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SEPTEMBER

Folkemøtet om nytt sykehus fylte Festiviteten. De rundt 500 frammøtte lyttet ivrig til redegjørelsen fra
helseforetaket, Norconsult og Sintef. Helseforetaket fikk også ros for grundig og god prosess. Det ble fra
tilhørerne framført mange svært gode argument for å plassere sykehuset bynært Kristiansund. Innstillingen
legges fram 10. desember og vedtak om stedsvalg fattes 17. og 18. desember. (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i juni måned i 2014:
• Hege Leren-Søilen har 01.06.2014 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1
• Eirik Pettersson har 01.06.14 tiltrådt i 100 % stilling som formann ved Byingeniørens renovasjonstjeneste
• Morten Rolfsen har 01.06.2014 tiltrådt i 100 % stilling som renovatør ved Byingeiøren
• Janne Elise Kruse har 01.06.2014 tiltrådt i 75 % stilling som helsefagarbeider ved Rokilde sykehjem
• Cornelia Philipp har 01.06.2014 tiltrådt i 41 % stilling som helsefagarbeider ved Kringsjå sykehjem
• Elisabeth Strand har 02.06.2014 tiltrådt i 75 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Birthe Mathiasen Storbukt har 02.06.2014 tiltrådt i 66 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Fathi Dagelin har 02.06.2014 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Nina Nordhopbakk har 10.06.14 tiltrådt i 80 % stilling som helsesøster ved Barn, familie og helse
• Lena Marie Aakre har 10.06.2014 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1
• Ann Kristin Bjerkås har 10.06.2014 tiltrådt i 100 % stilling som helefagarbeider ved Psykisk helse
• Guro Elisabeth Sørdal har 23.06.2014 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin sin faste stilling i juni måned i 2014:
• Turid Havneraas har sagt opp sin 65 % still som hjelpepleier ved Barmanhaugen korttidsavdeling, fratredelse 08.06.2014
• Hanne Mikalsen har sagt opp sin 100 % stilling som veileder ved NAV Kristiansund, med fratredelse 09.06.14
• Michelle Macay Baswel har sagt opp sin 90 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 28.06.2014

Utlyste stillinger
Utlyste stillininger pr. 12. september. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

Rokilde sykehjem
• Diverse sykepleier- og helsefag- og hjelpepleierstillinger, frist 20. september

Kristiansund opplæringssenter
• Tilkallingsvikarer ved Bekkefaret skole, frist 22. september

Atlanten idrettspark
• 50,5% servicearbeider ved Atlanterhavsbadet, frist 30 september
• 51,41% servicearbeider ved Atlanten cafè, frist 30. september
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Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Tidsplan for økonomiplan 2015 - 2018
Økonomisjef
Per
Sverre
Ersvik sendte i midten av juli
ut budsjettrundskrivet for
planperioden 2015-2018.
Med dette gikk startskuddet
for et omfattende, vanskelig
og viktig arbeid som omfat-

ter alle kommunens enheter.
Kommunens
økonomiske
situasjon gjør at enhetene
og seksjonene må melde
inn innsparingstiltak på 5
prosent av budsjettrammen
i 2014. Forslag på nye til-

Oppgave

tak skal dokumenteres spesielt og får en svært streng
vurdering
Bystyret
behandler
budsjettet tirsdag 16. desember.
Betalingssatsene behandles
2. desember.

Ansvar

Frist

Merknad

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Administrativt
Utsendelse av budsjettrundskriv til enhetslederne

Økonomisjef

Opplæring i Visma budsjett

Alle

11/08 - 22/08

Forslag til basiskorrigeringer fra enhetsledere og andre

Alle

21/07-22/08

Behandle konsekvensjustert budsjett i strategisk ledergruppe

Økonomisjef

Enhetsledersamling + orientering til HTV

27/06

25/08-8/09

Utsendelse av informasjon om lønnsbudsjettering

Personalsjef

Nettverkssamlinger og møter med enhetsledere

Alle

09/09-11/10

Frist for innsendelse av nye tiltak/effektiviseringstiltak

Alle

10/10

Frist for tillitsvalgte til å komme med forslag til tiltak og innspill

HTV

10/10

Budsjett og økonomiplan behandles i strategisk ledergruppe – rådmannens innstilling

Økonomisjef

Enhetsledersamling + orientering til HTV

22/08

03/11 og 10/11
11/11

Utsendelse av rammer til enhetslederne

Økonomisjef

14/11

Innarbeide bystyrevedtak i budsjett og økonomiplan

Fagkoordinator

19/12

Frist for utarbeidelse av detaljbudsjett

Alle

31/12

Trykking

Fagkoordinator

09/01

Politisk
Orientering om økonomistatus til formannskap

Økonomisjef

Budsjettkonferanse utvidet formannskap

16/09
20-21/10

Orientering om økonomistatus til formannskapet

Økonomisjef

16/09

Utarbeide saksfremlegg

Fagkoordinator

14/11

Formannskapets behandling av budsjett og øko.plan med innstilling

25/11

Bystyrebehandling – vedtak om budsjett 2015 og øko.plan 2015-2018

16/12

BETALINGSSATSER
Administrativt
Utsendelse av betalingssatser

Fagkoordinator

Betalingssatser utarbeides administrativt

Fagkoordinator

Utarbeidelse og trykk

08/09
26/09
06/10-31/10

Politisk
Utarbeide saksfremlegg
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I hht øk.regl.

23/09

Fagkoordinator

31/10

Formannskap - innstilling

11/11

Bystyret - vedtak

02/12

Rammeavtale

Tydelig oljelobby på ONS i Stavanger
Sigve Nylund på Forus, og denne saken vil Kristiansund arbeid med fremover
for å få frem gode argumenter overfor
Statoil.
Olje- og energiutvalget deltok i en rekke
møter med andre selskaper. Vi var hos
Shell, Statoil, VNG, Wintershall, ConocoPhillips og Gassco. Våre politikere var
aktive med å stille aktuelle spørsmål
som berører utviklingen i Midt-Norges
operasjonelle oljehovedstad.

Våre folk på stand i Stavanger, Just Ingebrigtsen (f.v.), Eigunn Stav Sætre, Helge
Hegerberg, Bente Weiseth-Frantzen, Per Kristian Øyen og Anton Monge.
Steve Kalvøy var ikke tilstede da bildet ble tatt

Kristiansunds-regionen
var absolutt synlig i maurtua som oljemessen ONS i
Stavanger er.
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Dit var man kommet. Forhandlingene
mellom parter er regulert av en forskrift
om andres bruk av innretninger, den
såkalte TPA-forskriften. Den har som
formål å oppnå effektiv bruk av eksisterende infrastruktur.

-Kristiansund gjorde en sterk markering
under den internasjonale oljemessen i
Stavanger. Jeg ønsker å takke alle som
bidro for vel utført arbeid. Oljemessen
i år har vi all grunn til å være fornøyd
med, som er den best gjennomførte
på mange år. Vi klarte å sette Kristiansunds-regionen virkelig på kartet, sier
ordfører Per Kristian Øyen.

Myndighetene har hittil i år ikke mottatt en eneste søknad om feltutbygging på norsk sokkel. Det var forventet at både operatøren RWE-Dea med
Zidane-funnet og operatøren Wintershall
med Maria-feltet skulle fremme myndighetssøknader. Det har ikke skjedd ennå.

Kristiansunds oljelobby fikk løftet frem
en stor og viktig sak med å fokusere på
subseafeltene som ikke får frem søknad
om plan og utbygging fordi forhandlingene med vertsplattformene har låst
seg. Utbyggingssaker for 50 milliarder
kroner i Norskehavet er blitt utsatt. Feltene Zidane 1 og 2, Maria, Fogelberg og
Trestakk har havnet i en meningsløs kø.

Statoil har, overraskende for mange, ikke
vært en del av teamet i Heidrun-lisensen
som har forhandlet om leievilkårene til
Zidane med å plassere en gassmodul på
den ledige tomta på Heidrun. Under ONS
(Offshore Northern Seas) kom saken i
bevegelse etter at DN, TK og Adresseavisen fulgte opp Kristiansunds henvendelse til olje- og energiministeren.

Kristiansunds ordfører sendte brev til
olje- og energiministeren uka før oljemessen med et klart budskap om å gripe
inn: “I en tid da vi er nede i en liten
bølgedal, må vi få frem de aktivitetene
og verdiene som ligger der.” Det kom
raskt svar tilbake fra Tord Lien: “Det
er partene som skal forhandle frem en
avtale. Dersom partene ikke kommer til
enighet, kan de i henhold til forskriften
bringe uenigheter inn til departementet.”

Statoils informasjonssjef Sverre Kojedal
sier til Adresseavisen: “Vi har nå bestemt
at vi ønsker å være med i forhandlingsteamet på Heidrun. Når forhandlingene
nå gjenopptas, vil vi gjøre et forsøk på å
komme i mål før 1. oktober.”
I den politiske lobbyen under ONS arbeidet vårt olje- og energiutvalg med flere
viktige saker. Den største er rørhåndteringen i Statoils system. Det ble holdt et
møte med Statoils konserndirektør Arne

I det messeområdet stengte om
ettermiddagen, åpnet Kristiansund sitt
gjestebytelt i Vågen i Stavanger med
navnet “Bacalao Bistro”. Dette ble et
stort treffsted for oljemiljøet og salget av
klippfiskretter med tilbehør gikk unna.
Her var det også gode underholdningsinnslag med Henning Stranden Trio og
Brynjar Takle Ohr. Teltet var et treffsted
for samtale, hygge og nettverksbygging,
og fungerte som et møtepunkt med
hele Midt-Norge på plass og selvfølgelig
med deltakelse fra personer som er tilknyttet selskaper i Stavanger-regionen.
Stemningen økte fra kveld til kveld gjennom ONS.
Som tidligere år var direktør Stein Rosbach ved Thon Hotell Maritim en god
medspiller for å få frem god mat i teltet.
Årets internasjonale olje- og energimesse var en stor publikumssuksess.
Utstillingsområdene var ikke akkurat
preget av kostnadskutt og besparelser. De største satset tungt som tidligere år. Stavanger har skyhøye priser.
Kristiansund var en del av Mid-Norway
med tre fylkeskommuner i sin midte,
og det var en rekke lokale firma fra
Kristiansunds-regionen som deltok og
som hadde mye besøk på sine stands.
Det oppstod både formelle og uformelle
kontakter som kan bli viktig på sikt.
Kristiansund og Averøy arbeidet sammen på stand i B-hallen. Ordfører
Ann-Kristin Sørvik var aktivt med på
vegne av Averøy kommune. Åsa Sildnes
var deltaker fra KnudtzonSenteret.
Industriklyngen In2Offshore på indre
Nordmøre hadde materiell hos oss,
og Tidens Kravs utsendte Alexander
Lehmann sendte hjem rapporter til både
nett og papir.
Tekst: Helge Hegerberg, olje-/energirådgiver
Foto: Paulo Pagani

Tilskudd til Frisklivssentralen
innen lærings- og mestringstilbud for personer med kroniske sykdommer. Nå har
sentralen fått tilskudd på
420 000 kroner for å jobbe
med et diabetesprosjekt.
I dag blir mange syke som følge av tobakk, usunt kosthold, stillesitting og
alkohol. Flere får hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft. For å møte disse utfordringene må vi forebygge mer og
fange opp sykdom i en tidlig fase. I den
forbindelse er det en statlig satsing på
oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for
personer med kroniske lidelser.

Frisklivssentralen gir tilbud
til personer med behov for å
endre levevaner samt bidra
til mestring av fysisk og
psykisk helse. Sentralen har
også et utviklingsområde

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble
det i juni utlyst tilskudd til oppfølgingstilbud i frisklivssentraler.

gruppetilbud i frisklivssentralen for personer med diabetes type 2 og prediabetes i alderen 18 – 67 år”. Søknaden
ble imøtekommet med 420 000 kroner
og gir frisklivssentralen mulighet til å
lage en modell for egenmestring og økt
livskvalitet i hverdagen til personer med
diabetes. Det skal samarbeides med
fastlegene, helseforetaket og brukerorganisasjoner.
Brukermedvirkning er en viktig suksessfaktor for at prosjektet skal bli vellykket
og Diabetesforbundet Kristiansund og
omegn vil være en sentral samarbeidspart under hele arbeidsperioden. Frisklivssentralen ser frem til å starte arbeidet i løpet av denne høsten.
Tekst: Bente Elshaug,
folkehelsekoordinator

Frisklivssentralen Kristiansund søkte
om midler til prosjektet ”Mestring og
muligheter med diabetes type 2 – et

Nytt studie i trygg legemiddelhåndtering
jektgruppen. Det var gjennom dette samarbeidet at tanken om en videreutdanning innen legemiddelhåndtering ble
unnfanget. Via spørreundersøkelse blant
deltakerne ble det kartlagt hvilke områder innen legemiddelhåndtering man
trengte mer kompetanse på. Innholdet
i den nye videreutdanningen bygger på
denne kartleggingen.

Den offisielle åpningen ble foretatt av fylkeslege Christian Bjelke. Snorholdere var Linda
Kornstad Nygård fra Kristiansund kommune og Elfrid Måløy (t.v) fra Høgskolen i Molde.
Snoren var selvfølgelig en bandasje.

Tirsdag 2. september startet videreutdanningen “Trygg
legemiddelhåndtering”
i
Kristiansund. En utdanning
for sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten, utviklet i samarbeid
mellom Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde.
Dette er den første videreutdanningen i landet som
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fokuserer direkte på legemiddelhåndtering
i
kommunehelsetjenesten.
I perioden fra 2012 til 2013 drev Rokilde
utviklingssenter for sykehjem læringsnettverket “Riktig legemiddelbruk i
sykehjem” som del av den Nasjonale
Pasientsikkerhetskampanjen “I Trygge
Hender”. Prosjektleder var Linda Kornstad Nygård ved Rokilde og Elfrid Måløy
fra Høgskolen i Molde var med i pros-

I tillegg fokuseres det sterkt på systematisk forbedringsarbeid, som innebærer
at
studentene
skal
gjennomføre
forbedringsarbeider på egen arbeidsplass og presentere dette for gruppen.
Gjennom arbeidskravene i utdanningen
må studentene involvere medarbeidere,
ledere, pasienter og pårørende. Slik
håper arrangørene at dette blir et studium som fører til økt kvalitet på helsetjenestene.
Det har vært god søknad til videreutdanningen, og 40 studenter fra hele
fylket har fått plass. Undervisningen er
lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund
på Løkkemyra. Deltidsstudiet har en
varighet på 1 år og gir 10 studiepoeng.
Studiet er en kombinasjon av samlinger,
studiegrupper, selvstudium og systematisk arbeid på egen arbeidsplass.
Tekst: Linda K. Nygård/Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg

112 flere innbyggere siden januar 2014

Folketallet i Kristiansund har
økt med 112 siden 1. april i
år og utgjør 24 575 personer
per 1. juli. Dette går frem av
en fersk statistikk utgitt av
Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Molde har 26 129 (+7) og
Ålesund 45 974 (+42).

1505 Kristiansund

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 Kristiansund som har størst
vekst på Nordmøre. Fire av Nordmørskommunene har økt innbyggertall og

Folketallet på Nordmøre per 1. juli er følgende, sortert etter antall:

1. april

endring

1. juli

24463

112

24575

1563 Sunndal

7184

-24

7160

1554 Averøy

5680

34

5714

1566 Surnadal

5979

18

5997

1576 Aure

3571

-1

3570

1551 Eide

3455

-2

3453

1560 Tingvoll

3079

-4

3075

1557 Gjemnes

2555

-1

2554

1573 Smøla

2150

-4

2146

1567 Rindal

2053

-12

2041

1571 Halsa

1570

2

1572

Nordmøre

61739

118

61857

1502 Molde

26122

7

26129

1504 Ålesund

45932

42

45974

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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syv har nedgang. Størst nedgang har
Sunndal (-24). For hele Nordmøre er
det en økning på 118 personer. I Møre
og Romsdal fylke var det pr. 1. januar
2014 til sammen 262 752 innbyggere,
en økning på 637 siden april.

Nedsatt stemmealder i Kristiansund
Forsøket med nedsatt stemmerettsalder
er oppfølging av forsøk som ble gjort
ved i 2011, der 10 kommuner var med.
Regjeringen bygger videre på erfaringene og ønsker blant annet å vite om
deltakelsen blant 16- og 17-åringene
som stemte i 2011, blir høyere i 2015.

Regjeringen har åpnet for
prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved valget neste år. 20 kommuner
deltar og Kristiansund er en
av dem.
I dag er førstegangsvelgerne 20 år (gj.
snitt) og det er antatt at kommunene
får demokratiske fordeler ved å senke
aldersgrensen. Ungdommer som ennå
bor på hjemstedet har god innsikt i hva
som fungerer for unge, i motsetning til
eldre ungdommer som har flyttet ut.

Evalueringen av forsøket viste store
variasjoner i deltakelsen. Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene var høyere
sammenliknet med 18- og 19-åringene,
som også var førstegangsvelgere. Det
ble valgt inn flere unge kandidater i
forsøkskommunene enn i kommunene
uten forsøk. Samtidig er det lite som tyder på at forsøket førte til økt politisk
modenhet blant 16- og 17-åringene.
Deltakerkommunene fra 2011 er med
i videreføringen (Marker, Hamar, Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll,
Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kau-

tokeino delta). 10 nye er med i forsøket,
blant disse Kristiansund. De andre 9 er
Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Klæbu, Målselv og Vadsø.
I alt søkte 124 kommuner om å delta
i 2015-prosjektet. Ved utvelgelse av
kommunene er disse kriterier vektlagt:
• Både store, mellomstore og mindre
kommuner skal delta.
• Geografisk spredning slik at alle
landsdeler er representert.
• Variasjon i alderssammensetningen i
kommunen.
• Ti av forsøkskommunene fra 2011
skulle også delta i 2015.
• Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret .
Departementet har også vurdert kommunenes begrunnelse for å delta.

Tekst: Toril Lundberg, bysekretær

Storbakken beste sykehustomt

2.

3.

Pausen ble brukt til tverrpolitisk finpuss av formuleringene i forslag til vedtak.

Bystyret behandlet 9. september konsekvensutredningen for nytt felles sykehus
for. Bystyret valgte enstemmig å spisse rådmannens
innstilling om Storbakken
som beste alternativ. Bystyret mener også at Storbakken gir de største samfunnsmessige gevinstene.
Slik ble det vedtaket:
1. Kristiansund kommune mener at
utredningsplikten i hht. planprogrammet er oppfylt, med unntak
av risiko- og sårbarhetsanalysen
knyttet til offshore-/helikopterberedskapen.
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Det synes ikke godtgjort at flyoperative forhold knyttet til risiko
for ising ved flyvning over land og
risiko knyttet til ulike flydistanser
for aktuelle innflyvningstraseer er
likeverdige for de aktuelle lokaliseringsalternativene.
Utredningens konklusjon om at
operatørselskapene må forholde
seg til gjeldende infrastruktur gir
ikke tilstrekkelig avklaring på de
relevante lokaliseringsalternativenes
risiko og sårbarhet knyttet til offshore-/helikopterberedskapen.
Beredskapen skal betjene 4-5000
mennesker som arbeider offshore
på ulike installasjoner i Norskehavet. Denne virksomheten bidrar

4.

5.

med om lag 1/3 av petroleumsinntektene fra norsk sokkelområde.
Kristiansund kommune ber om at
operatørselskapene avkreves en
klar uttalelse om de flyoperative
forhold knyttet til de ulike lokaliseringsalternativene.
Helsetilbudet for befolkningen blir
mer robust med ett felles sykehus
for regionen.
Det nye sykehuset lokaliseres på
Storbakken. Slik vil innbyggerne i
hele Nordmøre og Romsdal få mest
mulig likeverdig tilgang til helsetjenester, og pasientstrømmene
vil i større grad gå innenfor eget
helseforetak.
Den samfunnsmessige gevinsten vil
være størst med sykehuset lokalisert på Storbakken. Regionen har
i dag mangel på offentlige arbeidsplasser, og med et nytt sykehus
på Storbakken vil næringslivet få
mer robuste rekrutteringsforhold og
større verdiskaping.
Kristiansund kommune er bekymret
for at det reises tvil om de framtidige funksjoner i det nye fellessykehuset. Spesielt vil vi peke på
at en framtidig barneavdeling, med
heldøgns tilbud, 7 dager i uken, er
tatt ut, jmf. Strategi 2020. Dette
kan ikke aksepteres.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Brann- og redning er på facebook
Brann- og redningsenheten har laget en
egen facebookside der det med tekst og
bilder informeres om ulike oppdrag som
enheten er engasjert i.
I tillegg legges det ut diverse nyttig informasjon, eksempelvis om brannforebyggende tiltak, påminnelse om å bytte
batteri i røykvarslere. Hvis man enheten
får informasjon om brannfarlige produkter som blir tilbakekalt av produsent så
blir det også gitt informasjon om dette.
Her er link til adressen.

Skoler- og barnehager på brannstasjonen
på Averøy som ikke har anledning til å
besøke hovedbrannstasjonen i “by`n”.
Besøket ved brannstasjonen organiseres
av utrykningsavdelingen og programmet
for hvert besøk varer i 1 til 1 ½ time.
Her får barna se hvordan brannfolkene har det på jobb samt lære mer om
brann og brannvern, delta i konkurranser, prøvesitte brannbilene og mye annet.
”Åpen dag” på brannstasjonen blir
lørdag 20. september og da er det åpent
for alle.

I tilknytning til årets brannvernuke er 6. klassingene
og alle barnehagene i Kristiansund og Averøy invitert
til å besøke hovedbrannstasjonen. “Åpen dag” blir 20.
september

Det er laget et eget opplegg for 6. klassingene og et annet for barnehagene.
For å unngå opphoping er det satt opp
en egen timeplan for dette fra midten
av september. I tillegg blir det også
gitt et tilbud i slutten av september på
Averøy for å fange opp de barnehagene

Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Norsk brannvernforening

Gratis advokathjelp videreføres
Torsdager fra klokken 09.30
til 11.30 har du mulighet til å
ta opp saker du lurer på med
en advokat ved Kristiansund
servicekontor.
Tilbudet er åpent for alle, gratis og
gjelder alle typer saker. Hver konsultasjon varer cirka 30 minutter.

For påmelding:
Kristiansund servicekontor
Telefon: 71 57 40 00
servicekontor@kristiansund.kommune.no
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Vel blåst for Nordiske dager 2014
Nordiske dager 2014 er nå
gått over i historien. Selve
Nordiske-dager-arrangementet er nok det korteste
i vår over 60-årige historie,
men sammen med Fredericias 5. og 6. juliarrangement, ble det en innholdsrik
opplevelse for deltagerene.
Fra en av våre dansepedagoger fikk
jeg følgende e-post umiddelbart etter
hjemkomsten: «Tusen takk for et flott
arrangement. Jeg har jo ikke vært med
før, men dette var artig. Det er så viktig
å møte andre som driver med noe av det
samme og kan dele erfaringer. Vi fikk
god kontakt med koreografene fra alle
landene. Det eneste triste er at det er
annen hvert år og ikke hvert år. Håper

det blir mulighet for oss å fortsette
videre, og krysser fingrene for at de
andre landene fortsetter også!»
Siden Fredericia har gjort vedtak om å
ikke delta i Nordiske dager i de kommende årene, ble det fokusert mye på
hvor viktig denne arenaen er for våre
nordiske ungdommer. Og programmet
de gjennomførte viste til fulle hvordan
de bokstavelig talt fant tonen. Dette var
jo et møte i sangens, dansens og musikkens tegn. Ungdommene hadde en dag
på seg til å sy sammen et innholdsrikt
program; selve åpningsprogrammet der
alle var involvert i den nyskrevne Eurovisionsuiten (en vinnermelodi fra hvert
land). Programmet var omtalt i julibladet, og jeg gjentar ikke det her.

Scenario fikk tid til separatøving før fellesprøvene. Elin Person dirigerer og Eldbjørg Hogstad akkompagnerer.

Det mest krevende samarbeidsprosjektet denne gangen var programvalget til
kirkekonserten. Hvert lands kor hadde
en egen avdeling. Scenario fra Kristiansund tok også hånd om den svenske korsangen, siden det ikke var kor
fra Härnösand denne gangen. I tillegg
øvde de inn – på rekordtid – en medley
over sangene fra Les Miserables. En fullsatt Christianskirke lot seg imponere av
det nordiske ungdomskoret, og det var
knapt et tørt øye i forsamlingen. Betydningen av Nordiske dager ble dokumentert av dette korsamarbeidet alene!
Ordfører Per Kristian avsluttet Nordiske
dager med å invitere alle til nytt møte i
Kristiansund i 2016.
Tekst og foto: Eldbjørg Hogstad
Prosjektleder Nordiske dager 2014

Glimt fra åpningen på Rådhusplassen i Fredericia ørdag 5. juli

Felleskjøkkenet og september
skal, på en god måte og i samarbeid
med håndverkerne. Dette gjelder også
for vaskeriet.
Den siste Torsdagen i denne måned er
Fårikålens dag så den kan dere glede
dere til.

I september blir sauene tatt ned fra fjellet. Mye fårekjøtt blir brukt til å lage fårikål

I den romerske kalender
var september den syvende
måneden og fikk navnet
septem, som betyr sju på
latin. Tradisjonelt var dette
måneden hvor avlingen ble
brakt i hus. Med moderne
produksjonsmetoder er ikke
dette like aktuelt. Men det vi
høster av naturen, bær frukt
og vilt har moderniteten ikke
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kunnet flytte på. Jeg høster
selv litt bær i skogen, men i
år har det vært dårlig avling.
Her i Felleskjøkkenet har vi hatt noen
dager med uvanlige utfordringer, som
mangel på vann og eller strøm. Dette
skyldes ombygningen som foregår i
Tempoveien 23.
Ved en positiv dialog og ett fleksibelt
samarbeid får vi likevel produsert det vi

Vi skal til Trondhjem på matmesse i uke
39, og forventer å komme derfra med
nye ideer samt ny viten om kosthold,
råstoffer og tilberednings metoder. I
tillegg får vi også oppleve kollegaer i en
annen setting enn vi pleier.
Felleskjøkkenet har også innledet ett
samarbeid med prosjektgruppa omkring
den nye kantina på rådhuset, denne skal
etter planen åpne i løpet av høsten og
være ett positivt innslag både for de
rådhus ansatte og andre som frekventerer rådhuset.
Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef
Foto: Petter Ingeberg

Felles strategi for etter- og videreutdanning
som har lav formell faglig
fordypning i fagene de underviser i.
“Kompetanse for kvalitet - Strategi for
etter- og videreutdanning 2012 – 2015”
er satsingen på etter- og videreutdanning fram til 2015. Målet er å øke
elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes
kompetanse.

Glimt fra oppstartsamling i bystyresalen. Dagny Roksvåg (f.v), Cecilie Dahl Jenssen, Siv Nummedal, Sivert Giske Skaaren, Kitty Williams, Randi Sandstad, Frantz Gregersen, Stian Helde,
Rolf Skaaren, Bjørnar Ødegård og Jørn Kanestrøm. Følgende av de 20 var ikke tistede da
bildet ble tatt: Siw Svendsen Lervik, Torbjørg Schnell, Torill Dahlheim, Liv Inger Olsen Wollan,
Kristin Hansen Hjertvik, Sylvia Storvik Alte, Arne Sager, Ole Erik Bøe og Erik Glærum.

Videreutdanning er en prioritert
nasjonal
satsing.
Studier viser at høy faglig
kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av
opplæringen. Høyere faglig
kompetanse vil gi lærere

bedre omdømme og høyere
status i samfunnet. Det kan
bidra til bedre rekruttering
og til at lærerne står lenger
i yrket. Videreutdanningen
skal bidra til å redusere andelen lærere i grunnskolen

Det er kommunen som har ansvar for
at det finnes riktig og nødvendig kompetanse på skolene, og at det er et
system som gir lærere kompetanseutvikling. Staten bidrar med støtte,
slik at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser. Dette er organisert slik at stat
og kommune finansierer 75 % av studiet, mens læreren selv finansierer resten.
Kristiansund kommune har 20 lærere
som deltar på videreutdanning dette
skoleåret. Av disse er det 14 stykker
som tar videreutdanning i realfag.
Tekst og foto: Henry Johansen,
skolefaglig rådgiver

Snart kjæm Smølabonan te by’n

Fredag 3. og lørdag 4. oktober kommer Smølabonen på nytt bybesøk og vil sette
sitt tyelige preg på sentrum. Vi gleder oss til en begivenhetsrik helg med yrende
folkeliv, kultur- opplevelser og spennende salgsboder.
Foto: Petter Ingeberg/Plakat: Terje Holm EKH
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Møteplan september/oktober 2014
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. 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.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)
Leder: Line Hatmosø Hoem. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

SEPT

OKT

09.
30

28.

02.
16.

14.
21.

25.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

16.

Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)
Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

ELDRERÅDET
Leder: Rolv Sverre Fostervold. 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.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl. Fredag kl. 11.00. Rådhuset.
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1.
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også
med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen. Onsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker.

RÅD 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.

11.

23.

25.

30.

15.

13.

19.

24.

01.

20.

10.

22.

18.

23.

SAMFERDSELSUTVALGET

01.

Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin. Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferdselsspørsmål om vei, havn og luftfart lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det
forbereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

UNGDOMSRÅDET

15.

Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 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.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget har forvaltningsansvar av alt dyre-/fugleliv etter Naturmangfoldloven, og jakt-/fangstloven.

FAST BYGGEKOMITE
Leder: Kirsten Irene Skaret. Tirsdag kl 09.00. Brannstasjonen
Komitéen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt av bystyret og med kostnadsramme over 8 mill. Komitéen er ansvarlig for utforming av anbud og inngåelse av kontrakter med
entrepenører og leverandører
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03.

29.

03.
23.

28.

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 just.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 sniker seg innpå (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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