alfa-gruppa,
som gir grunnleggende alfabetisering og
lese- og skriveopplæring.
Hvis en deltaker har kunnskaper i norsk
fra før, blir det foretatt en kartlegging for
å finne riktig nivå/gruppe.
På dagtid tilbys opplæring på henholds-

8

vis 3 og 5 dager. Hvis deltakeren har
rett på gratis norskopplæring tilbys 5
dager norskkurs (18 timer), pluss 2 timer samfunnskunnskap på fredager. Hvis
deltakeren må betale, tilbys opplæring
i 12 timer norsk fra mandag til onsdag.
KVO har også delt inn gruppene med
tanke på oppmelding til avsluttende
prøver i norsk. Prøvene er delt inn i A1/
A1, A2/B1 og B1/B2.
Det er bare deltakere med status rett
og plikt som MÅ ta norskprøve. Andre
deltakere velger dette selv, og betalingsdeltakere må også betale for norskprøvene. Alle som ønsker å søke om fast
bosetting i Norge må dokumentere opplæring, enten 300 eller 600 timer, eller
dokumentere bestått norskprøve for å få
fritak fra plikt til opplæring.
Når en gruppe jobber mot for eksempel
A1/A2, er det deltakerens egeninnsats
som avgjør om de når A1 eller A2. Derfor er det viktig at man setter seg et mål
og jobber mot dette. Dette blir gjort i samarbeid med læreren som legger en individuell opplæringsplan for deltakeren.
De fleste trenger minst 2 semester for
å nå A2, og minst ett ekstra semester
til for å nå B1. Dette avhenger også av
egeninnsats, innlæringsevne og interesse. Det er viktig at språket brukes
også utenfor skolen, og at hjemmear-

beidet blir gjort.
Alle grupper har periodeplan. Det blir lagt
en halvårsplan for gruppa, og deltakerne
for utdelt 1 – eller 2-ukersplan hvor det
blir satt opp hva som skal jobbes med på
skolen, og hva som skal gjøres hjemme.
Språk læres best ved bruk og repetisjon.
I klasserommet er det dialog som er i
fokus. Det er viktig at alle får en sjanse
til å øve på språket.
Voksenopplæringen er med på den kommunale satsningen på VFL- vurdering for
læring. I denne forbindelse har vi ekstra
fokus på mål og vurdering.
To ganger i året arrangerer KVO obligatoriske avsluttende prøver i norsk. Se
www.vox.no/norskprove. I vår kommune er det bare KVO som har myndighet til å arrangere disse prøvene, og
KVO registrerer deltatte timer i norsk og
samfunnskunnskap.
Tekst: Sigve Torland, KVO
Foto: Petter Ingeberg

Ta Styring - mestre livet!
• En aktivitetsdag pr uke
• Bra Mat kurs
• Fysiske tester ved oppstart og
avslutning
• Varighet 9 mnd (følger skolekalenderen)

Kriterier for deltakelse
• Har kronisk sykdom/skade
• Er motivert for endringsarbeid
• Er aktiv og deltakende i kursprosessen
• Er positiv til nye utfordringer
• Er selvstendig i daglige gjøremål
• Går uten andre hjelpemidler enn
stokk/staver
• Kan organisere transport selv
• Alder mellom 30–60 år

Brasen Opptrening starter i
høst lærings- og mestringstilbudet Ta Styring for fjerde
gang. Et lærings- og mestringskurs for personer med
kronisk sykdom eller skade.
Målet er at deltakerne skal bli trygge
på ivaretakelse av egen helse og å leve
livet mest mulig slik man ønsker tross
sykdom/skade. Kurset har fokus på mestring og muligheter framfor sykdom.
Sammenheng mellom aktivitet og helse
er en sentral del av kurset. Kursledere er
ergoterapeut Tania Gaarde Bangjord og
fysioterapeut Ida Elise Hansen.
Personer som lever med skade eller sykdom har mye erfaringskunnskap, og vi
vet at det å få nye samtalepartnere og
å være i dialog med mennesker med

liknende utfordringer kan gi god hjelp.
Kurset vil derfor være gruppebasert og
utveksling av erfaringer er en viktig del
på alle gruppemøtene.
Det gjennomføres en kartlegging av alle
deltakerne før kursstart. Denne danner
grunnlaget for temaene i kurset og individuelle målsetninger for kursperioden.
Det gis individuell oppfølging av ergoterapeut og fysioterapeut gjennom kursperioden hvor aktivitetsproblematikk og
måloppnåelse evalueres.

Innhold i tilbudet
• Kartleggingssamtale før oppstart
• Individuelle samtaler gjennom hele
forløpet
• Et gruppemøte hver annen uke med
ulike tema og erfaringsutvekslinger
• Hjemmeoppgaver

Rapporterte resultat
•
•
•
•
•
•
•
•

Blitt mer aktive
Mestrer livet/aktiviteter bedre
Økt selvtillit/trygghet
Forebygger depresjon/isolasjon
Fått større sosialt nettverk
Takler sykdommen bedre
Bedret smertehåndtering
Bedret kosthold og struktur i hverdagen
• Fått et bedre liv
• Kommet tilbake i jobb
Nytt kurs starter opp i begynnelsen av
september. De som ønsker å delta på
kurset eller er interessert i mer info,
kan henvende seg til Tania G. Bangjord ved Brasen Opptrening, 71574980
/97791996,
Mail:
tania.bangjord@
kristiansund kommune.no
Tekst: Tanja Bangjord, ergoterapeut

Hærverk på barnehagens leirplass

Myra barnehage har leirplass i Kringsjå, nedenfor
Kirkelandet gravsted. I sommer opplevde de hærverk og
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vil gjerne at de som går på
tur i området, varsler hvis de
ser noe unormalt.

Leirplasssen har vært utsatt for litt
hærverk tidligere også, men ikke så omfattende som nå.

Barnehagen er stolte leirplassen. Den
er laget på dugnader av foreldre med
hjelp fra Levende Vågen og personalet
i barnehagen. Den er bygd opp over
flere år, og brukes flere ganger for uka. I
tillegg blir den også mye brukt av foreldre og barn i nærmiljøet, skoleklasser
og andre barnehager.
Levende Vågen er jevnlig på leirplassen
for tilsyn og videreutvikling. Dette til
stor glede for brukerne.

Det var lærere og elever fra Levende
Vågen som oppdaget hærverket. Levende Vågen har ryddet og ordnet opp
etter hærverket, noe barnehagen er
svært takknemmelig for.
Myra barnehage oppfordrer de som
ferdes i området om å holde et lite øye
med leirplassen varsle hvis de ser noe
unormalt.
Tekst og foto: Reidun Vullum, enhetsleder

Skal bli helsefagarbeidere - Menn i helse
rekruttperiode i sykehjem for å prøve
ut faget. Det har underveis vært evalueringer både på den faglige innsats og
interesse. Likeså har rekruttene jobbet
med 6 konkrete målsettinger som inngår i utdanningen for helsefagarbeidere.
Etter endt rekruttperiode har rekruttene
jobbet som sommervikarer i samme
avdeling hvor de har vært rekrutter.

Mandag 17. august startet
20 deltakere opp utdanningen som helsefagarbeidere.
Dette som følge av prosjekt
Menn i helse.
Norge har stort behov for helsepersonell. Beregninger viser at vi mangler
57 000 helsefagarbeidere i 2035.
Menn er underrepresentert i omsorgsyrket hvor kun 10 prosent av arbeidstakere i disse yrkene er menn. Her
ser man et stort potensiale til å kunne

rekruttere framtidige helsefagarbeidere
samt at man i større grad kan gjenspeile
større del av brukergruppen menn i omsorgstjenesten.
Menn i helse er et unikt prosjekt for
menn mellom 26-55 år som mottar
egnet ytelse fra Nav. Prosjektet tilbyr
et komprimert utdanningsløp frem til
fagbrev som helsefagarbeider. Møre og
Romsdal er et av seks fylker på landsbasis som er med i dette prosjektet.
I april 2015 startet 23 menn 12 ukers

Prosjektet hadde da som mål i finne 20
kandidater som kunne starte utdanning
som helsefagarbeider.
Mandag 17. august startet 20 deltakere
opp utdanningen som helsefagarbeidere. Utdanningen går over to år hvor
første året er skole med veksling teori
og praksis, vg1 og vg2. Siste året er
lærekontrakt med kommuner. Det er 7
deltakere fra Kristiansund, 1 fra Volda, 2
fra Vestnes, 1 fra Aukra, 2 fra Fræna og
7 fra Molde.
Tekst og foto: Kristin Lervik,
fylkeskoordinator for Menn i Helse

Friskliv-, lærings- og mestringstilbud
sund kommune en så sentral rolle i utviklingsarbeidet knyttet til dette området.
Bystyret vedtok i økonomiplanperioden
2015–2018 en videreføring av frisklivssentralen. Dette i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om tverrsektorielt folkehelsearbeid og målsetting
om å forebygge fremfor å reparere.

“Mangt skal vi møte og mangt
skal vi mestre. Dagen i dag
skal bli vår beste dag!” (Erik
Bye) Frisklivssentralen Kristiansund har siden 2011 fått
tilskudd på til sammen 1,3
millioner fra Fylkesmannen. Tilskuddene har vært til
etablering og utvikling av
ulike tiltak.
Det siste tilskuddet på 380 000 kroner ble tildelt i juni 2015 og skal gå til
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utvikling av en modell for et framtidig
Frisklivs – og mestringssenter.
Frisklivssentralen Kristiansund er en ressursfrisklivssentral i Møre og Romsdal og
flere kommuner har vært i kontakt med
oss og besøkt vårt tilbud. Vi deltar også
for andre året på Fylkesmannens omsorgskonferansen hvor vi har stand og
innlegg i konferansen.
Deling av erfaring og kunnskap er viktig. Det er flott at Fylkesmannen ser at
arbeidet vårt er til nytte og gir Kristian-

Kristiansund kommune har intensjon om
å utvikle et “møtested” for våre innbyggere, i først omgang i aldersgruppen 1867 år hvor en kan få råd og veiledning
for å mestre livet når de opplever uhelse.
Å samle og utvikle en arena hvor forbyggende, mestrende og helsefremmende
tjenester kan understøtte innbyggerne
til fortsatt å kunne være “Kaptein i eget
liv” og mestre dagen er sentralt. Vi ser
for oss et frisklivs- og mestringssenter hvor involvering av frivilligheten og
deres tilbud som en sentral arena for
aktivitet.
Tekst og foto: Bente Åsbø, enhetsleder

Frisklivssentrlen hjelper og støtter
Ønsker du endring?
Du har kanskje satt deg mål
om å endre aktivitetsmønsteret ditt til høsten, eller
kanskje du har konkrete
planer om å endre kostholdet ditt. Sunt og variert kosthold er viktig for helse og
trivsel. Sammen med fysisk
aktivitet kan et riktig kosthold også redusere risikoen
for utvikling av en rekke
livsstilssykdommer.
Frisklivssentralen Kristiansund er
tilgjengelige for spørsmål,
og kan være en god støtte
for at du skal nå dine mål
enten gjennom individuell
veiledning, kurs eller fellestreninger.
En av de mange tilbudene
er:

Frisklivssentralen i Kristiansund er et lavterskeltilbud
innenfor helse- og omsorgstjenesten. Frisklivssentralen
hjelper og støtter personer
som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet,
kosthold og røykeslutt, gjennom individuelle samtaler og
gruppebasert tilbud.

Aktiv på Dagtid
Dette er et tilrettelagt aktivitetstilbud for
personer som er i en trygdesituasjon og
som ønsker å komme i gang eller opprettholde fysisk aktivitet i hverdagen.
Tilbudet retter seg mot personer mellom
18-67 år, bosatt i Kristiansund. Frisklivssentralen tilbyr nå tre treningstilbud
som faller inn under Aktiv på Dagtid:
utetrening i Folkeparken, saltrening og

bassengtrening. Man kan delta på ett
eller flere gruppetilbud.
Deltakerpris er 500 kroner per halvår.
Her startet vi gruppen ved skolestart og
de er i full gang med alle aktivitetstilbudene.
I tillegg starter ny runde av Frisklivstrening og Bra Mat kurs i september 2015.
Lærings og mestrings tilbudene ved Frisklivssentralen: Ta styring og Diabetesgruppen blir utsatt denne høsten, og vil
ha oppstart i 2016.

Er du interessert i å delta?
Frisklivssentralen har fortløpende inntak
til alle tilbudene ved sentralen. Dersom
du er interessert i å delta på noen av
våre tilbud, ta kontakt via epost, telefon
eller kom innom for en samtale. Vi holder til i Hollendergata 10 og har åpent
onsdager fra 09:00-12:00. Vi er samlokalisert med Rask Psykisk Helse.

Kontaktinfo
• frisklivssentralen@kristiansund.
kommune.no
• Telefon: 71 57 44 10 /71 57 44 11
• www.facebook.com/
FrisklivssentralenKristiansund
Tekst og foto: Anne-Cathrine Grav Olsen,
Frisklivsveileder

Rikke ny driftsdirektør på Njord
Rikke Øhlenschlæger Pedersen er den nye driftsdirektøren for Njord og Hyme på
Haltenbanken.
Hun har vært på besøk i rådhuset og
hilst på politisk og administrativ ledelse,
og hun har vært innom olje- og energiutvalget for å snakke om viktige oljesaker.
Den tidligere driftsdirektøren, Arve Rennemo, har gått over i en annen stilling i
Statoil i Trondheim.
Rikke Ø. Pedersen er dansk, bor i Bergen og pendler både til driftskontoret i
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Vikangården i Kristiansund og til Statoil
drift nords kontor i Stjørdal. Hun har
møtt næringslivet i møte i Petropolen,
og hun har rukket å treffe ledelsen på
Vestbase til samtaler.
-Norsk sokkel har prestert å overraske
gang på gang. Norskehavsområdet er et
viktig satsingsområde i Statoil. Situasjonen med lav oljepris krever en omstilling for å gjøre nye prosjekter mer lønnsomme. Områdeløsningen rundt Njord
blir en viktig sak i tiden som kommer,
sier Rikke Ø. Pedersen.
Tekst: Helge Hegerberg,
olje- og energirådgiver

Kommunereform -Felles prosessplan
• Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner
• Styrke lokaldemokratiet og gi større
kommuner flere oppgaver.

Alle kommuner må utrede
I oppdragsbrev datert juni 2014 fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmennene, ble alle kommuner gitt et utredningsansvar med frist
til 1. juli 2016 med å gjøre sine vedtak.
Deretter skal Fylkesmennene gjøre sine
tilrådninger. Stortinget gjør endelig vedtak før sommeren i 2017. Sammenslåingene vil, for de fleste, settes i verk
fra 1. januar i 2020.

Mandag 31. august var det
felles formannskapsmøte i
Caroline mellom Orkidékommunene om kommunereformen. Her ble man blant annet enige om utkast til felles
prosessplan.
Stortinget er oppdragsgiver
Regjeringen fikk i juni i 2014 tilslutning
fra et bredt flertall på Stortinget til å
gjennomføre en nasjonal kommunereform. Dette for å etablere større og
mer robuste kommuner med økt makt
og myndighet, samt møte morgendagens utfordringer og økende forventninger fra innbyggerne.

Målet er
• Gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

I Kristiansund har det vært arbeidet
med kommunereformen siden fylkesmannen hadde sitt kickoff-møte i september i 2014.
Bystyret er i hovedsak positiv til kommunereformen. Innbyggerundersøkelsen som Telemarksforsking gjennomførte
i juni viser at innbyggerne i Kristiansund
er mer positive til å etablere en ny og
større kommune enn å fortsette med
dagens struktur. I de andre Nordmørskommunene er innbyggerne mest positive til å videreføre dagens struktur.
Regionrådet Orkidé jobber også aktivt
med reformen og har i samarbeid med
kommunene engasjert Telemerksforsking til å utrede flere strukturalternativ.
Kristiansund er med på fire av disse.
• Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Surnadal, Halsa, Smøla og
Aure.
• Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Ting-

voll, Halsa, Smøla og Aure
• Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll og Halsa
• Kristiansund, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll
I juni kom delrapportene om samfunnsutvikling og økonomi. I september
kommer delrapport om tjenester, og om
lokaldemokrati i oktobrer. Sluttrapporten kommer i begynnelsen av november.
I rundskriv til kommunene datert juli
2015 skriver fylkesmannen blant annet
at «Fylkesmannen er klar på at kommunestrukturen i Møre og Romsdal i
dag ikkje tilfredstillar måla i kommunereforma. Det vert viktig at kommunane no legg til grunn fakta om kommunen sin ståstad i dag, og det dei har
av kunnskap om analyser og trendar i
samfunnet frametter dei neste 30 til 50
åra. Ut i frå hovudmåla og kunnskap vi
har vil det vere viktig å bygge nye kommunar rundt naturlege bo- og arbeidsmarknader, der ein kan fremje vekst og
utvikling på alle samfunnsområde.”
Fylkesmannen ber kommunene om å
intensivere arbeidet og påpeker at alle
utredninger må være på plass innen utgangen av 2015. Våren 2016 må kommunene sluttføre forhandlingene, gjennomføre innbyggerhøringer på anbefalte
forslag og gjøre vedtak innen 1. juli.
På bakgrunn av dette ble det felles formannskapsmøtet enige om utkast til en
felles prosessplan som skal behandles
politisk i den enkelte kommune.
Tekst: Petter Ingeberg
Faksimile: Tidens Krav 19. juli 2015

Merete Maurset er vår nye trainee
Merete
Sjøvang
Maurset
(25) startet 31. august som
trainee i kommunen. Hun er
engasjert gjennom det regio
nale programmet Kom trainee, som går over to år. Hun
skal være to av modulene hos
oss, til sammen 16 måneder.
Merete er født og oppvokst på Frei, og
har nå flyttet tilbake til regionen etter
fem år med studier ved NTNU i Trondheim. Hun er utdannet statsviter, med
fordypning i offentlig politikk og administrasjon.
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I kommunen skal hun ha sin tilknytning
til personalseksjonen, hvor hun skal jobbe med ulike prosjekter, samtidig som
hun skal bidra i arbeidet med Kommunereformen og byregionprogrammet.
Merete har store forventninger knyttet
til traineeløpet. Hun er spent på hvordan
hennes fagkompetanse kan brukes i
kommunen, samtidig som hun ser fram
til å lære om andre områder, og tilegne
seg kunnskap som hun kan ta med seg
videre i arbeidslivet etter endt traineeløp.
Foto: Petter Ingeberg

Ny turvei mellom Byskogen og Gløsvågen
Den nye turveien er 1,7 kilometer lang, men kan selvsagt gjøres
lengre ved å ta hele turen rundt
fra Nordlandet, Byskogen, rundt
flyplassen, ned til Gløsvågen og
tilbake til Nordlandet via Dale.
Turen skal logges og det blir lagt
ut både GPS-spor og bilder på
morotur.no.
Kommunalteknikk
skal etterhvert sette ut benker
på forskjellige steder langs turstien. Neste år kan dette bli en fin
StikkUt! tur.

Fredag 28. august ble ny
turvei mellom Byskogen og
Gløsvågen offisielt åpnet.
Veien ble åpnet av hovedutvalgsleder Kirsten Skaret og
hun hadde hjelp av barnebarnet Sofie Severine under
snorklippingen

Før utvidelsen av rullebanen var det
mange som benyttet veien gjennom
Byskogen og videre til Gløsvågen. På
folkemunne ble denne turen kalt «Storrundt» - altså Nordlandet rundt. Flere
har ventet på denne turveien og dette
gir oss mulighet til å ta en rundtur.

Dette er en av flere nye turveier som er
anlagt den siste tiden og som gir både
små og store – muligheten til å være i
bevegelse og samtidig nyte fin natur.
Turveien passer for både gående og
syklende.

Det gode samarbeidet mellom kommunen og Avinor har gjort dette lavterskeltilbudet mulig og det er anlagt parkeringsplass innerst i Gløsvågen og på andre
siden i enden av Omsaveien mot rullebanen.

Mulighetene er mange og vi kan velge
både en kort eller en lengre tur.
Etter hvert som Flyplassveien blir ferdig, med ny gangvei og belysning, så vil
turen rundt flyplassen og tilbake langs
flyplassveien bli en mye brukt gang- og
sykkelvei.
Friluftsliv er en populær aktivitet og
når flere turstier/veier gjøres mere
tilgjengelig vil langt flere benytte seg
av dem. Å gå tur eller sykle gir en god
avkopling fra hverdagens stress og
mas. Friluftsliv har stor betydning for
vår livskvalitet, og dermed også for vår
fysiske og psykiske helse.
Det er ennå ikke for sent å registrere
StikkUt! turene dine på stikkut.no. Kristiansund topper fortsatt statistikken
med flest registrerte turer, men ennå
kan flere personer/familier registrere
seg på nett. Vi satser på en fin høst og
vinter med mange gode opplevelser i
vårt nærmiljø. God tur!
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoorsinator

Gode resultater i VENDE

Vende kom i gang i mai
2014, og er et tilbud til unge
enslige forsørgere som har
falt ut av videregående opplæring, og som ikke er i
arbeid eller andre aktive tiltak. Vende er et av tiltakene
i levekårsprosjektet og har
base i Mellomverftet.
Bakgrunnen for tiltaket var tilbakemeld-
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ing fra Levende
Vågen om at de
ønsket bistand til
å
videreutvikle
sitt tilbud slik at
det kunne inkludere flere jenter

andre samt at mentor er lett tilgjengelig
og kan gi tett oppfølging.

Vende har nådd
målet om å følge
opp 10 personer i løpet av
det første året.
Flere
deltakere har kommet godt i gang
igjen med skole eller jobb. To har fullført artiumsfag og fått studiekompetanse, en har begynt på barn- og ungdomsarbeiderlinjen ved videregående
skole, to har fått delvis lønnet arbeid og
seks har hatt praksisplass i ordinær virksomhet og fått god arbeidserfaring.

Flere av deltakerne har etter sommeren tatt kontakt for å få videre hjelp
og støtte til å komme i gang på skole,
arbeid eller andre tiltak. Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at de opplever Vende som en base som gir trygghet og tilhørighet som igjen gir rom for
mestring, selvtillit og tro på fast arbeid
i fremtiden.

Det som er unikt med Vende, er at
deltakerne har felles møtested i basen.
Derved påvirker de og hjelper hver

Det er også mange ungdommer som
dropper ut av videregående skole som
følge av psykiske og psykososiale vansker, og målgruppa i Vende ble utvidet til
også å gjelde dem fra juni i år.

Vende opplever at tilbudet begynner å
bli godt kjent og innarbeidet, og vi har
fått mange nye henvendelser fra ungdom som ønsker å starte i Vende. Det
arbeides for at Vende, fra nyttår, blir et
varig tilbud tilsluttet Levende Vågen.
Tekst: Gunvor Bergh Bae, mentor
Foto: Petter Ingeberg

Nå er vi klar for Valg 2015

Her er deler av tellekorpset etter valget i 2013, Da foregikk opptellingen i bystyresalen

I disse dager er det innspurt
på forhåndsstemmingen ved
Servicekontoret, og Kristiansunderne ser ut til å slå
rekorden for forhåndsstemming fra 2013 – akkurat som
forventet.
Forhåndsstemmemottakere har også
vært rundt med stemmeurnen på sykehus, sykehjem, eldreboliger og hjemme
hos velgere som har ønsket det.
Flere og flere ser fordelen i å gjøre unna
sin borgerplikt før selve valgdagen, og
trolig vil rundt 3000 av innbyggerne avlegge sin stemme på forhånd. Likevel vil
de aller fleste oppleve høytideligheten,

som mange beskriver det som, ved å
stemme på selve valgdagen.
Fredag 11. september klokken 15 stenges urnene på Servicekontoret, for så å
åpnes igjen i Kristiansunds 8 valglokaler
søndag 13. september klokken 16, og
videre mandag 14. september fra klokken 9 til 20.
På rådhuset er et tellekorps bestående
av 25 av kommunens egne ansatte drillet i logistikk, sikkerhet og elektronisk
behandling av stemmesedler.
Tellekorpset er klare for tellejobben
så fort de 8 stemmestyrene for valglokalene har levert og kvittert for velgernes valgte sedler på rådhuset etter

klokken 20.00 valgkvelden.
Til sammen blir det mellom 20 000 og
40 000 stemmesedler som skal behandles på rådhuset denne kvelden/natten.
Valgstyret, som består av formannskapets medlemmer, skal behandle administrasjonens forslag til forkastede og
godkjente stemmesedler, og tilslutt godkjenne hele valgoppgjøret som fordeler
alle mandater blant partiene.
Det ligger mye tradisjon og spenning i
valggjennomføringen. Alt er klart, og vi
gleder oss.
Tekst: Toril Skram Lundberg, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

I år skal tellekorpset være i formsnnskapssalen,
og det blir elektronisk behandling av stemmesedlene.
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24 503 innbyggere pr. 1. juli 2015
Folketallet i Kristiansund har
sunket med 25 siden 1. april i
år og utgjør 24 503 personer
per 1. juli. Dette går frem av
en fersk statistikk utgitt av
Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Molde har 26 547 (+80)
og Ålesund 46 573 (+94).

Statistikken er lagt ut på SSB sine nettsider og viser folkemengden for hele
landet. På statistikken er det er mulig å
klikke seg videre til det enkelte fylke og
til den enkelte kommune.
Det er Averøy som har størst vekst
på Nordmøre. Fem av Nordmørskommunene har økt innbyggertall og syv har

1 april
Kristiansund
Sunndal

Folketallet på Nordmøre per 1. juli er
slik, sortert etter antall.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Endring

1 juli

24 528

-25

24 503

7 195

-11

7 184

Surnadal

5 976

5

5 981

Averøy

5 800

25

5 825

Aure

3 525

10

3 535

Eide

3 467

1

3 468

Tingvoll

3 111

-7

3 104

Gjemnes

2 581

-10

2 571

Smøla

2 142

11

2 153

Rindal

2 047

-2

2 045

Halsa
Nordmøre

1 561

-4

1 557

61 933

-7

61 926

Molde

26 467

80

26 547

Ålesund

46 479

94

46 573

Laveste vekst siden 2007
SSB melder videre at folketallet i Norge
var 5 189 435 pr 1. juli. Hvis man ser
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nedgang. Størst nedgang har Kristiansund (-25). For hele Nordmøre er det
en reduksjon på 7 personer og en total
befolkningsmengde på 61 926.

samlet på første halvår melder SSB at
folkeveksten ikke har vært lavere siden 2007 og at netto innflytting ikke har

vært lavere siden 2006.

Presentasjonsdag med 1200 besøkende

40 lag og organisasjoner
viste seg frem på Presentasjonsdagen i august. Med
aktiviteter som sumobryting,
cheerleading, styrkeløft, fekting, førstehjelp, golf og politikk ble det en opplevelsesrik dag for førsteårselevene.
Yrende liv

1200 elever fra Kristiansund videregående skole, Atlanten videregående
skole, Kristiansund Opplæringssenter og
Levende Vågen var innom i løpet av den
tre timer lange messen. Målsettingen er
å gi elevene et innblikk i kulturtilbudet i
Kristiansund for å tilby elevene et sundt
og trygt oppvekst- og fritidsmiljø.
Hundrevis av ungdommer flytter fra
distriktet til byen på hybel og har kanskje liten kjennskap til fritidsmiljøet i

Kristiansund. Det gjelder også mange
som har bodd i Kristiansund hele sitt liv.
Det er mange organisasjoner med gode
tilbud og stadig nye dukker opp. Har
man hilst på personen bak navnet kan
det være lavere terskel for å prøve ut
aktiviteten.

Mangfoldig fritidstilbud

Med 40 lag og organisasjoner på stand
er det mye spennende som rører seg.
I anledning prøveordningen med stemmerett for 16- og 17 åringer var også
de politiske partiene invitert. Her møtte
Venstre, Frp, SV. I tillegg deltok AUF og
Ungdomsrådet.

God rekrutteringsarena

Heimevernungdommen har brukt mye
tid på å forberede standen. Med uniformer, telt, og bilder viste de ungdom
hva som skal til for å være med. Pre-

sentasjonsdagen er en viktig rekrutteringsarena forteller de. Det er på denne
dagen de får mest medlemmer.
Kulturenheten, Kulturskolen og Ungdomsrådet dannet Kulturkroken. Her
fikk ungdom innblikk i Kulturskolens
mangfoldige tilbud, informasjon om
Ungdommens kulturmønstring og ikke
minst hva Ungdomsrådet er.
-Ungdomsrådet skal arrangere en Ungdomskonferanse 29. august, forteller
fungerende nestleder Marte D. Stenberg. Her skal vi verve nye medlemmer
til rådet og fortelle hva vi jobber med.
Det er mange som har bodd her i byen i
flere år som ikke kjenner til tilbudene vi
har, sier hun med et bredt smil.

Sumobryting nye trend?

Kristiansund Atletklubb kan kunsten å
invitere på stand. Her kan lystne ungdommer delta på sumobryting. Her er
ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Dommeren følger godt med og havner
motstanderen over streken er det over
og ut. Det er ingen tvil om at klubben
skaper latter og fysisk aktivitet.

Takk til alle organisasjoner

Vi takker alle lag og organisasjoner for
oppmøte og velkommen til neste år. Presentasjonsdagen arrangeres av Kulturenheten i Kristiansund kommune, Kristiansund videregående skole, Atlanten
videregående skole og Braatthallen.
Tekst og foto; Gry Helen Olufsen,
ungdomskonsulent

Introduksjonsdag for nye medarbeidere
Dagen startet med et flott
kulturinnslag hvor Odin
Landbakk (13), deltaker i
Norske Talenter, spilte to
låter på gitar.

Tirsdag 8. september var
det introduksjonsdag for
nye medarbeidere i Bystyresalen. Det var i underkant av
40 deltakere fra diverse enheter og avdelinger.
Det er en stund siden sist en slik dag ble
arrangert, og det var derfor knyttet stor
spenning til både gjennomføring og ikke
minst deltakernes opplevelse av eget utbytte.
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beiderne skulle få nærmere kjennskap
til kommunens organisering, tjenesteområder, samt rolleforståelse. I den
forbindelse ble kommunens verdier;
Samhandling, Nyskaping, Optimisme og
Raushet (SNOR-verdiene), vektlagt.

Videre ble deltakerne ønsket velkommen av rådmann Arne Ingebrigtsen,
før de gjennom dagen ble
presentert for kommunens ulike tjenesteområder.

Deltakerne hadde gruppearbeid hvor
SNOR-verdiene ble brukt som utgangspunkt for å diskutere ulike etiske dilemmaer som kan oppstå i arbeidshverdagen.

Sentrale tema var kommunens samfunnsansvar, visjon og verdigrunnlag;
kompetanseutvikling og informasjonsarbeid; arbeidsgiverpolitikk; styringsredskaper; servicekontorets funksjon; IKT
og arkiveringsrutiner; identitet og omdømme.

Evalueringsskjemaene fra dagen viste
at folk generelt sett var fornøyde med
arrangementet, og synes det var nyttig
med en introduksjonsdag for å få bli
bedre kjent med kommunen. Framover
er målet at en slik dag skal arrangeres
to ganger i året.

Målet med dagen var at de nye medar-

Tekst: Merete Maurset, Foto: Petter Ingeberg

Skatecamp i all slags vær - Kul Kultur
opplevelse.
Yngste deltaker var Ludvig Ersnes 9 år.
-Jeg fyller 10 år i september forteller
han blidt.
Han forteller at han har skatet litt før,
men ikke så mye. Han lærer fort og greier fint å rulle brettet over rampen.
Eirik Christensen (15) er fast bruker av
skateparken i Vågen og har skatet i flere
år. Han forteller ivrig om skatemiljøet og
er veldig opptatt av at skaterne skal ha
gode villkår i Kristiansund. Det er sterke
ønsker om å få på plass en innendørs
bane.

Produksjon av skatefilm

Etter en regnvåt oppstart, ble det endelig sol og tørr asfalt.
Foran sitter sitter instruktørene Vi Duc Truong og Geir Myrvang.

Onsdag 12. august gikk
startskuddet for årets skatecamp. I tre dager deltok 13
skateglade barn og unge i alderen 9 til 15 år. Arrangører
var Kulturenheten og Norgesrampen AS.
Kul Kultur i sommerferien
Dette er en del av tiltaket Kul Kultur
der barn og unge tilbys opplevelser
i en ellers lang – og for noen - kjedelig sommerferie. Her er det tilbud for
enhver smak. 8 ulike kurs for barn og
unge med opplevelser som friluftscamp,
cheerleading, fotball, styrke- og kondisjonstrening og friidrett. Dette er et samarbeid mellom Kristiansund kommune,
lag/foreninger og bedrifter.

Proffe skatere fra Oslo
Geir Myrvang har vært med på camp
siden oppstarten sommeren 2012.
Han synes det er flott å være tilbake i
Kristiansund, til tross for at det ikke er
muligheter for innendørs skating riktig
enda. Vi Duc Truong er ny som instruktør i Kristiansund.

Knall og fall
Det er ikke til å stikke under en stol at
skating er en risikosport. Alle deltakere
må bruke hjelm. Det ble en del fall og
skrubbsår. Men her har vi tøffe deltakere
som børster støvet av knærne og ruller videre på brettet. Noen har skatet i
flere år, mens for andre er brettet en ny

Nytt av året er at det ble produsert en
skatefilm. Trym Jordahl (17) har skatet
i mange år og har laget årets film. Han
har lagd skatefilmer siden 2011.
Trym er veldig opptatt av å synliggjøre
skatemiljøet.
-Ved å lage film kan vi rekruttere flere
i skatemiljøet. Jeg vet selv at det er
skikkelig artig for “kidsa” og se seg selv
på film fra slike happenings. Jeg husker
selv at det var veldig inspirerende å bli
filmet av de som var større en meg når
jeg var 10-12 år.
Ved å vise utvikling gjennom de tre
dagene, tror han det kan få flere til å
melde seg på neste års camp.
-En ser folk på alle nivåer og at man faktisk blir bedre av å være med på skatecampen.
Klikk her! for å se filmen. God fornøyelse!
Film: Trym Jordahl, 17 år
Tekst/foto: Gry Olufsen, ungdomskonsulent

Regntung oppstart
Mellemværftet var arena for campen.
Etter en kort presentasjonsrunde av
deltakere og instruktører besluttet vi å
prøve skatebanen før regnet innhentet
oss. Er det tørt nok nå, tro?
Hver uterunde endte med en regnvåt
opplevelse. Regn er verken bra for utstyr eller grepet på banen. Derfor ble den
første dagen brukt til å se skatefilmer og
gå på kino.
Dag to og tre fikk vi endelig sol og tørr
asfalt. Til gangs.
Her fikk deltakerne lære grunnleggende
skate, skate på rampe, og nye tips og
triks av skateinstruktørene.
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Deltakerne fikk signerte diplomer for vel gjennomført kurs

Flere krefttilfeller og flere kreftoverlevere
sykehusinnleggelser. Kommunene skal
sørge for en helhetlig tenkning med
forebygging, tidlig intervensjon, tidlig
diagnostikk, behandling og oppfølging
slik at helhetlige pasientforløp i størst
mulig grad kan ivaretas innenfor beste
effektive omsorgsnivå. Dette krever
både kapasitet, kompetanse og god
koordinering i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Derfor er det viktig
med kreftkoordinator i kommunene, og
at vedkommende bidrar i alle deler av
pasientforløpet.

Kreftkoordinator

Lillian Karlsen er kommunens nye kreftkoordinator.
Hun er utdannet kreftsykepleier og har tidligere jobbet
som kreftkoordinator i Eide.
Hun begynte i august.
Hvert år diagnostiseres det rundt 30 000
nye krefttilfeller i Norge, mot vel 14 000
i 1980. Kreftregisterets prognoser tilsier at i 2030 vil nesten 40 000 nye få
konstatert kreft hvert år. Totalt er det nå
omlag 232 000 personer i Norge som
lever med eller som har hatt kreft. Selv
om flere og flere får kreft, er det stadig
flere som blir friske, og de som får kreft
lever lenger og har høyere livskvalitet
enn tidligere.
De kommunale helse- og omsorgstjenestene vil få ansvar for flere og sykere kreftpasienter med sammensatte behov. Langt flere personer lever med sin
kreftsykdom, det utføres mer poliklinisk
behandling og det blir færre og kortere

• Er til hjelp for å koordinere og til
rettelegge hverdagen for kreftsyke
og pårørende på en best mulig måte.
• Er ansvarlig for å samordne tilbud
og tjenester rundt kreftpasientene i
kommunen.
• Skal være lett tilgjengelig for
pasienter og pårørende.
• Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
Kreftkoordinator har mange ulike oppgaver knyttet til å samordne og styrke
tilbudet innen kreftomsorgen. Noen av
disse er:
• Være synlig og tilgjengelig for kreftrammede
• Gi informasjon, råd og veiledning til
kreftpasienter og pårørende
• Ha oversikt over relevante tilbud og
tjenester for kommunens kreftpasienter og pårørende
• Sikre oppfølging av barn og unge
som pårørende
• Bidra til at det finnes sosiale møtearenaer for pasienter og pårørende
• Arbeide for å implementere bedre

•

•
•
•

•

•

rutiner for samarbeid og samhandling i kommunen
Jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt,
og gi råd og veiledning til relevante
instanser og samarbeidspartnere i
kommunen
Bidra til å bygge kompetanse i kommunen
Styrke ressurssykepleienettverket i
kommunen
Bidra til økt fokus på forebygging
og kreft i samarbeid med relevante
instanser og organisasjoner
Være synlig og tilgjengelig overfor
spesialisthelsetjeneste, og bidra
til gode samarbeidsrutiner mellom
tjenestenivåene
Samarbeide med pasientforeninger
og frivillige

Som kreftkoordinator i en bykommune
består mye av arbeidet i koordinering av
kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de
ressurser som finnes i kommunen. Dette
er blant annet kontaktpunkt, igangsetter, bidra til å skape hensiktsmessige
rammer og kontinuitet. Kreftkoordinatorene i kommunene jobber målrettet
etter Nasjonal handlingsplan for kreft,
som er basert på Nasjonal kreftstrategi
2013-2017 «Sammen mot kreft»

Lavterskeltilbud
Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud,
og alle som er berørt av kreft, pasienter
og pårørende, kan ta direkte kontakt.

Kontaktinfo
Kreftkoordinator Lillian Karlsen,
71 57 47 61/901 14 328,
lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no
Tekst: Lillian Karlsen, kreftkoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Snart kjæm Smølabonan te byn
Helga 2. til 4. oktober er det duket for ny
folkefest i regionsenteret. Da kommer
Smølabonan på sin årlige visitt.
Da blir det igjen yrende folkeliv i sentrum og masse flott kultur. Smølabonan i by’n har fra første dag vært en braksuksess
og i år er det 13. gangen dette skjer. Mange har lenge sett
fram til denne helga.
Tekst og foro: Petter Ingeberg
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“Aktiv mot kreft” - dugnad 27. september
slag og folk flest, inviteres til å konkurere med seg selv, naboen eller kollegaen for å løpe inn flest mulig kilometer.

Penger til Aktiv mot kreft

Søndag 27. september mellom 11 og 17 har du mulighet
til å være fysisk aktiv på Atlanten stadion sammen med
Wenche Stensvold og lokale
ildsjeler i Kristiansund. Den
lokale dugnaden «Aktiv mot
kreft» retter søkelyset på
betydningen av fysisk aktivitet ved kreftsykdom, samtidig som det er et mål å samle
inn penger til å skape aktivitetstilbud til kreftsyke.
Wenche Stensvold er tidligere proffsyklist fra Kristiansund. Hun har kjempet en tøff kamp mot kreftsykdom, og har
erfart hva fysisk aktivitet betyr når man
er rammet av kreftsykdom.
Wenche ønsker å bidra med å arrangere en dugnad på Nordmøre i samarbeid
med Stiftelsen Aktiv mot kreft. Det er 25
år siden Oddbjørn Lommundal gjennomførte Lykke til-aksjonen, hvor han løp i

24 timer rundt Atlanten for å samle inn
penger til kreftsyke barn. Lommundal er
leder i den lokale arrangementskomite,
og han håper å gjenskape stemningen
og dugnadsånden som nordmøringene
mobiliserte for 25 år siden.

Dette skjer på Atlanten
Aksjonsdagen er søndag 27. september
mellom klokken 11.00 til 17.00 på Atlanten stadion. Du kan gå, sykle, løpe og
bruke rulleski eller rullestol på Atlanten
eller i Folkeparken, og ellers rundt om
på Nordmøre. Alle har mulighet til å gi
noen kroner til aksjonen, og de som blir
registrert og deltar vil motta et spesielt
diplom laget for anledningen. Registreringen skjer på Atlanten stadion, men
du kan også hente deg registreringskort
ved Kristiansund Servicekontor før selve
aksjonsdagen.

Alle kan delta
Barnehager, skoler, bedrifter, institusjoner, idrettslag og foreninger av alle

Innsamlet beløp går til Stiftelsen Aktiv
mot kreft, som bruker pengene på fysisk
aktivitet for kreftsyke. Halvparten av
beløpet vil benyttes til å forbedre/etablere lokale aktivitetstilbud til kreftsyke
mennesker på Nordmøre. Her er det nå
en god dialog med sykehuset i Kristiansund angående mulige tiltak, som for
eksempel Pusterom.

Aktivitet kan være en hjelp
Aktiv mot kreft og denne dugnaden
bidrar til å sette fysisk aktivitet som
helsefremmende tiltak på dagsorden.
Kreftsykdom utfordrer oss alle på flere
måter. Selv om behandlingen blir bedre
og stadig flere overlever kreft, er det
også stadig flere som rammes. Risikofaktorene for kreft er i hovedsak de
samme som for andre livsstilssykdommer, og alle former for fysisk aktivitet
bidrar til å reduserer risikoen for kreft.
Fysisk aktivitet kan være en hjelp til å
rette oppmerksomheten mot det friske i
deg, og til å mestre hverdagen.
Vi oppfordrer alle til å ta på joggeskoene og være aktive mot kreft på
Nordmøre søndag 27. september!
Tekst: Lillian Karlsen, kreftkoordinator

Du kan abonnere gratis på infobladet
Vi har laget en enkel og gratis abonnementsordning for
infobladet. Sender du epost
til infobladet@kristiansund.
kommune.no, legger vi deg
inn på abonnementslista, og
da 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.
Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distriburt internt.
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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

Høstprogram Festiviteten
Utdeling av gavemidler
Gjensidige
19. november Kl.
Les mer: www.gjensidigestiftelsen.no

Nøtteknekkeren
10.-13. desember Kl.
Operaen i Kristiansund
Pris:
Billetter: Narvesen, 7 eleven, Posten og
www.billettservice.no tlf. 815 33 133
Les mer: www.oik.no

Julefeiring
24. desember Kl.
Pris:
Billetter:
Mer info kommer.

Her er, så langt, kulturprogrammet i Festifiteten for
høsthalvåret.
Musikk e komme for å bli
4.-5. september kl. 20.00
Operaen i Kristiansund
Pris: 450
Billetter: Narvesen, Posten og
www.billettservice.no
tlf. 815 33 133
Les mer: www.oik.no

Kristiansund kirke kunst
og kultur-festival
7.-20. september
KKKK-akademi
Pris:
Billetter: Narvesen, 7-eleven, Posten og
www.billettservice.no
Les mer: http://kkkkfestival.com/

Magic of the Musical
26. september kl. 18.00
Sykkylven Blandakor og Mads Belden
mfl.
Pris: 330
Billetter Narvesen, 7-eleven og
www.billettportalen.no

Gammel dame er vond å
vende
1. oktober Kl. 19.30
Britt Elisabeth Haagensli og Anne Mari
Ottersen
Pris: 450
Billetter Narvesen, 7-eleven og
www.billettportalen.no
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En vandring i Countrymusikkens historie
23. oktober Kl.19.00
Konsert: Arne Benoni
Pris: 350
Billetter: Narvesen, 7-eleven og
www.billettportalen.no

Konglesugeren
27. oktober Kl.18.00
Barneteatret Vårt
Pris:
Billetter: Narvesen, 7 eleven,
www.billettportalen.no
Les mer: http://www.teatretvart.no

Elg og tenor
6.-7. november Kl.20.00
Operaen i Kristiansund
Pris: 450
Billetter: Narvesen, 7-eleven, Posten og
www.billettservice.no
tlf. 815 33 133
Les mer: www.oik.no

Navnefest
14. november Kl.
Humanetisk forbund
Les mer: http://www.human.no

Vi bare spøker
17. november Kl. 19.00
Teatret Vårt
Pris:
Billetter: www.billettportalen.no
Les mer: http://www.teatretvart.no

Juletrefest
27. desember Kl.
Tempo og kommunen
Pris:
Billetter:
Mer info kommer.

Julejam
??. desember Kl.
Kristiansund håndballklubb
Mer info kommer
Pris:
Billetter:
Mer info kommer.

FESTIVITETEN
Festiviteten ble første gang tatt i bruk i
august 1914, og lokalene har siden da
blitt brukt til kulturarrangement, selskap, møter og konferanser.
Festiviteten tilbyr flotte kultur- og selskapslokaler til store og små anledninger. Her kan du leie noen av de mest
særegne lokalene i Kristiansund.
Skal du arrangere selskap, konsert eller
andre forestillinger, møter eller konferanser?
Kontaktinfo
Tlf. 71 57 46 73
booking@kristiansund.kommune.no
Mer info: www.kristiansund.no/utleie
Tekst: Anita Warvik, kulturkonsulent
Foto: Petter Ingbereg

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 arne.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)

Høsten har meldt sin ankomst
(Tekst og foto: Petter Ingeberg)

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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