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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

Mandag 29. februar ble den historiske intensjonsavtalen mellom Kristiansund, Averøy, Gjemnes,  
Tingvoll, Halsa og Aure signert i Knudtzonlunden  (Foto: Merete Maurset) 
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Vi ruster oss for framtiden

Alle kommunalt ansatte, 
folkevalgte, innbyggere, 
pårørende, ja til og med  
media, vil at Kristiansund 
skal være en god by for alle 
innbyggere - fra vugge til 
grav. Dette jobber alle våre 
ansatte med hver eneste 
dag. 

Barnehagene skal være trygge 
og gi de yngste den varmen, om- 
tanken og det pedagogiske oppleg-
get de trenger. Vi vil at kristiansunds- 
skolen skal ha høy kvalitet, der det enkelte 
barn får tilpasset opplæring ut fra sitt  
mestringsnivå. Frivillig sektor og kom-
munens kulturressurser skal bidra til  
aktivisering og god livskvalitet.  Våre 
eldre skal behandles med respekt og 
hjertevarme.  

Vi vil ha gode rammer for de som har  
spesielle behov. Tilbudet skal være til-
passet, og det leverer vi. Dette gjelder 
blant annet de med psykiske helse- 
problemer, barn med språkvansker og  
adferdsproblemer, eldre, flyktninger, de-
mente, personer med rusproblemer, de 
med nedsatt funksjonsevne.  
 
Som en selvfølge holder vi veier og 
belysning i stand, det er vann i sprin-
gen, avfallet hentes og behand- 

les. Snør det så brøyter 
vi, med alt tilgjengelig  
utstyr.  

I tillegg til denne om- 
fattende driften skal 
hvert tjenesteområde ut-
vikles for å møte morgen- 
dagens utfordringer. Nye 
planer skal klekkes ut, for- 
ankres, produseres og 
vedtas - både politisk 
og administrativt. Planer 
skal settes ut i livet og 
kommunen skal gradvis 
utvikles i tråd med sam- 
funnet for øvrig.  

Noen planer går på  
effektivisering, noe som er 
tvingende nødvendig blant  
annet som følge av at 
staten kutter i rammetil-
skuddet fordi de forutset-
ter at vi blir mer effektive. 

Politisk ledelse står oven-
for tøffe utfordringer når de skal prior-
itere ressursbruken. Hvor mye penger 
skal brukes på hvert rammeområde når 
vi ikke har råd til å gjøre alt? 

Våre ansatte jobber hver dag for å  
levere høyest mulig kvalitet innen-
for vedtatte rammer. Men det er to 
forhold som forstyrrer. Det ene er at 
noen rammeområder ikke evner å bare 
benytte vedtatte midler. Det er i hoved- 
sak et ledelsesansvar. Det andre er at 
media gir stort fokus til noen få sak-
er, mens den store innsatsen som  
legges ned i kommunens grunntilbud  
ignoreres i det store og hele. Inntrykket 
til befolkingen er da at kommunen ikke 
leverer. Det fokuseres på de 5 timene 
vi ikke leverte, mens de 14 995 andre 
timene den dagen blir oversett. Vi må 
nok dessverre leve med det. 

Den eneste muligheten vi har for å ta 
riktige og langsiktige strategiske valg , 
er å levere overskudd. Alle våre ledere 
har ansvar for å drive økonomisk for- 
svarlig. Uten dette har vi ikke handlings-
rom, bryter kommuneloven og presses 
fra skanse til skanse, mellom latterlig- 
gjøring, sjikane og statlige krav.
 
Vi må modernisere
den kommunale forvaltningen. Stat-
en setter økende krav til effek-

tivisering gjennom at flere opp- 
gaver tillegges kommunen uten til- 
svarende rammeoverføring. 

Vi må prosessoptimalisere
Arbeidet med prosessoptimalisering må 
fullføres. I årets budsjett er det avsatt to 
stillinger til dette. Vi må lykkes i denne 
satsningen. Personal- og organisasjons-
seksjonen samt og Plan- og byggesak-
senheten er i gang.
 
Vi må bli flinkere 
til å ta oss betalt og å gjøre gode inn-
kjøp. Vi er i grensesnittet mellom pri-
vate aktører og staten. Om disse ak-
tørene tenker økonomi, mens vi har 
noe mindre fokus på dette, vil vi ikke 
få vår rettmessige andel fra staten, og 
legger igjen penger på bordet til lev-
erandørene. Det er disse faktorene, 
samt en riktig prising av kommunale  
tjenester, som utgjør vår økonomiske 
virkelighet.

Vi må få ned sykefraværet 
Vi jobber hardt og fokusert med å få 
fraværet ytterligere ned, og det gjøres 
en utmerket jobb. Sykefraværet har 
stabilisert seg og viser en marginal  
nedadgående kurve. Kommunen skal 
være en attraktiv arbeidsgiver, og store 
deler av fraværet rapporteres som 
ikke arbeidsrelatert. Det har vi grunn 
til å være fornøyd med. Det er store 
forhåpninger til vår videre satsing på  
arbeidsnærvær.
 
Vi må ha strukturendringer
Vi står foran en strukturdebatt i flere 
sektorer. Blant annet er skolestrukturen 
lite hensiktsmessig, noe som igjen går 
ut over de midlene vi har til å gjøre sam-
funnsoppgaven som er å gi barna en 
forsvarlig oppvekst og et godt lærings- 
miljø.  
Helse- og omsorgssektoren har ikke 
bare midlertidig underkapasitet. Store 
deler av tjenesten er for fragmentert til 
å drive en effektiv ressursplanlegging. 
Dette stjeler også fra hoveoppgaven 
som er å gi et trygt og forsvarlig tilbud 
til de med spesielle behov. 

Finner vi den videre veien  sammen 
og løser disse utfordringene, er vi 
godt rustet for fremtiden. 

Arne Ingebrigtsen 
rådmann
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Nytt om navn                         Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
 

Følgende er ansatt i faste stillinger i januar og februar 2016: 
• Jarl Arne Aspen har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som leder beredskap/varabrannsjef ved Brann og redning.
• Richard Wiik har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som enhetsleder/rektor ved Kristiansund opplæringssenter
• Marina Kirkeland har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Elin Merete Sæther har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som miljøarbeider ved Bo og habilitering
• Sigurgeir Arni Ægisson har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som SFO – koordinator ved Dale barneskole.
• Trine Kristoffersen har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som personalkonsulent ved Personal- og organisasjonsseksjonen
• Linda Beate Nøstvold har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som avdelingsleder ved Bo og habilitering
• Stephanie Helland har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som leder sykehjem
• Bill Tomelthy har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagleder sykehjem
• Katrine Roksvåg har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som enhetsleder ved Storhaugen helsehus
• Merethe Mong Sandvær har 01.01.2016 tiltrådt i 100 % stilling som administrasjonsleder sykehjem
• Veronica Michelsen har 04.01.2016 tiltrådt i 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Kari Kvisvik Megaard har 01.02.2016 tiltrådt i 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten

OPPSIGELSER 
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i januar og februar 2016:  
• Annfrid Kjihl har sagt opp sin 30 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.01.2016
• Gretha Frey har sagt opp sin 50 % stilling som kjøkkenassistent/hjemmehjelp ved Frei sjukeheim/Hjemmetjenesten, med 

fratredelse 01.01.2016
• Torild Steen har sagt opp sin 100 % stilling som renholder ved Eiendomsdrift, med fratredelse 01.01.2016
• Anne-Grethe Nilsen har sagt opp sin 90 % stilling som renholder ved Eiendomsdrift, med fratredelse 01.01.2016
• Else Nilsen har sagt opp sin 80 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.01.2016
• Martine Ellingsen Langaas har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 

16.01.2016
• Bernt Sundsby har sagt opp sin 100 % stilling som brannkonstabel ved Brann og redning, med fratredelse 01.02.2016
• Ellen Marie Hansen har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.02.2016
• Karin Todal har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Kringsjå sykehjem, med fratredelse 01.02.2016
• Brita Aas har sagt opp sin 66,52 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.02.2016
• Oddrun Irene Skaiå har sagt opp sin 80 % stilling som assistent ved Interne tjenester, med fratredelse 01.02.2016
• Gunnvor Wendt har sagt opp sin 86 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.02.2016
• Aina Tvestad har sagt opp sin 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 04.02.2016
• Yngvild Avset har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 09.02.2016
• Camilla Røsand Hoel har sagt opp sin 60 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 27.02.2016

To nye feiersvenner
Harald Elgsaas og Bayar 
Ali besto svenneprøven 10.  
februar etter at de har de gått 
i lære i to år hos forebygg- 
ende avdeling ved brann- og 
redningsenheten.

Prøven går over 3 dager der kandidaten 
blir testet i mange ulike oppgaver som 
tilhører faget. Det er et krav at en feier 
skal kunne lage alt av utstyr som be- 
nyttes til feiing av skorstein eller ildsted.

Kandidaten må også kunne å planlegge  
eget arbeid, tenke og utføre HMS. Å gå 
boligtilsyn og være kunne avdekke feil 
og mangler, skrive rapport, gi tips og råd 
om fyring er viktig jobb for feierne.

Feieren skal også informere, gi brann-
forebyggende råd og veiledning, samt 
dokumentere og evaluere eget arbeid.

Vi gratulerer Harald og Bayar med  
svennebrevet og fast jobb i kommunen.

Tekst og foto: Karin Munck, teamleder            
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En historisk avtale i kommunereformen

29. februar ble intensjons- 
avtalen i kommunereform-  
samarbeidet mellom Aure, 
Averøy, Kristiansund, Ting- 
voll, Gjemnes og Halsa sign-
ert. En historisk avtale som 
kan føre til en ny, stor kom-
mune med rundt 41 000 inn-
byggere. Ordfører Kjell Neer-
gaard var forhandlingsleder. 
Her er signeringstalen  
 
“Kjære Nordmøringa. For det er jo det 
vi er, uavhengig av hva som skjer med 
kommunereformen, og hvordan det går 
med den påfølgende regionreformen. 
Vi kan flytte grenser, men vi kan ikke  
endre geografien. Vi er nordmøringer 
nå. Det er vi også i framtiden.

Jeg står her som forhandlingsleder for 
6-kommunesamarbeidet på Nordmøre, 
og vi er stolte av resultatet.

Dette er en så stor begivenhet at vi av 
den grunn har valgt et spesielt sted for 
den offisielle signeringen.

Like bortenfor oss er Rastarkalv. Der sto 
det for 1061 år siden et slag som fikk 
betydning for utviklingen av Norge.  I 
dag er vi samlet like ved, på det som en 
gang var landstedet til Nordmøres mest 
betydningsfulle person og en av landets  
rikeste, nemlig Nicolay H. Knudtzon. Han 
hadde mange celebre gjester på land- 
stedet, og det ble nok tatt noen viktige 
avgjørelser her, men det kan ikke måle 
seg med det som skjer her i dag. Dette 
er en milepæl i Nordmøres historie. 

Vi har i fellesskap laget en intensjons- 
avtale som omfatter 6 kommuner, og 
som kan føre til at vi i overskuelig fram-
tid får en ny, stor og svært slagkraftig 

kommune med rundt 41 000 innbygg- 
ere. En kommune vi ikke har sett maken 
til, og som får særdeles stor betydning 
for den videre utviklingen på Nordmøre 
og i regionen.

Ved den forrige historiske hendingen, 
i 955, var det stridende parter som 
møttes. Slik er det ikke ved denne 
historiske sammenkomsten. For- 
handlingsutvalgene fra de 6 samarbeids- 
kommunene har møttes jevnlig sid-
en midten av november, og det har 
hele tiden vært meget godt klima og  
konstruktivt samarbeid. 

Målet har vært å se om vi kunne enes om 
en god intensjon for en ny, stor og slag-
kraftig kommune. Med felles innsats, og 
med svært god bistand fra prosessleder 
Roland Mauseth, så har vi nådd målet.

I forbindelse med kommunereformen 
så forhandles det i forhold til mange  
alternativ, og det er mange intensjons- 
avtaler som skal sluttføres i nær fram-
tid. For Nordmøre så er dette uten tvil 
den mest omfattende og trolig den mest 
kraftfulle avtalen. Om vi kommer i mål 
med dette vet vi ikke før vi nærmer oss 
St. Hans, men jeg håper vi gjør det. 

Som nevnt, har det vært en god og  
konstruktiv prosess. Vi har har hatt tillit 
til hverandre og vi har vært rause. Jeg 
er glad for at tillitsvalgte har vært med. 
Tre-partssamarbeid er viktig, og det skal 
selvsagt også prege det videre arbeidet.

Vi har vært likeverdige parter i sam- 
arbeidet, og det tar vi også med oss inn 
i fellesnemnda med relativt lik politisk 
representasjon fra hver kommune.  

I intensjonsavtalen har vi tegnet bil-
de av en god kommune med helhetlig 
og langsiktig samfunnsperspektiv. Vi 

blir sterkere, mindre sårbare og bedre 
rustet til å møte framtidens utfordringer. 
Vi får et kraftfullt regionsenter samtidig 
som vi har gjort flere grep for å opprett- 
holde livskraftige lokalsamfunn med nær- 
tjenester, samt et godt og velfunger- 
ende lokaldemokrati. Innbyggerne i den 
nye kommunen skal bli både sett og hørt 
uavhengig av hvor de bor.

Vi har jobbet målrettet med å få eta-
blert gode kollektivtilbud og gode sam- 
ferdselsløsninger. Her er Halsafjord-
sambandet, nedbetaling av Atlanter-
havstunnelen innen 2020 og bedre 
fergeforbindelse over Talgsjøen de  
viktigste stolpene. Tiltak for å redusere 
avstandsulemper er også en viktig del 
av avtalen.

Den nye kommunen kan håndtere de 
fleste oppgaver selv og har lite behov 
for interkommunale tjenestesamarbeid. 
Basistjenestene blir nær der folk bor. 
Det blir servicesenter i de tidligere kom-
munesentrene, og vi fordeler ikke-sted-
bundne tjenester i kompetanseklynger 
rundt i kommunen.

Ingen ansatte skal miste jobben som  
direkte følge av sammenslutningen, og 
eventuell overtallighet løses ved normal 
turnover.  

Vi er også framoverlent.
• Vi skal ha gode digitale løsninger og 

vi skal utrede konkrete løsninger for 
e-demokrati.

• Ut fra framtidsanalysen vi fikk på 
Nordmørskonferansen planlegger vi 
å etablere et strategisk utviklings- 
team, og vi er i kontakt med fylkes- 
mannen for å se på mulighetene 
for å søke prosjektskjønnsmidler til 
dette allerede i år.

• Vi ønsker å etablere et regionalt 
senter for helseinovasjon og sam-
handling.

• Vi har som mål å utvikle et regionalt 
kompetansesenter for grønn energi 
og fremtidige energiløsninger. Vi øn-
sker i den forbindelsen å bli økokom-
mune og en nasjonal spydspiss for 
det grønne skiftet,

Ved å gå sammen til en stor kommune 
får vi flere stordriftsfordeler og mer  
effektiv drift som gir bedre økonomisk 
handlingsrom. Dette gir mulighet for 
bedre tjenester til innbyggerne. 

Jeg avslutter med håpet om at gode  
intensjonsavtalen blir en realitet. Dette 
er en god avtale for Nordmøre. 

Sammen blir vi sterkere.”
 
Foto: Merete Maurseth
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Ved søknadsfristens  utløp til 
årets hovedopptak i barne-
hagene var det kommet inn 
256 nye søknader om plass. 
Dette er tilsvarende antall 
søknader som i fjor.

Årets hovedopptak gjennomføres 7. og 
8. april. Hovedopptaket er samordnet og 
omfatter samtlige barnehager i kommu-
nen uavhengig av eierforhold. Opptaket 
ledes av kommunen.

I forkant av hovedopptaket gjennom-
føres det et overføringsopptak den 16. 
mars. Her blir foresattes ønsker om  
endring og overføring behandlet. Det 
har kommet 61 søknader om overføring 
eller endring av plass. 

Foresatte kan forvente svar på søknad 
om barnehageplass i løpet av uke 15. 
(11. - 15. april) 

Tekst: Elin Aspen, barnehagekonsulent
Foto: Petter Ingeberg 

256 barnehagesøknader

Plussresultat i kommuneregnskapet 2015

Etter et tøft år med større 
omstruktureringer i flere 
enheter, kommunereform, 
rettsak mot staten samt  
endringer i både administra-
tiv og politisk ledelse, lev-
erer kommunen likevel et  
netto driftsresultat for 2015 
på 13,6 millioner. Dette er en 
forbedring fra regnskapsåret 
2014 med 48,5 millioner.  

Det er foretatt dekning av en andel av 
underskudd fra tidligere år med 1,6 
millioner kroner, og som følge av dette 
viser regnskapet null i mindreforbruk/
overforbruk.  

Dette er ikke nok til å komme av ROBEK 
lista, men utgjør omtrent 10 prosent 
nedbetaling av tidligere års merforbruk. 
Resterende merforbruk er allerede bud- 
sjettert nedbetalt med overskudd innen- 
for vedtatt økonomiplan. Kommunen har 

på den bakgrunn fortsatt krevende år i 
sikte. 

Administrasjonen melder om fortsatte 
utfordringer i driften av flere enheter, 
hvor kostnader har fremkommet på nye 
områder når det er gjennomført kutt. 
Denne utviklingen er hensyntatt i årets 
økonomiplan. Endringene hadde derimot 
ikke nok effekt i 2015 til å nå bystyrets 
budsjettmål. 

Flere større poster har talt til kommun-
ens fordel, blant annet gjennom redu-
serte kostnader for pensjon og mer- 
inntekter fra rammetilskudd. Økende 
press på kommunale tjenester og om-
fattende vikarbruk har fortsatt å utfor-
dre kommuneøkonomien. 

Den tverrpolitiske enigheten om 
driftsreduksjon i april i fjor var avgjør- 
ende for at vi nå kan fremlegge et  
positivt regnskap for 2015. 

Bystyret fikk et foreløpig notat om års-
regnskapet i midten av mars. Regnskap 
og årsrapport med avviksforklaringer 
blir behandlet politisk før sommeren. 

Vedtaket fra april 2015, kombinert med 
økonomiplanen for 2016-2019 bered-
er grunnen for en stadig bedre kom-
muneøkonomi i årene som kommer, men 
det krever en fortsatt lojal og målbevisst 
gjennomføring av vedtatte planer. Inn-
byggerne skal være trygge på at politisk 
ledelse, administrasjonen, mellomledere 
og ansatte ønsker å levere tjenester 
med høyest mulig kvalitet innenfor våre 
økonomiske rammer.

Trykk her for å lese årsregnskapet med noter

Tekst: Arne Ingebrigtsen rådmann 
Foto: Petter Ingeberg

Det var med en viss lettelse at rådmann Arne Ingebrigtsen (i midten), økonomisjef  
Per Sverre Ersvik (t.v) og ordfører Kjell Neergaard kunne presentere foreløpige  

regnskapstall for pressen  i begynnelsen av mars. 

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4470
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24 526 innbyggere pr. 1. januar 2016

Kommune 1. januar 2015 1. januar 2016 Endring

Kristiansund 24507 24526 +19

Sunndal 7155 7160 +5

Surnadal 5976 5969 -7

Averøy 5794 5828 +34

Aure 3549 3536 -13

Eide 3463 3467 +4

Tingvoll 3090 3103 +13

Gjemnes 2580 2593 +13

Smøla 2146 2141 -5

Rindal 2038 2036 -2

Halsa 1563 1547 -16

Nordmøre 61861 61906 +43

Innbyggertallet i Kristian-
sund steg med 19 (0,1 %)  
fra 1. januar 2015 og ut-
gjorde 24 526 personer per 
1. januar 2016. Dette går 
frem av en ny statistikk ut-
gitt av Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Molde økte med 340 
(1,3 %) og hadde 26 732 per 
1. januar i år. Ålesund økte 
med 463 (0,9%) til 46 747. 

 

Statistikken er lagt ut på SSB sine nett-
sider 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.

Averøy hadde størst vekst på Nordmøre. 
Seks Nordmørskommuner hadde økning  
og fem hadde nedgang. Størst nedgang 
hadde Halsa (-16). 

For hele Nordmøre var det en økning 
på 43 personer og en total befolknings-

mengde på 61 904 per 1, januar i år. Ser 
vi hele fylket samlet er folketallet økt 
med 0,6 prosent i 2015 og utgjør totalt 
265 290 per 1. januar i år. 

I Møre og Romsdal bor det 265 290 inn-
byggere, en vekst på 0,6 prosent i løpet 
av 2015. 

Folketallet i Norge økte fra 5 165 802 
per 1. januar 2015, til 5 213 985 per 1. 
januar i år. En økning på 0,9 prosent. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Folketallet på Nordmøre per 1. januar 2016 er slik, sortert etter antall.
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Ba om stopp i forberedelsene på Hjelset 

Kommunalt næringsfond 2016

Kommunen har i skriv til  
styret for Helse Møre og 
Romsdal anmodet om stans 
i forberedelsene til nytt 
sykehus på Hjelset. I bre-
vet varsles  mulig begjæring 
om midlertidig forføyning 
dersom anmodningen ikke  
imøtekommes.
Årsaken er rettssaken i sykehussaken 
som går for Inntrøndelag Tingrett i mai.

I sakdokumentene påpekes det at  
myndighetsmisbruket har ført til en 
saksbehandling og beslutningspro- 
sess med en rekke alvorlige brudd på 
bestemmelser i både forvaltningsloven 
og helseforetaksloven, samt brudd på 
ulovfestede forvaltningsrettslige prin- 
sipper. 

Det vises også til at Høyesterett i 
en rekke dommer i myndighetsmis- 
brukslæren og i dommer om saksbe- 
handlingsfeil tar det for gitt at forvalt-
ningsorganene selvsagt ikke gjennom-
fører vedtak som er basert på myndig- 
hetsmisbruk/saksbehandlingsfeil.

Kommunen ber om bekreftelse fra fore-
taket innen 1. mars om at det i tiden før 
rettskraftig dom i saken ikke blir gjort 
forberedelser til bygging av det nye fel-
lessykehuset som forutsetter plassering 
på Hjelset.

I skrivet varsles det også mulig be- 
gjæring om midlertidig forføyning der-
som anmodningen ikke imøtekommes

Etter bestemmelsene  i tvisteloven 
kan domstolene beslutte midlerti-
dig forføyning “når saksøktes adferd 

gjør det nødvendig med en midlerti-
dig sikring av kravet fordi gjennom-
føringen av kravet ellers vil bli ves-
entlig vanskeliggjort”. Det kan også 
besluttes midlertidig forføyning “når det 
finnes nødvendig for å få en midlerti-
dig ordning i et omtvistet rettsforhold 
for å avverge en vesentlig skade eller  
ulempe”.

Det opplyses videre at kommunen 
løpende vurderer behovet for å begjære 
midlertidig forføyning etter reglene i 
tvisteloven kapittel 34, også i forhold til 
svaret på anmodningen  om stopp. 

I skriv 29. februar fra helseforetaket op-
plyses det at anmodningen fra Kristian-
sund er avslått. 

Fortsettelse følger......

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Trenger du støtte for å  
etablere en bedrift? Legge til 
rette for samarbeidsprosjekt 
innenfor din bransje? Har du 
en fantastisk produktidé?  
 

Bedrifter og enkeltpersoner i Kris-
tiansund kan nå søke midler til 
prosjekter som styrker nyskaping, 
innovasjon og generell næringsut-
vikling. Næringsfondet er åpen 
for søknader fra både nyetablerte 
satsninger og knoppskyting fra ek-
sisterende bedrifter. Vi ønsker gode 
søknader fra alle de kloke hodene 
som vi vet finnes i Kristiansund!
 
Kommunalt næringsfond for 2016 
er basert på en tildeling på 700 000 

kroner fra Møre og Romsdal Fylkeskom-
mune. Tidligere års tildelinger fra Fylkes- 
kommunen har vært større, så potten 
som skal fordeles er betraktelig mindre 
enn før og dette setter også store krav 

til søker om at prosjektene er gode og 
gjennomtenkte.
 
Fondsmidlene lyses ut 2 ganger i 2016, 
med søknadsfrist i april og september. 
Etter saksbehandling blir søknadene lagt 
fram til politisk behandling hos kom-
munens formannskap 
 
Frist for å søke midler er 10.april og alle 
søknader må legges inn i søkeportalen 
regionalforvaltning.no. Søknader som 
ikke omsøkes via denne, vil dessverre 
ikke bli behandlet. All informasjon 
vedrørende næringsfondet finner du på 
denne portalen.

Tekst: Bente Weiseth Frantzen,  
næringskoordinator
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Ny flyplassterminal i 2020

Et nytt terminalbygg på 
Kvernberget kan stå ferdig 
i 2020, opplyste Avinors Ole 
Kristian Pettersen i nett- 
verksforumet Petropolen 
torsdag 18. februar.

60 personer møtte opp i Petropolen. Det 
var tre interessante foredrag om tiden vi  
lever i med kraftig nedgang i konjunk-
turer og voksende ledighetstall. Møte- 
deltakerne stilte spørsmål og viste  
engasjement.

-2020 er årstallet. Der står prosjek-
tet akkurat nå på Avinors planlagte  
investeringer, opplyste flyplass-sjef Ole 
Kristian Pettersen.  

Kvernberget er “hub” for Norskehavet 
og er den viktigste pulsåren for nærings- 
livet. 

Over år er det investert i flyplassens 
lengde, bredde, teknisk utstyr og nye 
bygg. To ting gjenstår i den opprin-
nelige investeringsplanen, og det er å 
bygge hangar for helikoptre og et felles  
terminalbygg for offshorearbeidere og 
sivil trafikk. 
 
Avinor har lenge lovt ny terminal. For-
holdene er dårlig for reisende, og  
spesielt gjelder det offshorearbeidere. 

2020 er året Kvernberget fyller 50 år. 
Det kan bli et fint jubileum for passa- 
sjerer og ansatte med en ny terminal.
 
5 minutter med Erna
Alf Dahl møtte statsminister Erna  
Solberg, da hun besøkte Molde, og  
samlet sentrale næringslivsaktører og 
noen Høyre/FrP-ordførere fra hele Møre 
og Romsdal. Ledighet og utfordringer 
knyttet til mindre aktivitet i havet var 
tema.
 
Næringslivet i fylket presenterte fok-
usområder. Disse er listet opp i Dahls  
presentasjon. 

Alf Dahl hadde denne oppsummeringen 
av “fem minutter med statsministeren”:
“Vi er ikke nedbrutt, men er offensive 
og motiverte for å utvikle og betjene 
Norges viktigste næring i generasjoner 
fremover.  
Denne krevende omstillingsprosessen 
skal vi som bransje komme styrket ut 
av, gjerne med noen konkrete bidrag 
fra regjeringen, og en felles aner- 
kjennelse av næringens viktigste bidrag 
til å sikre vår langsiktige velferd, ut-
vikling og omstilling.  
Vi har alle et ansvar for å framsnakke 
olje- og gassnæringens betydning, 
både for verdiskaping, og som fremtidig   

arbeidsplass for våre barn og barne-
barn.” 

Dahl har tro på bedring og oppgang fra 
2018. Vi står foran seks feltutbygginger 
i løpet av fem år. Planlagte aktiviteter i 
inneværende år er dessverre på et lavt 
nivå. Prosjekter er utsatt og det er få 
letebrønner.

Høye ledighetstall
Ragnhild Jenny Fausa i NAV presenterte 
en analyse av ledigheten i Kristiansund, 
og den øker kraftig. 

Helt ledige og permitterte er nå 666  
personer, og plusser man på delvis  
ledige er tallet 1 033 personer. I tillegg 
er det 1 095 med nedsatt arbeidsevne, 
100-200 på sosialhjelp og ca. 20 innen 
kvalifiseringsprogrammet.

Fausa viste statistikk over ledige  
ingeniører og andre grupper som nå er 
skadelidende av konjunkturnedgang.

Her er presentasjonen til Alf Dahl
Presentasjonen til Ole Kri. Pettersen
Presentasjonen til Ragnhild Fausa

Tekst: Helge Hegerberg

http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4447
http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4446
http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4448
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Sikker digital post til innbyggere

Det er en nasjonal opp- 
fordring om bruk av per-
sonlig digital postkasse. 
Kommuner og statlige virk-
somheter vil i økende grad 
sende brev digitalt, og kom-
munene på Nordmøre har 
startet. Er du klar til å motta 
svar på barnehagesøknad, 
svar på byggesøknad og  
andre brev digitalt?

Du kan nå velge å samle alle brev fra det 
offentlige i din sikre digitale postkasse. 
Dette er trygt, gratis og miljøvennlig. 

Hvert år sender det offentlige omlag 8 
brev per innbygger, som tilsvarer 40 
millioner brev per år. Papirmengden 
tilsvarer daglige utslipp fra 250 000 
personbiler. Å sende brevene koster 
rundt 400 millioner kroner. Dette kunne 
heller vært brukt til eksempelvis 655 
lærerårsverk eller 668 sykepleierårsverk 
eller 2736 barnehageplasser. Regjer- 
ingen ønsker å endre dette ved å sende 
digital post til din digitale postkasse på 
en sikker, miljøvennlig og ikke minst 
raskere måte.

IKT ORKidé
Kommunene i IKT ORKidé-samarbeidet 
begynte å ta i bruk løsningen tidlig i 
2015 og har til nå sendt rundt 15 000 
brev til innbyggere og næringsliv. Du er 
kanskje en av de som har mottatt brev i 
Altinn fra kommunen, der du fikk varsel 
på SMS først? Hva betyr dette for meg? 
Hva er en digital postkasse? Hvorfor 
sender de ikke brevet på epost? Kanskje 
du vil ha det på papir? Her har du en del 
alternativer som du selv kan velge i.

Norsk lov og sikkerhet
Å sende digitalt er besparende. De fleste 
er digitalt aktive på mobil, nettbrett og 

pc, så man tenker kanskje at dette ikke 
er en nyhet. Det nye er at du kan velge 
sikker digital postkasse. Det er ikke lov 
å sende brev med personsensitivt inn-
hold på epost, fordi det ikke er sikkert 
nok. Eksempler er brev med helseopp- 
lysninger eller annet sensitivt innhold.

Slik fungerer det i praksis for deg:
Det finnes 3 sikre digitale postkasser 
som kan benyttes i Norge:
• Altinn, som de fleste har brukt for  

skatteoppgjør og selvangivelsen. 
• Kommunene sender brev hit hvis du 

ikke har valgt noe annet.
• Digipost - eies av den norske post.
• E-boks - eies av den danske post.

Hvis du ikke gjør noe aktivt, vil brev fra 
kommunen fortsatt sendes til Altinn. 
Velger du Digipost eller e-Boks send-
es brevene til valgt postkasse. Du kan 
bytte mellom Digipost og e-Boks uten 
ekstra kostnad. Du må ha fylt 15 år for å 
registrere deg som bruker.  

Noen spør hvorfor det ikke er kun en 
sikker digital postkasse? Grunnen er 
at du selv kan velge postkasse samt at  
departementet ønsket å gi konkurranse 
til tilbyderne.  Difi ønsker på sikt at inn-
byggere bruker Digipost eller e-Boks og 
at Altinn brukes av næringslivet.  

Varsel på SMS og e-post
Ved å registrere e-postadresse og  
mobil i digital postkasse får du varsel 
hver gang det offentlige sender brev. 
Du logger inn via ID-porten og velger  
bankID eller BankID på mobil. De fleste 
bruker allerede dette på sin nettbank. 
Du kan også logge på med MinID, men 
får da kun åpnet ikke-graderte brev. For 
å lese brev med sensitiv informasjon må 
du bruke en av de andre valgene. Du blir 
automatisk varslet om dette. 

Næringsliv
Det offentlige sender også digitalt til 
alle som har organisasjonsnummer. Det 
gjelder firma, virksomheter, lag og fore-
ninger. Disse kan ikke velge digital post-
kasse selv, må bruke Altinn og kan ikke 
reservere seg mot digital forsendelse.

Reservasjonsrett
Å motta brev digitalt fra det offentlige 
er en frivillig ordning. Hvis du ikke har 
brukt Altinn i løpet av siste to år og ikke 
har valgt postkasse, er du reservert og 
får brev på papir som før. Har du brukt 
en av de tre postkassene og ønsker å 
reservere deg, må du kontakte norge.no 
eller ringe 800 30 300. I praksis betyr 
det at en del av den godt voksne befolk-
ningen allerede er reservert og får brev 
på papir akkurat slik som før.

IKT ORKidé
En prosjektgruppe i IKT ORKidé innførte 
løsningen i 2014 og har gitt opplæring 
til flere hundre saksbehandlere. Disse 
kommuner tilbyr nå sikker digital post: 
Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, 
Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, 
Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 
I februar var det en nasjonal kampanje 
for at flere skal ta i bruk sikker digital 
post. På www.velgdigitalpostkasse.no  
finner du utfyllende informasjon. 

Del av EU´s digitale agenda
Digital agenda 2020 er navnet på EU´s 
langsiktige strategi for å effektivisere  
offentlig sektor. Sikker digital post er en 
av målområdene. Danmark er ledende 
og har brukt e-Boks i flere år. 

Vi er med på utviklingen. Digital  post-
kasse gir miljøgevinster, kan gi store be-
sparelser samt bedre og raskere service. 
For hvert brev du leser digitalt fra kom-
munen, har du bidratt til en besparelse 
på om lag 35 kroner. 

Slik kan du bidra
Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til 
å velge sin digitale postkasse ved å gå 
inn på www.velgdigitalpostkasse.no. 

Med vennlig hilsen prosjektgruppen:  
Svein Taknæs (leder), Marianne Rotvær 
(KSU), Petter Ingeberg (KSU), Oddrun 
Skomsøy (Smøla), Pål Ranes (Surna- 
dal), Anne Lise With Wullum (Surnadal),   
Hildegun Kvernberg Blø (Nesset).

Tekst: Svein Taknæs, IKT-Orkidé
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Svea fikk takk fra Norge.no

Svea Ulriksborg (18) er lær- 
ling ved Kristiansund service- 
kontor i kontor- og admi- 
nistrasjonsfaget. Hun opp- 
daget en “død” link på nett- 
stedet Norge.no og meldte 
fra. Da tok det ikke lang tid 
før feilen var rettet og takk 
var sendt til melderen.  

Det er mange tjenesteområder man skal 
bli kjent med som lærling ved kommun-

ens servicekontor.   

Første halvår har Svea lært 
mye om kundebehandling 
og hvilke tjenester som er  
knyttet til servicekontoret. 

Kommende halvår skal hun 
jobbe mye med digitale  
tjenester. Det syns hun er et 
spennende område, og som 
det er viktig å kunne mye 
om, både som innbygger og 
som veileder.  

Svea har selvfølgelig allere-
de digital postkasse på plass, 
og hjelper gjerne de som 
er usikker på hvordan man 
går fram. Hun veileder også 
kunder i forhold til det offent- 
lige  nettstedet Norge.no

Norge.no
Norge.no er en veiviser til offentlige  
tjenester på nett. De digitale tjenestene 
er tilgjengelige via søk og en temameny, 
utifra aktuell livssituasjon. Her kan du 
finne mye nyttig informasjon.  

Som del av jobben ble Svea bedt om å 
orientere seg om tjenestetilbudet som 
Norge.no tilbyr. Hun gikk inn på nett- 

stedet med våkent blikk, og fant  
jammen en feil - og de er det ikke 
mange av.
 
Svea sendte så denne meldingen til 
brukerstøtte@difi.no:

Jeg er lærling på servicekontoret i  
Kristiansund, og har fått i oppgave å opp- 
datere meg på Norge.no. Når jeg  
trykker på “Finn tjeneste” - “Trafikk” 
- “reise og samferdsel/førerkort og  
sertifikat”, og trykker på øverste link 
“Status for søknad om førerkort”, så 
er linken død. Det kommer bare opp at 
nettsiden ikke finnes, og det er jo litt 
dumt. Tror dere at dere kan rette opp 
denne feilen og sette inn rett link? 
 
Og her er svaret fra DIFI: 
Hei, og takk for e-posten din! Tjenest-
en Status for søknad om førerkort ligger 
under ‘Din side’ på Statens vegvesens 
nettsider. Vi lenker nå til denne siden på 
Norge.no. Mange takk for tilbakemeld- 
ingen! 
 
Svea anbefaler deg å ta en titt på norge.
no. Du finner helt sikkert noe som er ak-
tuelt for deg. 

Tekst og foto: Annette Gundersen,  
enhetsleder 

Krafttak mot kreft i Kristiansund

Krafttak mot kreft er Kreft-
foreningens årlige innsam- 
lingsaksjon. I år går peng- 
ene til å hjelpe de som har 
en kreftsykdom de ikke kan 
bli friske av. Forskningen har 
kommet langt, og i dag over-
lever to av tre som får kreft. 

Likevel får noen den 
tunge beskjeden om 
at de ikke blir friske 
av sykdommen, men 
kommer til å dø av 
eller med den. For 
disse finnes det in-
gen helbredende 
behandling, kun be-
handling som er livs-
forlengende og/eller 
lindrende.  

Målet er at de skal 
få så mange gode 
leveår som mulig, 
med best mulig livs- 

kvalitet, både for den som er syk og for 
deres pårørende. Derfor går pengene til 
dette formålet. 

Krafttak mot kreft foregår de to første 
ukene i mars hvert år. Da besøker over 
20 000 bøssebærere norske husstander, 

og samler inn penger til viktig kreftfor-
skning.  

En stor andel av våre bøssebærere 
er russ, som med sin tid og innsats er 
med på å redde liv. I Kristiansund gikk 
russ fra Atlanten og Kristiansund vide-
regående skoler med bøsser torsdag 3. 
mars, og samlet inn ca. 176 000.  

Lokale representanter fra Odd Fellow 
har i en årrekke hjulpet russen med 
gjennomføringen på innsamlingsdagen, 
og de stilte opp i år også.  

Aksjonsleder Petter Spolen fra Kreft-
foreningen takker russen, og forteller 
at han er svært godt fornøyd med inn- 
satsen og givergleden i Kristiansund. 
Han informerte om at det så langt er 
samlet inn omtrent 2,5 millioner kroner 
i region Midt-Norge i løpet av den første 
aksjonsuken.

Tekst/foto: Lillian Karlsen, kreftkoordinator

Lokal aksjonskomite representert ved elever ved Atlanten og   
Kristiansund vgs samt Odd Fellow sammen med aksjonsleder  

Petter Spolen fra Kreftforeningen (t.v.)
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Hva smaker smaksløken? 

Vi har laget en enkel og  
gratis abonnementsordning 
for infobladet. Sender du 
epost til infobladet@kristian-
sund.kommune.no, legger vi 
deg inn på abonnements- 
lista, og da får du  infobladet 
sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.

Kristiansund kommune gir 11 måneder i 
året ut infobladet Kristiansund.  Her pre-
senteres små og store nyheter om saker 
og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distribuert 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 rådmennene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
benken” på Stortinget.

Infobladet Kristiansund er populært, 
tilbakemeldingene er meget gode og 
vi har ved noen anledninger blitt spurt 
om det kan opprettes en abonnements- 
ordning. Nå prøver vi det. 

Du kan se tidligere utgivelser av Info- 
bladet ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 

I midten av februar fikk Myra 
barnehage besøk av kokker 
på hjul. Kokkene er fra Klipp- 
fiskakademiet. I samarbeid 
med førskolelærere og Norsk 
smaksskule med Arne Brimi i 
spissen, har de utviklet «Hva 
smaker smaksløken».

Dette er et tverrfaglig formidlingsopp- 
legg om fisk og tradisjonsmat gjennom 
bruk av sansene. «Vi spiser med øynene, 
nesen, hørselen, munnen og følelsene». 
Opplegget er forankret i Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver og 
testet ut på førskolebarn.

Kokken som kom heter Ruth Marit 
Kvennes Pettersen. Barna var godt for-
beredt og gledet seg. Det var de største 
barna som fikk være med. Besøket 
startet med å snakke om smaksløkene 

og forskjellige smaker. Barna fikk smak-
sprøver med grunnsmakene søtt (suk-
ker), surt (sitron), salt (spekepølse) og 
bittert (grapefrukt). Ikke alle greide å 
spise det de fikk, men alle smakte på.

Etterpå var det bruk av luktesansen. De 
fikk beger med noe i, og skulle si hva det 
luktet og tippe hva som var oppi. Mel var 
den første lukta, denne var vanskelig å 
komme frem til, men mange gode fors-
lag ble delt. 

Kaffe – her var det noen som tippet 
riktig, med en gang. De fikk se kaffe-
bønnene og det var noen som syntes 
disse lignet på rådyrlort.  

Den siste lukta kom det også mange 
forslag på, drops, te, rosiner, lakris. Den 
var en stjerneanis i boksen og denne 
lukta lakris. 

Barna prøvde også å spise saltstenger 
med hendene for ørene og uten. Dette 
for å høre lyden av mat.   
 
Hørselssansen spiller også inn på smak-
en i maten. De fikk også smake gulrot 
som var kokt, most og rå, med fokus på 
forskjellene.

Hvor er fiskekakene fra?
Det ble snakket om hvilken fisk det var 
de skulle bruke, samtidig som hun viste 
fisken frem. Mange mente det var torsk, 
men det var hyse.  
 
Kokken fortalte om hva som kjenne- 
tegner en hyse. En svart flekk på siden 
av fisken.  

Hun lurte også på om noen hadde vært 
på fisketur selv. Mange ivrige barn ville 
fortelle om sin fisketur og de ville gjerne 
se hjertet på fisken.
 
Kokken presenterte alle ingredienser 
hun måte ha for å ordne fiskekaker.  
 
Noen lurte på om de kanskje kunne 
lage fiskepudding i stedet, men da 
svarte kokken at hun måtte hatt andre  
ingredienser.  

Barna fikk se filetering av fisk og de var 
med på veiing og måling.  

Det hele ble avsluttet med smaking av 
nystekte fiskekaker. Det var noen som 
gjerne ville ha ketchup på, men det så ut 
som det smakte godt uten også.

Vi sender en stor takk til kokkene på 
hjul. Dette var både lærerikt og moro!

Tekst og foto: Reidun Vullum, enhetsleder

http://infobladet@kristiansund.kommune.no
http://infobladet@kristiansund.kommune.no
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Ungdommens halvtime i Bystyret

Tirsdag 16. februar var 
det på nytt ungdommenes 
tur på bystyrets talerstol. 
Fire fra ungdomsrådet var 
klare på sine hjertesaker. 
Helsesøsterordning, trafikk- 
sikkerhet, kulturtilbud og 
kommunereform må det 
settes fokus på.

Charlotte Nekstad Neergaard var 
først ute. Hun er opptatt av helsesøster-
ordningen ved Atlanten videregående 
skole og tar opp tematikken rundt ung-
doms psykiske helse.  

-For det har seg slik at dagens skole- 
elever er en generasjon som stresser 
seg selv syke. Aldri før har det vært 
så mange unge som sliter. I en un-
dersøkelse fra Norsk institutt for forsk-
ning om oppvekst, velferd og aldring, 
bedre kjent som NOVA, viser det at 3 av 
10 unge jenter som synes at ” alt er et 
slit” og ” at dem bekymrer seg for mye 
om ting”. Den viser også at 1 av 4 unge 
jenter har depressive symptomer. 
 
Charlotte er klar på hvilke tiltak som 
må settes inn. -En ting vi kan gjøre 
for å forhindre at dette ikke skal skje, 
er å ansette flere helsesøstre eller få 
helsesøsteren til å jobbe flere dager i 
uka.

Peter Andreas Kirk Lossius tar der-
etter opp en sak om trafikksikkerheten 
i Atlantenområdet. Han er tydelig enga- 
sjert og har klare meninger på situa- 
sjonen.  

-Hver morgen er det godt over 1000, 
elever og lærere som skal ut til Atlanten 
i løpet av en halv time. Det er 2 skoler 
og 1 barnehage i området. Dette er et 
stort antall personer som ferdes i et lite 
område i løpet av kort tid. Det største 
problemområdet er fra bussholde- 
plassen ved skøytebanen og fram til og 
parkeringsplassen bak Atlanten vide-
regående skole. Der mangler det skilting 
hvor foreldre kan stoppe for av- og på- 
stigning og tydelig merking hvor fot- 
gjengere skal gå.   
 
Peter har flere forslag for å løse situa- 
sjonen i det trafikkerte området.  
-… det trengs en forlengelse av fortauet 
ved Atlanten videregående skole og et 
skilt som oppfordrer foreldre til å sette 
av barna sine ved bussholdeplassen. I 
tillegg kan elevrådene ved skolene be 
ungdommen til å tenke trafikksikkerhet 
inn og ut i skoleområdene.

Marte Dragset Stenberg tar ordet  
etter Peter. Kulturtilbudet i Kristiansund 
er neste sak på programmet. Marte er 
klar på at Kristiansund er en kulturby, 
men at det mangler tilbud for uorgan-
isert ungdom fra 12 til 18 år. Kultur- 
skolen er også en hjertesak der hun  
ønsker kortere ventelister på tilbudene.   

-Vi trenger bredere breddekultur  
… Det triste er at det er ei gruppe som 
alltid faller utenom. Det er grupper mel-
lom 12-18 som ikke driver med idrett, 
eller har vært så heldig og kommet inn 
på et kurs i kulturskolen. 
Disse er faktisk de som trenger mest å ha 
en plass å dra til. Det er i dag et enormt 

stort press på 
denne alders- 
gruppa, og de 
sliter mye med 
selvtillit og selv-
bilde og trenger 
og finne et forum 
hvor de kan føle 
seg hjemme og 
trygg i, og kan 
øke sin selvtillit 
og selvinnsikt. 
 
Kristiansund har 
det siste året fått 
et nytt tilskudd i 
organisasjonsliv-
et, som mange 
nok kjenner til. 
Kristiansund og 

Omegn Scene og Kulturforum er en para- 
plyorganisasjon som jobber for kultur 
i alle sjangre og for en kulturarena for 
folk i alle aldre. -Vi i ungdomsrådet støt-
ter budskapet til Kristiansund og Omegn 
Scene og Kulturforum, avslutter Marte.

Knut Madsen er nestleder i Kristian-
sund ungdomsråd. Knut snakker enga- 
sjert om kommunereformen og glad for   
at ungdomsrådet tidlig ble tatt med i 
prosessen. 

Han avslutter ungdommens halvtime i 
bystyret med å takke for at ungdom blir 
hørt i dette arbeidet og at det er positivt 
at intensjonsavtalen for 6-kommune- 
samarbeidet har et eget punkt om  
organiseringen av felles ungdomsråd.

De unge politikerne høstet applaus fra 
politikerne i bystyret. Flere rerepresent-
anter var oppe på talerstolen og ønsket 
saker til videre behandling.  

Asle Orseth fra MDG ønsket å se videre 
på trafikksikkerheten i Atlantenom- 
rådet. Frp ved Geir Nordli komment-
erte innspillet om kulturtilbud og ønsket 
å sende bestilling om videre arbeid til  
kulturenheten om dette. SVs Line Karls-
vik kommenterte helsesøsterordningen 
og mente dette var et viktig innspill å 
drøfte videre. Ragnhild Helseth avsluttet 
Ungdommens halvtime med å takke for 
alle innspill fra Ungdomsrådet. Denne 
gruppen vil vi helt sikkert høre mer fra!

Tekst: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Fra venstre Charlote Nekstad Neergaard,  Peter Andreas Kirk Lossius,  
Knut Madsen og Marte Dragset Stenberg. 
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Friskliv og mestring - Storhaugen helsehus

Fredag 19. februar ble  Frisk-
liv og Mestring etablert som 
en fellestjeneste, og fysisk 
plassert i Storhaugen helse-
hus. Frisklivsentralen fikk 
prosjektmidler fra fylkes-
mannen i 2015 for å etablere 
en modell for friskliv og me-
stringstilbud i kommunen. 

Prosjektarbeidet har tatt utgangspunkt i 
de ordinære friskliv og mestringstilbud vi 
hadde, og sett disse i lys av føringer fra 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring 
og mestring innen helse (NK LMH).  

Frisklivsentralen har i samarbeid med 
folkehelsekoordinator Bente Elshaug 
og Torill Kvisvik, seksjonsleder for 
Lærings- og mestringssenteret Helse 
Møre og Romsdal, utviklet modellen for 
et kommunalt Friskliv og Mestringstil-
bud. Det er også gjennomført en bruk-
erundersøkelse. 

Det er tre forhold som må være tilstede 
for at man kan kalle det et lærings- og 
mestringstilbud: 

1. Fagkunnskap og brukererfaring er 
likestilt. En planlegger, gjennom-
fører og evaluerer læringstilbudet i 
likeverdig samarbeid. 

2. Lærings- og mestringssenteret skal 
være en tilgjengelig møteplass der 
deltagere kan henvende seg. 

3. Fagpersoner deltar med innlegg/
tema som del av sitt arbeid.

Vi erfarte at mange mestringstilbud og 
helsefremmende tiltak var noe oppdelte 
og utfordrende for personer å få kjenn-
skap til.  
 
Nå har innbyggerne mellom 18 og 67 år 
et samlet møtested som de kan oppsøke 
for å få råd, veiledning for å mestre livet 
når de opplever uhelse.   

Friskliv og Mestring ved Storhaugen 
Helsehus samler og utvikler en arena 
hvor forbyggende, mestrende og helse-
fremmende tjenester kan understøtte 
innbyggerne til fortsatt å kunne være 
“sjef i eget liv” og mestre dagen står 
sentralt.  

Vi ser også behov for et framtidig  
samarbeid med frivillige lag og orga- 
nisasjoner. Vi skal denne våren etablere 
et brukerråd som skal delta videre i 
planleggingen av Friskliv og mestring-
stilbudene.  

Friskliv og Mestring jobber aktivt på  
internett/facebook hvor vi samler og 
sprer nyttig informasjonen om ulike 
forebyggende og mestrende tilbud. 
Facebook siden har 1200 følgere og 
er en «møteplass» for de som søker  
informasjon.
 
Hovedmål
• Frisklivs- og Mestring er et helhetlig 

og samordnet tilbud innen friskliv og 
mestring.

• Vi er en motor/ initiativtaker og 
samarbeidspart i utvikling av nye 

tilbud innen helsefremmende og 
forebyggende aktiviteter

• Vi tar initiativ til utvikling av ulike 
tilbud innen helsepedagogikk og 
motiverende intervju, rettet mot 
ansatte og brukerorganisasjoner.

• Vi initierer, planlegger og markeds-
fører frisklivs- og mestringstilbud.

• Vi fremmer universell folkehelse ved 
å støtte og fremme ulike folkehelse- 
arrangement og kampanjer

 
Vi er representert med en tverrfaglig 
gruppe av fysioterapeut, ergoterapeut 
og sykepleier med dybdekunnskap om 
endring.  

Hovedfokus er innenfor områdene fysisk 
aktivitet, kosthold og bruk av tobakk.  

Friskliv og Mestring skal i tillegg ha 
kjennskap til, og stimulere og til- 
rettelegge for, ulike tilbud for fysisk  
aktivitet i nærmiljøene.  

Målgruppen er de som trenger hjelp og 
støtte til endringer i levevaner. Tilbudet 
er derfor spesielt rettet mot personer 
som har økt risiko for sykdom eller har 
en diagnose hvor fysisk aktivitet, en-
dret kosthold og røykeslutt har en fore- 
byggende effekt.
 
Noen av tilbudene vi har pr i dag er 
Frisklivsstrening, Aktiv på Dagtid, Ta 
Styring, Bra Mat kurs med mere. Det 
er forløpende inntak på tilbudene, så ta 
kontakt om dette er aktuelt for deg. 
 
Vi har åpent for alle som ønsker kontakt 
hver onsdag mellom kl 09 og 15.
 
Tekst: Elisabeth Sjåvik, leder av arbeidsgrup-
pen prosjekt Friskliv og Mestring
Foto: Anne-Cathrine Grav Olsen

Fra venstre Ida Elise Hansen, Tanja G Bangjord, Andrea A Betten og Anne-Cathrine Grav Olsen
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Forfatterbesøk ved Nordlandet barneskole

Nordlandet barneskole var 
så heldige å få forfatter, 
fotballspiller og kristian-
sunder Arild Stavrum på 
besøk til skolen. Han kom i 
forbindelse med vår årlige 
lese- og skriveuke, og det 
var elevene på mellomtrin-
net  som fikk muligheten til å 
bli kjent med ham.  

Før han kom på besøk hadde alle elevene 
på mellomtrinnet hørt den første boken 
i serien om Mikke, Hansa og Shearer – 
Maradonas Magi.  
 
Boka er også kjøpt som klassesett med 
midler gitt av Dale Sanitetsforening.  

Guttene som Maradonas Magi handler 
om spiller fotball på CFK, men møter 
Nordlandet i beryktede lokaloppgjør.   

Dette fenget ikke bare den fotball-
spillende delen av elevene. Samtlige ble 
engasjert. Det nevnes også at Kari Hola 
er med i boka, og bidrar til at det også 
er litt forelskelse med i bildet.

Besøket av Arild Stavrum var todelt. 
Den første økta innebar et bokbad, der 
elevene på forhånd hadde fått være med 
å lage spørsmål til bokbadet. Disse ble 
sammenfattet og kategorisert, og fire 
heldig elever fikk være programledere 
i bokbadet med Arild Stavrum. Det ble 
et underholdene og interessant bok-

bad, der de fleste typer spørsmål ble 
stilt. Det var kanskje hovedvekt på fot-
ballspørsmål, men det er jo ikke rart 
når ei ekte fotballstjerne satt i stolen 
foran oss. Arild svarte utfyllende på alle 
spørsmålene og bokbadet fenget. 

I den andre økta holdt Arild Stavrum et 
foredrag for elevene der fokuset var å 
utarbeide en karakter i ei bok. Han kom 
med eksempler på hvordan han jobbet 
fram en karakter, og fortalte litt om bak-
grunnen for noen av karakterene sine. 
Dette gjorde han gjennom å bruke fot-
ball, og ved å la elevene medvirke, og til 
å tenke selv. Dette ble veldig underhol-
dende, det ble til og med spilt en liten 
minifotballkamp i festsalen.

Etter at Arild Stavrum var ferdige med 
foredraget flokket elevene seg rundt han 
for å kommentere noe han hadde fortalt, 
spørre mer og ikke minst for å få auto-
grafen hans.

Både elever og ansatte ved Nordlan-
det barneskole takker Arild Stavrum 
for besøket, og for at han ga elevene  
inspirasjon til å uforme sine egne  
karakterer som nå er en del av en his-
torie eller en start på ei bok. Hvem vet, 
kanskje er det noen blivende forfattere 
som sitter og skriver akkurat nå? 

Tekst og foto: Siri Oterhals, enhetsleder

Her er Arild Stavrum (helt til høyre) i bokbad sammen med Tuva Waagbø (f.v),  
Karen Marie Dahl, Johan Berstad Knudsen og Ferdinand Hermundsli. 

Skreiaften på Barmanhaugen eldresenter
Onsdag 2. mars var det-
skreiaften ved Barman-
haugen eldresenter. Maten 
var tilberedt ved kommun-
ens felleskjøkken. Det var 
mange som hadde gledet seg 
til denne kvelden. 

Det var ialt 40 som hadde meldt seg på 
til dette arrangementet. 

Arrangementet startet klokken 17 med 
underholdning av Odd Arne Halaas. Han 
er populær blant de eldre, og kom med 
mye god og kjent musikk. Folk koste seg 
og sang med. 

Klokken 18 ble det servert skrei, lever 
og rogn, samt et glass rødvin til de som 
ønsket det.  

Dette var et høydepunkt som mange 
hadde gledet seg til lenge.  

Maten ble levert fra kommunens felles- 
kjøkken, og den smakte fortreffelig.   

Mellom middag og kaffen ble det tid til 
en runde med åresalg, noe som også er 
populært, og mange fine gevinster ble 
delt ut.  

Kvelden ble avsluttet med kaffe og bløt-
kake, som var laget ved senteret.  

Det var en mett, glad og fornøyd gjeng 
som gikk fra eldresenteret onsdag kveld. 
Mange uttrykte at de allerede nå har 
begynt å glede seg til neste års skrei- 
fest.

Tekst og foto: Lisbeth Standal, aktivitør
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Møteplan mars/april             

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon (adm. forslag til møteplan) Mar April

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

15. 05.

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

08.
05.
19. 
26.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)  *Møtet holdes på Rensvik skole  
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

 

06*

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

03.

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

16.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg) 
Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00. Hagelin. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver 
etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 

17. 21.

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

04.

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

07

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Fredag kl. 11.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utval-
get fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

17.

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

13.

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

07.

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

01. 25.

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015
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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

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

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

Twitter:  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)

Etter en innsamlingsaksjon i regi av Gamle Kripos er den gamle klokka på Piren  
totalrestaurert med ny innmat. Lørdag 5. mars ble klokka offisielt tilbakelevert  

til kommunen. Begivenheten ble “hedret” fra Bjørnehaugen  (Foto: Petter Ingeberg) 

http://www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
http://www.kristiansund.no/fil.asp%3FMId1%3D1629%26FilkategoriId%3D79
http://www.kristiansund.no/fil.asp%3FMId1%3D1629%26FilkategoriId%3D79
arne.ingebrigtsen%40kristiansund.kommune.no
petter.ingeberg%40kristiansund.kommune.no
postmottak%40kristiansund.kommune.no%20
www.kristiansund.no
http://ksuintra
www.facebook.com/kristiansundkommune
servicekontor%40kristiansund.kommune.no

