LEDIGE STILLINGER
ADMINISTRASJONSLEDER
100 % fast stilling ved Bo og habilitering.
Søknadsfrist: 16. juli.
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER
100 % vikariat for ett år med mulighet for senere fast tilsetting v/PPT for Ytre Nordmøre.
Søknadsfrist: 15. august.
VERNEPLEIER, MILJØTERAPEUT, HELSEFAGARBEIDER
Bo og habilitering har ledig følgende stillinger
• 100 % vernepleier, fast.
• 100 % miljøterapeut, vikariat i perioden 01.09.17 - 31.08.18.
• 100 % helsefagarbeider natt, vikariat i perioden 01.08.17 - 07.05.18.
• 3 x 63 % helsefagarbeider natt, fast.
• 60 % helsefagarbeider, fast.
• 2 x 50 % helsefagarbeider, fast.
Søknadsfrist: 17. juli.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
STÅR DU I MANNTALLET?
Du må stå i manntallet om du skal stemme ved årets valg.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om
flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017,
står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen er
uriktig innført eller utelatt i manntallet, kan kreve at valgstyret
retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Manntallet er utlagt til offentlig ettersyn (fram til valgdagen)
ved Kristiansund servicekontor, Langveien 19.

Tillatelse til midlertidig utslipp av urenset avløpsvann fra
Nerlandsdalen og Myra pumpestasjoner
Kristiansund kommune har den 21.06.2017 fått tillatelse fra fylkesmannen i Møre og Romsdal
for direkte utslipp av avløpsvann fra Nerlandsdalen og Myra i forbindelse med ombygging til
pumpestasjoner. Tillatelsen regnes som en midlertidig endring av tillatelse 2015.0944.T, og
gjelder fra 21.06.2017 til 31.12.2017.
Kopi av tillatelsen og innsyn i saksdokumentene fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre
og Romsdal eller Kristiansund kommune. Tillatelsen er også lagt ut på Kristiansund.kommune.
no. Vedtaket om å gi tillatelse kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage skal sendes
fylkesmannen i  Møre og Romsdal.
HØRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011 – TILLEGGSBESTEMMELSE OM
UTNYTTINGSGRAD OG FASTSETTING AV BYGGEFORBUDSGRENSE MOT SJØ
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til tilleggsbestemmelse om
utnyttingsgrad og fastsetting av byggeforbudsgrense mot sjø jamfør plan- og bygningsloven §
1-8 i kommuneplanens arealdel 2011, ut til offentlig ettersyn fra 1. juli til 12. august.
Forslaget om tilleggsbestemmelse ble behandlet i plan- og bygningsrådet 27. april 2017 i sak
17/16. Rådet fattet følgende vedtak: «Plan- og bygningsrådet vedtar å sende forslag til tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad i kommuneplanens arealdel 2011 på offentlig ettersyn».
I etterkant ble det behov for å legge til flere områder med utnyttelsesgrad, og i tillegg fastsette byggeforbudsgrense mot sjø. 15. juni 2017 i sak 17/30 fattet plan- og bygningsrådet
påfølgende vedtak: «Plan- og bygningsrådet vedtar å sende tilleggssak til sak 17/16 omhandlende flere byggeområder med utnyttingsgrad, og fastsetting av byggeforbudsgrense langs
sjø jamfør plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8 på offentlig ettersyn etter pbl § 11-14».
Tilleggsbestemmelsen om utnyttelsesgrad skal gi kommunen hjemmel til å behandle byggesaker i byggeområder (reguleringsplaner eller i kommuneplanen) der det i dag ikke er angitt
utnyttingsgrad, eller der det mangler byggegrense mot sjø. Endring av byggeforbudsgrensen
vil gi en mer detaljert avgrensning av byggeforbudet langs sjøen.
De sentrale dokumentene i saken er tilgjengelig på www.kristiansund.no under «Aktuelt» og
under «Plan, bygg og eiendom» - «Kunngjøringer», samt på servicekontoret (Langveien 19).
Eventuelle spørsmål kan rettes til byplansjef Odd Arild Bugge.
Eventuelle merknader til planen sendes: postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund, innen 12. august 2017. Uttalelsen kan
også sendes inn via elektronisk skjema som du finner på hjemmesiden under «Kunngjøringer».

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

