Ledige stillinger
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE
Nordlandet barneskole har ledig 2 midlertidige stillinger med mulighet for fast ansettelse:
• 73,3% stilling tom 14.02.18.
• 50% stilling tom 01.07.18.
Søknadsfrist: 18. juni.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
FORTETS DAG SØNDAG 11. JUNI
På Kvalvik Fort på Frei søndag 11. juni kl. 12-16. Minibusstransport fra Kongens Plass kl. 11:30
og skytteltransport fra p-plassen ved Bjerkelund skole hele dagen. Retur fra Kvalvik Fort til
Kongens Plass ca. kl. 16:00. Arr. Kvalvik Forts Venner i samarbeid med Kristiansund kommune.
Se http://kvalvikfort.no/ for mer info.
ENDRESETBUKTA - SØKNAD OM TILLATELSE TIL AREALUTVIDELSE AV
OPPDRETTSANLEGG
Søknaden gjelder kun arealutvidelse, ikke økning i lokalitets MTB: Produksjonsarealet ønskes
utvidet slik at man kan øke fra 10 til 13 produksjonsenheter. 2 fortøyningsliner mot vest vil
krysse kommunegrensen mot Averøy kommune. Her er sendt eget varsel.
Det offisielle navnet på lokaliteten er Endresetbukta, dette søkes endret til Endreset.
Søknadsdokumenter er utlagt på Servicekontoret og på kristiansund.no.
Kommunen skal etter at søknaden har vore lagt ut til offentleg innsyn i 4 veker og seinast 12
veker etter at dei mottok søknaden gi uttale om søknaden i høve til plan og bygningslova
(jf. § 4, andre ledd i ”Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakulturssøknader”).
Kommunens uttale skal saman med innkomne merknader sendast til Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Merknader sendes til: postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune,
Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund innen 17. juni 2017.

Politiske møter
•
•
•
•
•

Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget: 12. juni kl. 9.00, brannstasjonen
Formannskapet: 13. juni kl. 10.00, formannskapssalen
Olje- og energiutvalget: 14. juni kl. 9.00, formannskapssalen
Hovedutvalg for miljø- og tekniske tjenester: 15. juni kl. 13.00, Hagelin
Hovedutvalg/plan- og bygningsrådet: 15. juni kl. 13.00, formannskapssalen

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

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

