Nr. 7/2014

JULI

Vakkert sommervær men stundom litt kald nordavind (Foto: Petter Ingeberg)

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

1

Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i mai måned i 2014:
• Mona Haukø har 01.05.2014 tiltrådt i 89 % stilling som sykepleier ved Kringsjå sykehjem
• Brit Inger Gaare har 01.05.2014 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem
• Hildegunn Flaten Frøseth har 17.05.2014 tiltrådt i 100 % still som boleder ved Roligheten bofellesskap
• Gro Irene Sundet har 01.05.2014 tiltrådt i 100 % stilling som enhetsleder ved Hjemmetjenesten
• Hanna Karin Nygård har 01.05.2014 tiltrådt i 64,6 % stilling som assistent ved Tunet bo og avlastning
• Bente Fremming har 01.05.2014 tiltrådt i 100 % stilling som fysioterapeut ved Brasen opptrening
• Anne Karin Aakre har 01.05.2014 tiltrådt i 80 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Hege Leren-Søilen har 01.05.2014 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1
• Roxana Bianu har 01.05.2014 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Kringsjå sykehjem – Barmanhaugen korttidsavd.

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin sin faste stilling i mai måned i 2014:
• Arna Haltbakk har sagt opp sin 80 % stilling som helsesøster ved Barn, familie og helse, med fratredelse 01.05.2014
• Georg Hammer har sagt opp sin 100 % stilling som konsulent ved Kultur- og næringsenheten, med fratredelse 01.05.14
• Hildur Næss har sagt opp sin 50 % stilling som hjelpepleier ved Bergan sykehjem , med fratredelse 01.05.2014
• Heidi Irene Ulfsnes har sagt opp sin 100 % stilling som veileder ved NAV Kristiansund, med fratredelse 01.05.14

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 4. juli. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.
Lege
• 100 % lege, kommunalt legearbeid , frist 20. august 2014
• Lege, Bryggen medisinske senter, frist 20. august 2014
Bekkefaret bo- og dagtilbud, faste stillinger (frist 27. juli 2014)
• 60 % hjelpepleier
• 3 x 40 % hjelpepleier
• 41 % hjelpepleier
• 42 % hjelpepleier
• 65 % hjelpepleier
• 2 x 40 % assistent
• 25 % assistent
• 17 % assistent
• 4 x 15,5 % assistent
PPT
• 2 årig prosjektstilling for førskolelærer, frist 1. august 2014
Dalabrekka skole
• 100 % lærer for skoleåret 2014/2015, frist 9. juli 2014
Bergan sykehjem (Frist: 14. juli 2014)
• 80 % sykepleier natt, fast
• 80 % sykepleier, fast
• 60 % sykepleier, fast
• 60 % sykepleier, vikariat
• 65 % hjelpepleier/helsefagarbeider, fast
• 2 x 40 %hjelpepleier/helsefagarbeider, fast
Kristiansund opplæringssenter, førskoleteam
• 100 % spesialpedagog fast, frist 15. august 2014
Barmanhaugen korttidsavdeling og avdeling for øyeblikkelig hjelp (Frist: 4. august 2014)
• 75 % spesialsykepleier fast
• 75 % sykepleier fast
• 75 % sykepleier, vikariat
• 90 % sykepleier med fagansvar, fast
• 64 % sykepleier natt, fast
Levende Vågen (Frist: 1. august 2014)
• 100 % lærer for skoleåret 2014/2015
• 100 % miljøarbeider/fagarbeider for perioden 15.08.14 – 15.08.18
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Tobakksfrie skoler og barnehager, røykfrie offentlige lokaler og inngangsparti
institusjoner
og
offentlige virksomheter skal også
være røykfrie.
Forbudet gjelder ved alle
offentlige virksomheter og
ved alle helseinstitusjoner,
det vil si at både statlige
og private helseinstitusjoner er omfattet.

Fra 1. juli trådte endringene
i tobbaksskadeloven i kraft
og innebærer at det i lokaler
og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal
røykfritt. Det samme gjelder
i møterom, arbeidslokaler og
serveringslokaler. Utendørs
inngangspartier til helse-

Rent praktisk innebærer
forbudet at det må settes
opp skilt som informerer
om røykeforbudet og at
alle askebegre og lignende
må fjernes fra inngangspartiene.
Det er eier eller leier av bygningen som
har ansvar for at røykeforbudet overholdes. Videre har kommunene ansvar
for å føre tilsyn med at røykeforbudet
overholdes.
Rårmannen har tilskrevet alle kommunens enhetsledere om saken og bedt om

at enhetene lojalt følger lovendringen
Det fremgår av tobakksskadeloven
at adgangen til å opprette særskilte
røykerom nå fjernes. Unntakene er i
særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem
(gjelder ikke for institusjoner hvor det
hovedsakelig bor personer under 18
år.) og på innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten til havs, samt inntil halvparten av overnattingsrom på
hoteller og andre overnattingssteder.

Tobakksfrie skoler/barnehager
I skoler og barnehager (både private
og offentlige) er det tobakksforbud i
skolens/barnehagens lokaler og uteområder. Forbudet gjelder all tobakk, både
røyk og snus. I skolen gjelder dette både
for ansatte og elever. Forbudet blant
elever gjelder både på og utenfor skolens område. Forbudet for de ansatte
gjelder ikke utenfor skolens/barnehagens område i arbeidstiden, med mindre arbeidsgiver fatter vedtak om dette.
Tekst: Petter Ingeberg

Galleri Hønebukta 2014
Jubileet ble feiret med markeringer
gjennom hele året.
Et av tiltakene var en utendørs fotoutstilling i Hønebukta med over 400
laminerte fotografi i A3 format stiftet
opp på naust, hus- og stabbursvegger.
Utstillingen hang opp i 2,5 måned og var
svært populær. Så populær at jubileumskomiteen bestemte seg for å lage en ny
utstilling, med nye bilder i 2014.
Galleri Hønebukta 2014 ble stiftet opp
tirsdag 8. juli og består av cirka 430
bilder. Denne gangen har komiteen konsentrert seg om folk og det er spesielt
mange bilder fra Innlandet skole og fra
Heinsa barnehage. Utstillingen er gratis
og åpen 24 timer i døgnet.

Som
en
forlengelse
av
jubileet “Innlandet 2013”
ble Galleri Hønebukta 2014
åpnet tirsdag 8. juli med
over 400 bilder.
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I 2013 var det stort bydelsjubileum på
Innlandet. Dette som følge av at Sørsundbrua var 50 år, Innlandet skole 50
år, Heinsa barnehage 40 år og Innlandet
gravsted 90 år.

Komiteen mangler fortsatt bilde av lærer
Thomas Aasgaard (1850-1914), han
som har fått en gate oppkalt etter seg,
og vil gjerne ha tips hvis noen har bilde
av ham.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

StikkUt!-tur som sommeraktivitet

Flere og flere får øynene opp
for hvilke muligheter StikkUt! byr på. Registreringen
på nett, oppdagelsen av nye
turmål i nærmiljøet og en
god porsjon med fysisk aktivitet er hva StikkUt! byr på.

Fortsatt er Kristiansund
på topp når det gjelder
antall registreringer i de
ulike kommuner. På alle
StikkUt! turer i Kristiansund fra starten 1. mai og
til begynnelsen av juli er
det logget 13293 registreringer. StikkUt! kartet som
ble utdelt til alle husstander
i kommunen har nok bidratt til at flere
oppsøker turmål i egen kommune, men
også utenfor kommunegrensen.
Det skal ligge turbøker og et laminert kodeark i alle StikkUt! kassene. På
hvert turmål er det en frivillig som har

ansvaret for at penn og turbok ligger i
kassa. Skulle turboka være fullskrevet
er det fint om det går en melding til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal eller
Kristiansund servicekontor. Det ligger
også flere StikkUt! kart ved servicekontoret.
I ferien kan nye turmål være en fin
aktivitet. De fleste av StikkUt! turene
i vår kommune kan nås sammen med
hele familien, og gode turopplevelser i
naturen gir både indre velvære og ro.
God sommer og vær aktiv med StikkUt!
Tekst og foto: Bente Elshaug,
folkehelsekoordinator

Ledersamling i KvalitetsLosen
Det var et tydelig signal til øverste
ledelse i kommunene om å sette premisser og rammer for organisasjonen
sitt bruk av systemet samt effekten de
kunne oppnå. Han hadde også en presentasjon av eksisterende og nye funksjoner i kvalitetssystemet.

Torsdag 3. juli var kommunene som deltar i IKT
Orkideprosjektet
«Felles
kvalitetssystem»
invitert
til ledersamling i Todalen.
De fleste kommunene deltok med sine ledere, samt
at flere i prosjektgruppa og
kommunekontaktene i pro-

sjektet var tilstede. I alt 26
personer kom til Talgø Utviklingssenter.
John Tonheim, daglig leder i KvalitetsLosen, hadde fokus på hvordan kommunene kunne og burde utnytte kvalitetssystemet som et verktøy for god
organisasjonsutvikling.

Rådmannen i Surnadal hadde æren
og ansvaret for lokalisering og pauseinnhold, og «Gammelfabrikken» samt
besøk til Kårvatn dannet en perfekt ramme rundt tema som kvalitet og
organisasjonsutvikling.
Prosjektet har hatt opplæring av administratorer og superbrukere i det nye kvalitetssystemet i alle kommunene. Etter
en velfortjent ferieavvikling, begynner
lederopplæring for fullt fra slutten av
august og utover i september.»
Tekst og foto: Anett Ranes, prosjektleder

Ny leder av Nav-Kristiansund
Ragnhild Jenny Fausa (52)
er ansatt som ny leder i
NAV-Kristiansund. Hun tiltrer i løpet av september og
etterfølger Geir Obed Nordli.

Ragnhild har jobbet 17 år i barnehage, hvorav 14 år i Trondheim og
3 i Kristiansund. Hun har jobbet 4
år i Aetat og de siste 7 årene som
leder av NAV-kontoret på Averøy.

Ragnhild er født og oppvokst på Stranda på Sunnmøre. Hun er i dag leder ved
NAV-Averøy, en stilling hun har hatt siden 2007.

I tillegg kan hun se tilbake på en lang
og aktiv karriere som håndballspiller.
Her har hun blant annet spilt på det
norske landslaget (43 kamper) samt 1 år
som proffspiller i Tyskland (Bayer Leverkusen).

Hun er utdannet førskolelærer og har
videreutdanning i pedagogisk veiledning
samt en master i prosjektledelse.
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Tekst: Helge Carlsen.

Bursdag i byen og jubileum om 3 år
di forestilles et Vandløp af en høy Klippe
imod hvilket springer Lax; ligesom Vi og
allernaadigst ville, at den Sorenskriver,
under hvilken bemeldte Christiansund
sorterer, skal der paa Stædet, baade
som Dommer og Skriver, afhandle de
forefaldene Processer imellom sine Ting
Reiser, hvortil 5 á 6 Gange Byeting om
Aaret paa den første Dag i Ugen skal
holdes, da det ellers med Processernes
Indstevning og Paakiekdelse efter Loven
skal forholdes; Forbydendes etc;
Hirschholms Slot den 29de Junii 1742”

Sangen til Kristiansund
29. juni i 1942, i forbindelse med Kristiansunds 200 års jubileum, ble det urframført en kantate i Nordlandet kirke. Kantaten er komponert av Edvard Bræin og
med tekst av Paul Ohrvik. Siste del av
kantaten er det vi i dag kjenner som
”Sangen til Kristiansund”.
By ved hav, din egen stamme
hyller deg med varme ord.
Du har tent i oss din flamme,
og i oss din framtid bor.
Fram fra intet har du steget
høyt i ære, ry og makt.
Og vår by, du har ditt eget
sterke livsmot i oss vakt.

Søndag 29. juni var Kristiansund 272 år. Den offisielle
fødselsdagen var 29. juni
i 1742. Da signerte den
dansk/norske kong Christian VI dokumentet som ga
bystatus til ladestedet ”lille
Fosen”. Navnet ble endret til
Christiansund, ikke helt ulikt
kongens navn. Skrivemåten
er senere modernisert til
Kristiansund.
Kongelig reskript 1742
Det håndskrevne kongelige reskriptet
fra 29. juni 1742 (se bildet) ble skrevet
med datidens snirklede formuleringer
og vanskelig å forstå. Denne maskinskrevne versjonen gjør det litt enklere,
men fortsatt langt fra lettlest:
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”Christianus Sextus Giøre Alle Vitterligt! At Vi, efter herom allerunderdaniqst
giorte Ansøkning og Begiæring, allernaadiqst have forundt og givet, saa og
hermed forunder og giver Indvaanerne
udi Lille Fosund, i Trondhiems Stift, udi
Vort Rige Norge, Kiøbstads Frihed, saa
at de følgeligen Maae losse og lade alle
Slags Vahre samt med Indenlandske og
Fremmede handle og negocere, som de
best og tienliqst finde, hvorimod Indvaanerne sammesteds skal være pliktige, Told og Consumption, lige med
andre Kiøpstæder, af alle ind- og utgaaende Vahre, efter Vores Told Roulle
og andre allernaadiqst udgangne Anordninger, at betale; og skal dette hidindtil saa kaldede Lille Fosund, istædenfor
samme Navn, herefter bære navn af
Christiansund, og føre et Vaaben, hvoru-

Her hvor dine barske strender
gråner opp av storm og kav,
skal ditt folk med faste hender
bygge deg, vår by ved hav.
Her hvor havet møter fjorden
og hvor nakne berg gir ly,
skal du stå i fedrejorden
grå, men skjønn, vår barndoms by.
År skal gå og tider svinne,
storm skal suse over øy.
Men en dag skal solen skinne
fra en himmel klar og høy.
Se, i gryets første flamme
blir det liv om havn og sund.
By ved hav, din egen stamme
hilser deg på gammel grunn.

Snart 275-års jubileum
I 2017 er Kristiansund 275 år og i den
anledning planlegges det flere markeringer. Formannskapet har oppnevnt
en arbeidskomite som ledes av ordføreren.
Tekst: Petter Ingeberg

Bypakke - høringsrapport fra vegvesenet
– Vågen – sentrum, samt opprustingsog informasjonstiltak for kollektivtrafikken og gang- og sykkeltilbudet.
Det største prosjektet er ny firefelts vei
med gang- og sykkeltilbud fra Nordsundbrua gjennom Kråkhaugen og til
Flyplasskrysset/Seivikakrysset. Samlet
vil dette koste om lag 1,9 milliarder.
Vegvesenet foreslår byggestart på første
del fra Nordsundbrua til Vikansvingen
i 2019. Med en byggetid på tre år, vil
resten av strekningen over Løkkemyra
bygges i 2022-2025. Reguleringsplaner
for disse strekningene skal være ferdige
i 2015.
Andre tiltak som er med på lista er nytt
kryss til 100 millioner kroner på Rensvik
i 2018-2019, gjennomføring av sykkelplana med 10 mill. kroner hvert år i
perioden, og nesten like mye til kollektivtrafikkinvesteringer.  
Det er ikke penger til ny Nordsundbru og
firefelts vei i Gomabakken innenfor rammene av bypakken. Heller ikke mulige
tunnel-løsninger under Rensvik eller fra
Vågen til sentrum er med.

Mindre køkjøring for næringstrafikken, samtidig som at
veksten i persontrafikken
skal tas med miljøvennlige transportformer. Med
dette menes buss, gange og
sykkel, samt flere i hver bil.
Det er hovedbudskapet i en
ny rapport om bypakken i
Kristiansund som Statens
vegvesen nå har lagt fram.
Bypakken
Både Ålesund, Molde og Kristiansund
har kø- og miljøproblemer i trafikken.
Nå samarbeider byene, vegvesenet og
fylkeskommunen om modernisering og
oppgradering der vi både skal bedre
framkommeligheten og bymiljøet.
Felles mål for bypakkene:
• Bypakkene skal sikre en koordinert
by- og transportutvikling.
• Veksten i persontrafikken skal tas av
kollektivtrafikk, sykling og gåing.
• Transportsystemet skal være sikkert,
tilgjengelig og miljøvennlig. Det skal
dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.
• Byene skal ha plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.
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Stortinget skal våren 2015 behandle en
felles sak om bypakker for mørebyene.
Til denne behandlingen må byene ha på
plass godkjente planer og byggetiltak
som kan settes i gang fra 2016.

Lokal behandling
Kristiansund kommune har mottatt vegvesenets rapport datert 13. juni 2014
om bypakken for Kristiansund. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen. Innholdet
er det vegvesenet som står ansvarlig for.
Kommunen skal til høsten gjennomføre
en offentlig høring med åpent møte om
rapporten. Deretter skal bystyret i oktober behandle et forslag om at Kristiansund, sammen med Molde og Ålesund
kommuner, skal søke Stortinget om å
få etablert en bypakkeordning. Dersom
framdriftsplanen holdes, kan utbyggingen starte i 2016.

Store investeringer i veier
Samlet foreslås det investeringer på 2,6
milliarder kroner over en 15-årsperiode.
I første fase fra 2016 til 2018 skal det
bygges firefelts vei Atlanten – Røsslyngveien med ny fotgjengerundergang, undergang ved Rensvik, sykkeltiltak Goma

Rapporten anbefaler at det gradvis
innføres parkeringsrestriksjoner i sentrum etter som kollektiv- og sykkeltilbudet utvides. Dette er den mest effektive
måten å få til en overgang til mer miljøvennlig transport.

1,7 milliarder i bompenger
Staten bidrar med 30 % av kostnadene,
fylkeskommunen med 5 %. Kristiansund kommune må betale 1 %, det vil si
ca. 1,7 millioner hvert år i bypakkeperioden. Størstedelen av inntektene, 64 %,
skal hentes fra bompenger. Det er planlagt tre bomstasjoner; ved Omsundbrua, Nordsundbrua og Vågen/Atlanten.
Satsen for én passering blir 25 kroner
for vanlig bil og 75 kroner for tung bil.
Timesregelen betyr at du betaler bare
én gang dersom du kjører gjennom flere
stasjoner innenfor den samme timen.
Trykk her for å se vegvesenets
bypakkerapport datert 13. juni 2014
Trykk her for å se Vegvesenets hjemmeside om bypakkene for mørebyene
Tekst: Odd Arild Bugge, kommuneplanlegger
Foto: Petter Ingeberg

Fontenegutten er overlevert

Fontenegutten er akkurat satt på sokkelen. Fra venstre Jan Løbersli, Torbjørn Torske og Christian Toven. Anne Mari Flatset fra NRK gjør opptak.

Fredag 27. juni kom ”fontenegutten” tilbake til Kristiansund. Etter oppussing planlegges det at den gamle byfontenen igjen skal smykke
det offentlige rom.
Byfontenen kom i sin tid i stand etter
en innsamlingsaksjon blant innbyggerne
i Kristiansund. Fontenen ble satt ut i
Øverparken på Kirkelandet i 1928
I forbindelse med gjenreisningen av
Kristiansund etter bombingen i 1940 ble
fontenen demontert og midlertidig satt
på lager. Midlertidigheten skulle bli nok
så langvarig.
På slutten av 1960 tallet var det lageropprydding på Hagelin. Den gamle fontenen ble da trolig ikke ansett som gjenbruksobjekt og derfor skrotet. Toppen
av fontenen, gutt med fisk, ble ”berget”
av noen, og havnet etter hvert inn på
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Flemma som dekorasjon i en hage. Ildsjeler fra brannmuseet berget sokkelen.
Og slik gikk no dagan inntil Jan Løbersli begynte å interessere seg for saken.
Etter oppslag i NRK-Møre og Romsdal
i januar i år, oppdaget Torbjørn Torske
at den bortkomne fontenegutten lignet
på den fontenen han hadde i hagen sin i
Flemma. Da Torske kjøpte villaen hadde
fontenen allerede stått der i over 30 år.
Det ble ganske raskt avklart at det var
den bortkomne fontenegutten og Torske
var raskt frampå med ønske om at fontenegutten ble gitt tilbake til Kristiansund kommune forutsatt at den igjen
skulle pryde det offentlige rom.

bilitere fontenen slik at den igjen kan
settes ut. Hvor og når dette skal skje
er foreløpig uavklart og må også sees
i sammenheng med tiltakene i den nye
sentrumsplanen for Kristiansund.
Trykk her for å se hva Tidens Krav har
skrevet om den gamle byfontenen.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Overleveringen skjedde fredag 27. juni
og Torbjørn Torske fikk da æren av å
plassere fontenegutten opp på sokkelen.
Byingeniøren har nå startet arbeidet
med å spore opp fagfolk som kan reha-

Slik så fontenen ut i gamle dager

Kristiansund klatret opp 227 plasser

Med utgangspunkt i de endelige
kostra-tallene
for
2013 fra Statistisk Sentralbyrå, har Kommunal Rapport
oppdatert kommunebarometeret for 2013. Kristiansund
rangerer nå på 194 plass
av totalt 428 kommuner. I
2012 var Kristiansund blant
de laveste, på 421 plass, og
har nå klatret 227 hakk opp
på listen. -Jeg er stolt av
forbedringen. Dette viser at
vi har god styring og dyktige
medarbeidere som gjennom
hele året leverer et bredt
spekter av gode tjenester,
sier ordfører Per Kristian
Øyen.

Høylandet i Nord Trøndelag er på topp,
Lom kommune i Oppland er rangert som
nummer 2 og vi gratulerer Halsa kommune med tredjeplassen.
Kommunebarometeret består av 127
ulike nøkkeltall hvor kommunene er
rangert fra topp til bunn, innen 13 forskjellige sektorer. De viktigste kategoriene
er: Grunnskole (GSK), eldreomsorg
(PO), barnevern (BV), barnehage (BH),
helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er
de seks viktigste av de 13 kategoriene i
målingen, og utgjør til sammen 77,5 %
av det totale barometeret.

lettfattelig og tilgjengelig oversikt over
hvordan kommunen driver. Tallene
er hentet fra Statistisk sentralbyrås
Kostra-database, foreløpige tall for 2013,
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Grunnskolenes informasjonssystem,
Folkehelseinstituttets
kommunedatabase og Kommuneproposisjonen 2014.
Trykk her for å lese mer om metoden
bak kommunebarometeret.

Tekst: Petter Ingeberg

Kommunebarometeret er en sammenlikning av alle landets kommuner.
Hensikten er å gi beslutningstakere –
særlig folkevalgte i kommunestyret – en

Slik er tallene for Kristiansund for 2013
K.nr
1505

Kommune
Kristiansund

Gruppe Gruppe innb
G13
20.000-49.999

Rang
194

GSK
152

PO
178

BV
133

BH
234

HE
372

ØK
361

Og her er oversikten over Nordmørskommunene i rangert rekkefølge
K.nr
1571
1567
1563
1560
1551
1576
1566
1573
1554
1557

Kommune
Halsa		
Rindal		
Sunndal		
Tingvoll		
Eide		
Aure		
Surnadal		
Smøla		
Averøy		
Gjemnes		

Gruppe
G05
G03
G12
G02
G02
G03
G11
G06
G10
G02

Gruppe innb
Under 2.000
2.000-4.999
5.000-9.999
2.000-4.999
2.000-4.999
2.000-4.999
5.000-9.999
2.000-4.999
5.000-9.999
2.000-4.999

Rang
3
78
133
135
225
234
241
279
284
291

GSK
42
59
75
307
362
84
158
289
119
239

PO
1
207
234
185
263
99
322
59
296
373

BV
236
272
121
122
362
308
238
64
141
140

BH
39
273
243
107
91
46
238
407
225
226

HE
30
113
90
55
278
84
115
268
288
77

ØK
400
101
137
352
190
83
125
178
415
247

Rang
160
210

GSK
46
85

PO
350
391

BV
207
250

BH
232
254

HE
156
261

ØK
411
412

Slik er tallene for Molde og Ålesund
K.nr
1502
1504

Kommune
Molde		
Ålesund		

Gruppe Gruppe innb
G13
20.000-49.999
G13
20.000-49.999

Her er kommunebarometeret for alle landets kommuner.
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Felleskjøkkenet er 10 år

På bildet sees fra venstre assisterende kjøkkensjef Grethe Stranden, kjøkkensjef
Bjørn Nortun, kokk Rita Hansen og forrige kjøkkensjef Kjellrun Olsen.

I år er det 10 år siden det nye
Felleskjøkkenet i Tollåsenga ble åpnet. Det ble markert med en liten tilstelning
fredag 13. juni.
Kommunen har i alle år produsert mat til
beboere i sykehjem og aldershjem.
Kjøkkendriften var tidligere delt mellom
Barmanhaugen eldresenter og aldershjemmet i Clausens gate. Daværende
Kristiansund sykehjem hadde også eget
kjøkken. I 1995 ble alle samlet til ett
kjøkken. I 2004 ble nye produksjonsmåter tatt i bruk ved Felleskjøkkenet.
Gjennom prosessene med samling av
kjøkkentjenestene og investering i nye
produksjonsmåter er det gjennom årene
spart minst 12 årsverk. Nye produksjonsmåter har også ført til at kvaliteten på middagsmaten er økt.
Det var

daværende ordfører Dagfinn Ripnes og  
byggekomiteens formann Steinar Berge
som åpnet den nye produksjonslinjen
ved Felleskjøkkenet i 2004.
Da Felleskjøkkenet tok i bruk nye produksjonsmåter i 2004 ble det fokusert
på at all middag fortsatt skulle baseres
på lokale mattradisjoner og ernæringsmessig godt sammensatt kosthold.
Felleskjøkkenet har i alle år hatt dette
som en sentral produksjonsforutsetning.
Kvalitetsmessig har alle næringsmiddelkontroller over mange år vist at Felleskjøkkenet leverer produkter som holder
svært god og betyggende kvalitet.
Tilbakemeldingene fra brukerene er at
de er svært fornøyde med middagsmaten som leveres.

1,3 millioner middagsporsjoner
og 170 000 blandaball
De siste 10 årene er det levert cirka 1,3
millioner porsjoner middagsmat. Den
mest populære retten er uten tvil blandaball, og Felleskjøkkenet har hittil produsert omlag 170 000 av dem.
Brukerne etterspør også tradisjonsmat
som saltfisk med stappe og bacalao, selv
om lasagne nå også er på menyen. Et
nytt populært produkt er saltfiskball.   
Etter hvert som nye generasjoner kjøper
mat fra Felleskjøkkenet vil menyen også
endre seg.
Felleskjøkkenet holder nå på å vurdere
system for varedeklarering.
Tekst: Stein Kulø, rådgiver
Foto: Helge A. Carlsen, kommunalsjef

8 ansatte fordelt på 7,2 årsverk sørger
for at maten alltid er velsmakende.

St. Hansfest på Barmanhaugen
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St. Hansaften var det midtsommerfest på Barmanhaugen eldresenter. 80 personer
deltok.

Det ble servert rømmegrøt, spekemat,
kaffe og romkake. Det smakte fortreffelig. Det ble også tid til åresalg, og
mange fine gevinster ble fordelt.

Odd Arne Halaas stod for underholdningen med kjente og kjære sanger og ei
og anna skrøne. Dette til stor glede for
tilhørerne.

Eldresenteret takker alle som kom og
gjorde dagen så vellykket.
Tekst og foto: Lisbeth Standal, aktivitør

Hjelper til med å rydde i sentrum
ungdom
hjelp
til å avklare sin
situasjon
mot
mer
ordinært
arbeid
eller
videre skolegang
fra høsten av.
Ryddeoppdraget
i sentrum inngår
i en rekke andre
arbeidsoppgaver
deltakerne
har
i løpet av en
arbeidsuke.

Det er mer liv i sentrum om
sommeren enn det er til vanlig. Det er stort sett bare positivt. Samtidig medfører økt
sommertrafikk også at en
del søppel (ispapir, tomme
poser, flasker og lignende)
lett kan bli liggende slengt
rundt omkring i gatene hvis
det ikke jevnlig plukkes opp.
I et samarbeid med Byingeniøren skal 4
til 6 ungdommer hjelpe til med å rydde i sentrumsgatene i sommer. Ryddeoppdraget utføres av ungdom som er

tilknyttet tiltakene «Starter’n» og «Aktiv
kommune».
Som en prøveordning skal ungdommene gå faste ruter i sentrum med
ryddevogner og søppelsekker to ganger
i uka i juli og august. Ungdommene blir
en tilleggsressurs for kommunens egne
renholdsarbeidere og vil bidra til å holde sentrum ryddig og trivelig både for
turister og byens egen befolkning i sommer.
«Starter’n» og «Aktiv kommune» er
to samarbeidstiltak mellom NAV, kommunen og Varde som gir arbeidsledig

Lisbeth
Bergheim (Varde) og
Odd Torske (Ungdomsteamet,
NAV)
sier
at
ryddeoppdraget gir grei avveksling og variasjon i
arbeidsoppgavene som tilbys ungdommene. I tillegg er det fint at vi kan bidra
til å gjøre byen triveligere å være i på
denne måten, sier de. I følge kommunalsjef Helge A. Carlsen blir ungdommenes innsats også tatt godt i mot av
både folkevalgte og kommunens ledelse
for øvrig. Det gjelder også folk i byen
ellers, vil vi tro.
Tekst: Per Ola Harstad, NAV Kristiansund

Nå kan du abonnere gratis på infobladet
Vi har nå startet en enkel
og gratis abonnementsordning på infobladet. Sender du epost til infobladet@
kristiansund.kommune.no,
så legger vi deg inn på en
abonnementsliste. De som
står på listen får infobladet
sendt elektronisk direkte til
egen epostkasse hver gang
et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut informasjonsbladet Kristiansund.
I bladet presenteres små og store nyheter om saker og ting som skjer i kommunen.
Målgruppen for bladet var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte,
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og bladet ble distriburt internt.
Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort
tilgjengelig for alle. I tillegg blir det ved
hver utgivelse sendt egen melding til
ordførerne og rådmannene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og
til de folkevalgte på “Mørebanken” på
Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning. Nå prøver vi det.
Du kan se alle tidligere utgivelser av
Infobladet Kristiansund ved å trykke på
denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nordiske dager i Fredericia 4. - 6. juli (1)
Gruppene fra Kristiansund
som deltok på Nordiske dager
hadde en hektisk innspurt
før avreisen til Danmark.
Det var mye som skulle øves
inn både for danserne og
sangerne.
Fra Dansestudioet deltok

Koreografien øves inn

Rachel Eivindsdatter Hestad, Marit
Røskar Nisja, Kaja Pedersen Nerdal, Mari
Edvardsen, Ella Bergem-Ohr, Oda Wiik,
Solveig Knoph Hommel, Kamille Eilertsen, Eline Ødegård Duås, Aurora Hoem,
Sara Grawert Blomsø, Emilie Dorothea
Hansen, Stine Hauan, Silje Arntsen
Gravås, Julia Haugsgjerd, Iselin Edvardsen, Silje Andresen, Marie Jonette
Iversen, Lene Hauan, Henrikke Hagen,
Line Marie Leonardsen Brevik, Martine
Gilroy Iversen, Cathrine Petterson Angvik, Oline Ripnes, Andrea Bjørsnøs,
Malin Fladseth, Aurora Ripnes.
I tillegg var det med noen små familiemedlemmer: Veslemøy og Lorang Ramstad, Sofia Ripnes og Tora Ripnes Kåby  
De
voksne
«passpådamene»
Kirsti Ripnes og Hilde Ripnes.
Lederne for Dansestudioet
Ripnes og Lotte Ramstad,

er

var
Lene

Til åpningen av nordiske dager lørdag
5. juli medvirket alle i den nyarrangerte
Eurovisionsuiten, der melodiene Only
teardrops, Eouphoria, Nocturne og Hard
Rock Halleluja ble brukt.
Senere samme dag hadde Dansestudioet sitt eget show på rådhusplassen
med følgende program:
1. Hattedans, av Dancing Stars og
Dolls
2. Needy Bang, av Dancing Divas
3. Freedom, av Stars og Dolls
4. Dykkerne, av Divas
5. We go together, Grease, av Dansestudioet Kristiansund

Lene Ripnes (t.v) og Lotte Ramstad
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Nordiske dager i Fredericia 4. - 6. juli (2)
Fra Scenario deltok
Ingrid Persson Ranes, Kristin Grimstad,
Lone Røsberg, Lars Georg Enge Sæterøy,
Fredrik Alnæs, Øystein Røsand, Synne
Rosted Skjevik, Maren Fiske-Nygård,
Ingrid Sylte, Marie Skatvedt Mathisen, Saya Zahawi, Julian Buckholm Taknæs, Lise Stokke, Christine Victoria Aas
Myklebost, Ingrid Helene Finvåg, Stine
Jørgenvåg, Malin Dyrnes Rindal, Stian
André Bjørshol Smalø, Christian Rambjør, Hilde Rangnes, Julie Nikolaisen, Karolin Viken Kallset, Marie Moen,
Simon Krane, Lasse Gjægtvik Torsen.
Dirigent var Elin Persson.

Mellom sangøvingene må man også ta en liten pust i bakken

De voksne «passpådamene» var: Tone
Bjørshol og Jannike Gjægtvik,
I likhet med Dansestudioet deltok også
ungdomskoret Scenario på åpningen
med Eurovisionsuiten.
Senere på lørdagen var det stor korkonsert i Christianskirken. På denne konserten sang Scenario:
• Maria Møy på Grip (Folketone fra
Grip/Rindal, arr Elin Persson)
• Eatnemen Vuelie (Frode Fjellheim)
• Brureslått fra Øre (Folketone fra Øre/
Gjemnes, arr Henning Sommerro)
Vår vennskapsby i Sverige, Härnösand,
hadde ikke med noe kor i år. Scenario
tok derfor på seg oppgaven med å synge
noen svenske sanger på konserten, slik
at alle nordiske språk kunne høres. Det
svenske programmet var:
• Det finns en väg til himmelen (Folketone fra Sköldinge, arr Håkan Sund)
• I himmelen, i himmelen (Folketone
fra Skattungbyn, arr Håkan Sund)
• Sätt en ring på hans hand (Knut
Nystedt, tekst Anders Frostensson)
Søndag morgen var det nordiske morgensang i Trinitatiskirken. Her medvirket også Scenario med både norsk og
svensk korsang.
Tekst og foto: Eldbjørg Hogstad,
prosjektleder Nordiske dager

Elin Person leder koret
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Klamydiaprosjektet starter i høst
Klamydiaforekomsten er stigende, og
en norsk oversikt viser at den er høyest
blant unge menn. Her testes 17% av
unge menn blant 15-19 år positivt. Tilsvarende for unge kvinner var 15%.
Klamydia er en kjønnssykdom, som kan
føre til infeksjoner og barnløshet.
I prosjektet skal man jobbe med å videreutvikle og styrke helsestasjon og
skolehelsetjenesten på tilgjengelighet,
tilbud og muligheter for helsefremmende
virksomhet på seksualitetens områder.
Det å inkludere sentrale aktører og frivillige organisasjoner til å delta i det lokale
arbeidet med å forebygge kjønnssykdommer har også vært viktig her.

I høst starter helsetjenesten et lite prosjekt for å forebygge klamydia blant ungdom mellom 15 og 24 år.

Det er et mål at prosjektet bidrar til økt
prevensjonsbruk med lett tilgjengelig
prevensjon, og at flere lar seg teste for
eventuell smitte. Gjennom aktivt arbeid
på helsestasjon for ungdom, informasjonsspredning med flotte plakater og

kondomautomater på flere utesteder,
håper man først å fremst på å forebygge. I tillegg går helsetjenesten ut med
informasjon om at målgruppen, kan la
seg teste for eventuell smitte på Helsestasjon for ungdom. Både testen og behandlingen er gratis.
Helsetjenesten har i forarbeidet hatt et
godt samarbeid med medialinjen ved
Kristiansund videregående skole. Elevene har formet, og laget plakaten som
nå henges opp på en del utesteder og
skoler, utifra sine perspektiv og ønsker.
Det har vært en fin og lærerik  prosess
og i tråd med kommunens intensjoner
om brukermedvirkning i tjenesten.
Helsetjenesten vil gjerne spre informasjonen om tilbudet, så hvis noen vil ha
plakaten hengt opp, ta kontakt med helsestasjonen.
Tekst: Cecilie Hoem, helsesøster

Kurs i etisk kompetanseheving
• 13. november kl 09.00–15.00.
Organisasjonsetikk. Holdninger/
arbeidsmiljø. Erfaringsdeling. Etisk
gruppeveiledning. Workshop i hverdagskultur og holdninger
Mer spesifisert program sendes deltakerne på forhånd

Målgruppe

Rokilde undervisningssykehjem (USH) og kommunens
etikkteam inviterer i høst
til metodekurs i etisk kompetanseheving. Kurset arrangeres i samarbeid med KS
KS har i flere år hatt en satsning i
prosjektet “samarbeid om etisk kompetanseheving” i kommunesektoren. KS
ved Gry Aarnes har prosessansvar for
metodekurset som går over tre samlinger. Kurset passer til etikkontakter/
veiledere, ledere og annet personell
med interesse for feltet.
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Kurset arrangeres i Caroline på følgende datoer:
• 5. september kl. 09.00–12.00
Åpent for alle «Et bilde sier mer enn
tusen ord».
• 5. september kl. 12.00–15.00.
Første samling metodekurs. Kort innføring i etikk. Problemformulering.
Hvordan bruke etisk refleksjon som
metode
• 2. oktober kl 09.00–15.00. Etiske
dilemma. Hvordan stille gode spørsmål. Erfaringsdeling. Refleksjonsmodell. Løsningsfokusert problembehandling

Helsepersonell som har en ansvar for etisk
kompetanseheving på egen arbeidsplass,
etikkontakter/veiledere, enhetsledere.
Etikkontakter/veiledere i Kristiansund
kommune prioriteres, men det åpnes
også for deltakelse fra nabokommuner,
med et forbehold om plassbegrensning.
Kurset er gratis for ansatte i Kristiansund kommune. Andre deltakere faktureres for kurspakke kr 1000 for alle
dagene, prisen inkluderer lunsj.

Påmelding innen 20. juli
Bindende påmelding til: Stephanie.
helland@kristiansund.kommune.no
eller
Inger-Lise.Lervik@kristiansund.
kommune.no
Tekst: Stephanie Helland, enhetsleder

To-dagers valg i 2015
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 også skal
avholdes valg søndag 13.
september, i tillegg til fastsatt
valgdag mandag 14. september 2015.
Det har vært vanlig praksis
at det har vært avholdt todagers valg i Kristiansund.
Likevel ser vi en stadig økende
bevissthet om at utvikling av
teknologi og elektronisk tilbud
vil forenkle valghandlingen og
trolig gi oss et ett-dagsvalg i
framtiden. Vedtaket ble gjort
mot 12 stemmer.

I siste møte før sommeren
vedtok bystyret to-dagers
valg for Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 2015.
Valgloven sier at valg av representanter til fylkesting og kommunestyrer skal
holdes i alle kommuner på en og samme
dag i september måned hvert fjerde år.
Valgene holdes i det andre året av hver
stortingsperiode. Kongen fastsetter før

Tekst: Toril Skram Lundberg,
bysekretær

hvert valg valgdagen til en mandag. I
statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.
Hvert
enkelt
kommunestyre
kan
bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13.
september 2015.
Bystyret vedtok at det i forbindelse med

Over 3000 likere på facebook
6. juli passerte Kristiansund kommune
3000 ”likere” og er den første kommunen i Møre og Romsdal som har passert
3 000.

Facebookstatus 8. juli

Av kommunene i Møre og
Romsdal som er på facebook, er Kristiansund den
desidert best likte med over
3000 ”likere”. Ålesund følger
like etter med 2737.
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For nordmørskommunene var statusen
slik 9. juli
• Kristiansund: 3056 likere
• Averøy: 428 likere
• Aure: 637 likere
• Eide: (ikke på facebook)
• Gjemnes: 21 likere
• Halsa: 439 likere
• Rindal: 418 likere
• Smøla: 716 likere
• Sunndal: 1769 likere
• Surnadal: 1714 likere
• Tingvoll: (ikke på facebook)

Molde og Ålesund
Ålesund har 2747 likere og Molde 952.

Bevisst satsing
Årsaken til at Kristiansund kommunes
facebookside er så populær skyldes
trolig at kommunen siden lanseringen i
mars i 2011, har hatt en bevisst holdning til å bruke dette som en aktiv informasjonskanal. De som ”liker” siden
har også den fordelen at de får nyheter
fra kommunen rett inn på veggen sin, og
det er det tydeligvis mange som setter
pris på.

Nest best i kommunenorge
I en undersøkelse som KS har gjort
blant norske kommuner om deres aktive
bruk av facebook kom Kristiansund på
nasjonal andreplass. Undersøkelsen ble
publisert i slutten av januar i år.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Synnøve Kitdal

Levekårsprosjektet og næringsrådet
tor for å bedre levekårene for utsatte
barn, unge og deres familier. I følge Eeg
og Gjersvold er det viktig å se på hvilke
effekter det kan gi at sektorene utfyller
hverandre og sammen ser på mulighetene.
Pilotprosjektet er et resultat av NNR,
NAV og næringslivetEt representert ved
NEAS og Kristiansund kommune sitt engasjement i levekårsprosjektet. Gjersvold forteller at hovedmålsettingen med
prosjektet er å bidra til at flere arbeidsledige foreldre i flyktning- og innvandrerbefolkningen i Kristiansund kommer
seg over i egnet arbeid eller praksis. Videre er det viktig at prosjektet bidrar til
å skaffe bedrifter motivert, kvalifisert og
riktig arbeidskraft. Prosjektet skal også
bidra til økt inkluderingskompetanse hos
deltakerbedriftene og bidra til å oppfylle
målene for et inkluderende arbeidsliv.
Prosjektet skal testes ut som pilot i 1 til
1,5 år og skal hele tiden ha plass til mellom 8 og 12 deltakere. Deltakerbedriftene rekrutteres fra medlemmene til
Nordmøre næringsråd.
Nordmøre Næringsråd, med Heidi Jørgensen Gjersvold (t.v) og Monika Eeg i front, leder et
nytt prosjekt om økt arbeidsdeltakelse blant flyktninger og innvandrere med forsørgeransvar

Nordmøre næringsråd deltar
aktivt i levekårsprosjektet.
De har sammen med representanter fra NAV og NEAS,
utarbeidet et pilotprosjekt
der målsettingen er å øke
arbeidsdeltakelsen
blant
flyktninger og innvandrere
med forsørgeransvar. Kanskje finnes den kompetansen
bedriftene på Nordmøre søker hos disse arbeidstakerne?
Formålet med levekårsprosjektet er å
mobilisere ressurser for at flere utsatte
barn, unge og deres familier skal få
bedre levekår. Forskning viser blant annet at foreldrenes økonomi er viktig for
barn og unges helse.
Mange arbeidssøkere har ressurser som
de ønsker å bruke og næringslivet har
behov for arbeidskraft. Slik blir arbeid
en viktig innsatsfaktor både for å bedre
levekårene for den enkelte familie og for
å styrke omdømmet til Kristiansund og
Nordmøre som en attraktivt bo- og arbeidsregion.
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Vi har besøkt Nordmøre næringsråd
(NNR) og tatt en levekårsprat med
daglig leder Monika Eeg og seniorrådgiver Heidi Jørgensen Gjersvold som
skal være prosjektleder for tiltaket.
NNR er en viktig samhandlingsarena for
næringslivet og kommunene på Nordmøre og har 209 medlemmer. Fanesaker er samferdsel, rekruttering, kompetanse, sykehus og høgskole.
På spørsmål om hvorfor NNR deltar i
levekårsprosjektet, svarer de: Vi har
gjennomført en medlemsundersøkelse
som viser at rekruttering er en av
hovedutfordringene til medlemsbedriftene våre. Gjennom levekårsprosjektet kan vi være med på å utvikle tilbud
som styrker rekrutteringsgrunnlaget for
næringslivet. Videre ønsker vi å ta et
samfunnsansvar. Å utjevne levekårsforskjeller vil på sikt øke trivselen og omdømmet til Nordmøre som en attraktiv
bo - og arbeidsregion.
Vi spurte også om hvordan NNR ser på
mulighetene for et styrket samarbeid
mellom offentlig, privat og frivillig sek-

Både bedriftene og arbeidssøkerne vil få
god oppfølging. Prosjektet ser det som
viktig å ivareta ”hele” personen/familien. Det kan eksempelvis være aktuelt å
kombinere praksis med språkopplæring
der det er behov for det. Prosjektet vil
gi kunnskap om denne framgangsmåten
er nyttig for rekruttering av ansatte i arbeidslivet. Piloten skal kjøres i Kristiansund. Dersom de lykkes er det et mål at
tilbudet også blir gitt til andre kommuner på Nordmøre.

Alle må ville
På spørsmål om hva som er suksesskriteriene, svarer Gjersvold: Bedriftene
må ville, arbeidssøkerne må ville og vi
som jobber med prosjektet må ville.
Sammen skal vi få det til, og vi skal
sørge for at bedriftene som bidrar i prosjektet blir løftet fram.
Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder
Foto: Petter Ingeberg

Satsing på utsatte barnefamilier i NAV
satte flyktningfamilier, bor relativt dårlig
i kommunale utleieboliger. Samtidig har
kommunen som utleier, behov for å sikre
at de kommunale utleieboligene ikke blir
en endestasjon for personer som kan ha
mulighet for å etablere en mer selvstendig boligkarriere i det private markedet.
Gjennom tilskudd fra Husbanken til
prosjektet «Stabile og gode boliger til
barnefamilier» har NAV-Kristiansund i
samarbeid med boligsosiale aktører i
kommunen, for alvor grepet fatt i disse
problemstillingene det siste året.

Utsatte barnefamilier har
vært
en
prioritert
målgruppe ved sosialtjenesten/
NAV Kristiansund de senere
årene.
Kontoret har gjort prioriteringen for å
bidra til at en midlertidig vanskelig livssituasjon for familiene ikke skal bli langvarig, med de negative følgene det vil få
for både voksne og barn, og lokalsamfunnet ellers.
Prioriteringen har ført til øremerking av
egne stillinger internt som følger opp
barnefamiliene tett, med særlig fokus på
hva som kan bedre familiens økonomi
og de voksnes arbeidsmuligheter.
Et viktig funn underveis har vært at
mange av familiene, hvorav flere er bo-

Med bakgrunn i en kartlegging prosjektet gjorde i mai 2013 har vi nå fått
oversikt over hvor mange barnefamilier som bor i de kommunale boligene
(64 familier med totalt 143 barn), og
kunnskap om hvor de bor. Flere av familiene burde hatt andre boforhold.
Flere av familiene er siste året kontaktet
med sikte på å få vurdert mulighetene
inn mot det private boligmarkedet, og
den første familien er nå allerede klar for
kjøp av egen bolig. Dette skjer gjennom
god innsats fra familien selv, oppfølging fra NAV og prioritering av familien
blant annet ved tildeling av startlån og
tilskudd fra Husbanken. Den enslige
moren med 4 barn har nå kjøpt hus i
et barnevennlig område nær skole, fritidstilbud, jobb venner og andre barnefamilier. «Jeg har hatt lyst til å bo der
siden jeg kom til Norge. Det kan ikke

beskrives, hvor lykkelig jeg er.», sier
firebarnsmoren i et intervju med Husbanken.
Prosjektmedarbeider Linda Rambjør ved
NAV-Kristiansund sier at det er viktig
at kommunen utvikler en mer bevisst
bosettingspraksis for de kommunale
utleieboligene og spesielt for barnefamiliene. Dette både for å hindre opphopning i de kommunale boligene generelt
sett, og for å unngå etablering av barnefamilier i boliger og boområder som ikke
egner seg for barnefamilier. Kommunen
har fortsatt mange utfordringer å gripe
fatt i på dette området, sier hun.
Prosjekt «Stabile og gode boliger til
barnefamilier» har så langt fått til mye
bra og er blitt lagt merke til både innad
i kommunen og utenfor byens grenser.
Husbanken er såpass fornøyd med prosjektets resultater det første året at det
nå er gitt tilsagn på videre tilskudd for å
sikre ytterligere satsing for å bedre disse
barnefamilienes situasjon.
Kontaktpersoner i NAV: prosjektmedarbeider Linda Rambjør og rådgiver Per
Ola Harstad
Se intervju med prosjektleder her
http://www.husbanken.no/forbildeprosjekter/
prosjekt/?id=261182

Prosjektets årsrapport for 2013 er lagt
ut på www.husbanken.no
Tekst: Per Ola Harstad, Nav Kristiansund

Ressurspersoner i sårbehandling
Studiet er en kombinasjon av samlinger og selvstudium med veiledning
av internettbaserte hjelpemidler. Hvert
semester avsluttes med eksamen,
samt at studentene må skrive to temaoppgaver som må være godkjent før siste
eksamen. All litteratur er på engelsk.

Sykepleierne (og søstrene)
Ann-Kristin og Inger Karin
Sæther som jobber i hjemmetjenesten, er de to første
i Møre og Romsdal med
eksamen i sårbehandling.

Inger Karin og Ann-Kristin har lang
tjenestetid i hjemmetjenesten og har
etter hvert fått særlig interesse for sårbehandling. Begge er ressurspersoner
i hjemmetjenestens sårteam. Målet er
et bedre samarbeid med legene for riktig diagnostisering og behandling. Får
sykepleierne riktig sårdiagnose, er de
eksperter på riktig behandling.

Videreutdanningen er i Haugesund,
går over 1 år og gir 30 studiepoeng.

Bedre kompetanse på sår og sårbehandling i hjemmetjenesten fører også til
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at sår kan diagnostiseres og behandles
raskere på kommunalt nivå. Pasienten
kan da i mange tilfeller slippe og dra til
sykehus for behandling. Dette er kostnadseffektivt for kommunen, og mindre
belastende for pasienten.

Sårteam
Hjemmetjenesten etablerte i mai i fjor et
eget sårteam. Teamet samarbeider også
med diabetisk fotterapeut Ann Jorunn
Sagli. Noen av oppgavene til teamet
er kvalitetssikring av sårbehandling i
hjemmesykepleien, via rutiner, sårutstyr, kartlegging, kunnskapsformidling
og oversikt over sårgruppene. Teamet
er et viktig tiltak i det forebyggende
arbeidet til hjemmetjenesten.
Tekst: Reidun Nogva. Foto: Petter Ingeberg

Storbakken godt egnet som sykehustomt
er lite sårbar for farer fra uønskede
hendelser. Forhold til transport av farlig
gods på rv. 70 bør vurderes ved videre
utforming av områdene opp mot veien.
Sykehus på Storbakken kan bidra til god
stedsutvikling i området
Søre Frei har mange kvaliteter som det
kan bygge opp rundt ved lokal utvikling
med boliger og utvidet senter. Sykehus på Storbakken kan fungere som
en «motor» for utviklingen og bidra til
at området knyttes tettere sammen og
med gode stedskvaliteter.

Kristiansund har fått utarbeidet en konsekvensanalyse
for Storbakken som mulig
tomtevalg for nytt sykehus
for Nordmøre og Romsdal.
Molde og Gjemnes har gjort
tilsvarende for tomtene i sine
kommuner. Storbakken anses som godt egnet. For
Molde vurderer Norconsult
Opdøl som beste alternativet og for Gjemnes peker
de på Astad. I denne sammenhengen er det ikke gjort
vurderinger på tvers av kommunene.
Konsekvensutredningen for Storbakken
er utlagt til offentlig ettersyn fra 4. juli til
1. september. Frist for merknader er 1.
september. Uttalelser skal sendes Kristiansund kommune. Gjemnes og Molde
har tilsvarende frister og postmottak.

Orienteringsmøte 18. august
I forbindelse med høringen inviterer
kommunen til orienteringsmøte på Frei
grendahus mandag 18. august kl. 19.00.

Et alternativ pr kommune
Som ledd i arbeidet med å velge tomt
for nytt felles akuttsykehus har Helse
Møre og Romsdal bedt Molde, Gjemnes
og Kristiansund om å presentere ett alternativ hver. Disse tre tomtene vil gjennom videre prosess være grunnlag for
endelig valg av lokalitet.
Kristiansund kommune har lansert ett
alternativ, Storbakken på søre Frei.
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Denne rapporten evaluerer dette alternativet gjennom en konsekvensutredning. I tillegg til sykehustomten, er det
også gjort en konsekvensvurdering av
mulig arealutvikling i nærområdet.

Sammendrag Storbakken
I sammendraget av utredningen for
Storbakken er det anført at det på
tomten er plassert et sykehusbygg på
ca 60 000 m² med 1 000 parkeringsplasser på terreng. Tomten knyttes til rv.
70 via et nytt kryss.
Tomten er stor nok,   relativt flat og
fleksibel i forhold til bygningsutforming
og eventuelt senere utvidelse. Tomten
har god tilgjengelighet til overordnet
veinett, til service og boliger på Storbakken. Den kan også relativt enkelt
betjenes med buss.
Tiltaket får størst konsekvenser for
naturmiljøet ved at den berører viktige
naturtyper. Det er ikke avdekket forhold
som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Etablering av sykehus kan føre til ny lokal
arealutvikling. For kommunen er det
også et poeng at sykehuset gir ny vekst
og utvikling i området. Det er derfor
gjort vurdering av hvordan eksempelvis
200 nye boliger kan planlegges under
hensyn til god stedsutvikling og nærhet
til senterområde og sykehus. Etablering
av nye boligområder og senterutvikling
vil gå ut over noen naturmiljøverdier og
bidra til enderinger i landskapsbildet.
Mulige områder for lokal stedsutvikling

Samlet vurdering: Vurdering av egnethet og konsekvensanalysen viser at
Storbakken er godt egnet for etablering av sykehus. Det er ikke avdekket
konsekvenser av utbygging som tilsier
at utbygging ikke kan eller bør skje. En
sykehustomt her vil også kunne bidra
positivt til stedsutvikling.

Konsekvensutredninger
Denne rapporten presenterer del 1 i
en todelt utredning og omhandler relevante lokale forhold for Storbakken. Tilsvarende er også utarbeidet for Gjemnes
og Molde for deres tomtevalg.
I tillegg blir det utarbeidet en del 2 som
tar for seg relevante tema for vurdering av tomtene på tvers av kommunene.
Denne utarbeides av Helse Møre og
Romsdal.
Konsekvensutredningene Del 1 og Del 2
inngår i et samlet beslutningsgrunnlag
for valg av tomt og svarer utredningsplikten i det vedtatte planprogrammet.
Utredningen er utført av Norconsult.
Kommuneplanlegger Odd-Arild Bugge er
Kristiansund kontaktperson i arbeidet.
En administrativ plangruppe med representanter fra kommunene, helseforetaket, helsebygg, fylkeskommunen,
fylkesmannen, og vegvesenet er konsultert flere ganger under arbeidet.
Helse Møre og Romsdal sluttbehandler
saken i møte 17. desember og Helse
Midt den 18. desember.
Lenker til dokumentene
Denne saken opptar mange. Etter at vi
la den ut på facebook 3. juli, ble den sett
av over 12 000 personer på ett døgn.
Tekst: Odd Arild Bugge/Petter Ingeberg
Foto: Norconsult

Nå kan du låne e-bøker på biblioteket
romaner for voksne, men det
finnes også noen barne- og
ungdomsbøker. Utvalget blir
bedre etter hvert.
Fylkesbiblioteket, de 36 folkebibliotekene og 17 videregående skoler har gått
sammen i et spleiselag om en felles
e-boksamling. Fylkeskommunen har
medvirket sterkt med utviklingsmidler,
og totalfinansierer innkjøp av utlånssystem. I tillegg har de bidratt stort til
den felles e-boksamlinga, sammen med
folkebibliotekene og de videregående
skolene.

Bibliotekene
i
Møre
og
Romsdal tilbyr nå e-bøker
til lånerne sine. Med appen
eBokBib får du tilgang til omlag 420 ulike bøker, som kan
leses på nettbrett og smarttelefon. I første omgang omfatter samlingen populære

Appen eBokBib er gratis og kan lastes
ned på nettbrett og smarttelefon fra
Google Play eller AppStore. Låneren
logger seg inn på appen med lånenummeret (står på lånekortet) og pinkoden
som de bruker på sitt lokale bibliotek.
For å låne e-bøker fra Møre og Romsdals
samling må du altså ha lånekort ved et
av bibliotekene i fylket. Har du ikke pinkode fra før, eller du har glemt den, må
du klikke på Ny bruker/Glemt pin-kode
på bibliotekets hjemmesider.

låne 3 bøker om gangen, og lånetida
er 3 uker. Lånetida kan forlenges, og
du kan reservere bøker som er utlånt,
akkurat som med vanlige bibliotekbøker.
Når boka først er lånt, trenger du ikke
nettilgang for å lese. Og ekstra gledelig:
Med e-boklån slipper du purring biblioteket – bøkene blir automatisk levert inn
når lånetida går ut. Blir du ferdig med
boka tidligere kan du levere den inn
med en gang i appen, slik at den blir tilgjengelig for andre lånere.
E-boka passer utmerket for folk som er
på farten og ønsker tilgjengelige bøker 24 timer i døgnet, sju dager i uka.
E-boka egner seg også godt for de som
har problemer med synet, ettersom du
selv kan justere skriftstørrelse og skrifttype. Kristiansund bibliotek har allerede fått flere positive tilbakemeldinger
fra fornøyde brukere, kjekt å sitte på
stranda i syden og låne seg bok på biblioteket!
Mer informasjon finner du på
bibliotekets hjemmesider.
Tekst: Borghild Lien, bibliotekar

Du finner bøker ved å søke i appen eller
i bibliotekets katalog på nettet. Du kan

Veteranbrannbiltreff i Kristiansund i 2015
helg. Det innebærer at sentrum av Kristiansund blir preget av veteranbrannbiler, biler, motorsykler samt bil- og
motorsykkelentusiaster.
Invitasjoner er sendt ut og detaljplanleggingen starter like over sommeren.
Som del av programmet planlegges
det biloppstilling i sentrum og kortesjekjøring gjennom gatene.
Arrangørene av veteranbrannbiltreffet
skal bruke facebooksiden til Kristiansund brannmuseum til å informere om
arrangementet.

8. til 10. mai i 2015 blir det
et stort veteranbrannbiltreff
i Kristiansund. Da inviteres
veteranbrannbilentusiaster
fra hele landet til å ta med
seg doningene og komme til
Kristiansund. Da tilsvarende
ble arrangert i Bergen i 2013
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samlet det 46 veteranbrannbiler og 180 deltakere.
Det er entusiaster og ildsjeler med
tilknytning til brannstasjonen som står
som arrangører av veteranbrannbiltreffet. I tillegg så blir bilens og motorsykkelens dag arrangert samme

En av attraksjonene på veteranbiltreffet
blir helt sikkert den gamle og velholdte
Leyland brannbilen fra 1925. Den tilhører
Kristiansund og er den eldste brannbilen
i fylket og får stor oppmerksomhet hver
gang den vises fram. Sist dette skjedde
var da Ålesund brannvesen feiret 150
års jubileum i juni i år.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nordlandet ungdomsskole i brakker

Kommende skoleår skal Nordlandet ungdomsskole holde
til i en stor brakkerigg som
står like ved skolebygget.
Årsaken
er
totalrenovering av skolebygget som ble
åpnet for 46 år siden.
Fredag 20. juni var siste dag på skolen
for elevene og da hadde de selv bidratt
til at mye inventar og utstyr var flyttet
over i brakkeriggen.
Elevrepresentantene som vi møtte på
avslutningsdagen var positive til flyttingen og ga uttrykk for at brakkeriggen
på mange måter vil fungere bedre enn
det skolebygget de nå har flyttet ut av.
Bedre lys, luft og forhåpentligvis mer
balansert temperatur til ulike årstider.

Selv om mye av utstyret er flyttet over i
brakkene er det fortsatt mye som gjenstår før lokalene er klar for skolestart til
høsten, men dette blir ordnet i løpet av
sommeren.
Brakkene er satt sammen i tre store rigger. En til undervisning, en til praktisk/
estetiske fag og en til underviningspersonalet/administrasjon.
Brakkene er satt opp like ved skolen,
noe både elevene og foreldrene er godt
fornøyde med. Både foreldre- og elevrepresentantene som var med på omvisning 20. juni ga uttrykk for at de var
god fornøyde med løsningen og at de er
holdt løpende orientert.
Nordlandet ungdomsskole ble bygd i

1967/68 og tatt i bruk da ungdomsskole
ble innført i Kristiansund. Gjennom 46
års drift og flere tusen elever har skolebygget blitt gradvis slitt.
I oktober i fjor vedtok bystyret enstemmig en totalrenovering og modernisering av bygget. Prosjektet er kostnadsberegnet til 173 millioner kroner.
Etter planen skal arbeidet være ferdig slik at bygget igjen kan tas i bruk
i august 2016. Dersom det oppstår en
uforutsett forsinkelse vil oppholdet i
brakkene bli noe forlenget, noe det også
er tatt høyde for i leiekontrakten med
eierne av brakkene.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bok om Nordlandet kirke i 2014
I forbindelse med 100-årsjubileet blir det mot slutten av
året utgitt en bok om Nordlandet kirke.
Jubileumsboken tar oss gjennom kirkeog hverdagsliv på Nordlandet fra bystyret i 1875 besluttet å bygge en kirke på
Nordlandet og frem til våre dager.
Nordlandet har gjennom de siste 100
årene hatt en utrolig utvikling og fremstår i dag som senteret for handel og
næringsliv i Kristiansund.
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Gjennom bopka følger vi utviklingen av
hverdagslivet på Nordlandet, ispedd endel gode historier. Sentralt i utformingen
er også mange interessante bilder fra
kirke- og hverdagsliv gjennom 100 år.
Det er jubileumskomiteen for Nordlandet kirke 100 år som står bak utgivelsen
med Kjell Fostervold som leder for bokkomitéen.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Terje Holm

Møteplan høsten 2014
MØTEPLAN

SEPT

OKT

Tirsdag kl. 13.00.
Rådhuset

09.
30

28.

Ordfører: Per Kristian Øyen

Tirsdag kl. 13.00.
Rådhuset

02.
16.

14.
21.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR
(hovedutvalg)

Torsdag kl. 13.30.
Rådhuset

25.

BYSTYRET
Ordfører: Per Kristian Øyen

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG

DAG/TID/STED

AUG

NOV

DES
02.
16.

11.
18.
25.

09.

20.

04.

Leder: Line Hatmosø Hoem

HELSE, OMSORG OG SOSIAL
(hovedutvalg)

Torsdag kl. 13.30.
Rådhuset

28.

16.

27.

11.

23.

20.

25.

30.

27.

11.

Mandag kl. 10.00.
Rådhuset

15.

13.

10.

15.

Fredag kl. 11.00.
Rådhuset

19.

24.

28.

Mandag kl. 13.00.
Kongens pl. 1

01.

20.

15.

Onsdag kl. 09.00.
Rådhuset

10.

22.

03.

Torsdag kl. 09.00.
Rådhuset

18.

23.

20.

01.

12.

15.

11.

Leder: Maritta B. Ohrstrand

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER
(hovedutvalg)

Torsdag kl. 13.00
Hagelin

Leder: Kirsten Irene Skaret

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET
(hovedutvalg)

Torsdag kl. 12.00.
Brannstasjonen

28.

Leder: Sven Erik Olsen

ELDRERÅDET
Leder: Rolv Sverre Fostervold

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen

RÅD FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke

UNGDOMSRÅDET
Leder: Mari H. Rogne

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten

FAST BYGGEKOMITE
Leder: Kirsten Irene Skaret

Torsdag kl. 13.00.
Hagelin

27.

Kl. 09.00.
Dag og sted avtales
Onsdag kl. 14.00
Brannstasjonen
Tirsdag kl. 09.00
Brannstasjonen

26.

03.

29.

23.

28.

08.
10.

25.

Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Innkalling
og protokoll legges ut på kristiansund.no.
I forkant av møtene legges det også ut på hjemmesiden en kortversjon av sakene som skal behandles av
bystyret, formannskap og hovedutvalgene.
Ring Kristiansund servicekontor for detaljert informasjon.
Det tas forbehold om endringer av møtedatoer og
tidspunkt. Ekstraordinære møter kan forekomme.
Fra konstitueringen av bystyret 18. oktober 2011.
(Foto: Petter Ingeberg)
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11.

16.

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)

FER:
Husk å legg inn feriefravær med koden FER: på outlook
samt å aktivere e-post “fraværsassistenten” når du er på ferie

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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