Ledige stillinger

VALG

Veileder ved NAV Kristiansund
NAV Kristiansund har ledig 100 % midlertidig stilling som veileder i perioden fra d.d - 30.04.18.
Søknadsfrist: 20. august
Fullstendig utlysningstekst og hvordan du søker finner du på
www.kristiansund.no

VIL DU VÆRE VALGMEDARBEIDER?

Kunngjøringer
INFORMASJONSMØTE
- REGULERINGSPLAN FOR PORT ARTHUR VEST
Reguleringsplan for Port Arthur vest er lagt ut til offentlig ettersyn med
frist for merknader 30.8.17. Det vises til varslingsbrev datert 12.07.17
sendt naboer og berørte. Det avholdes informasjons-/folkemøte om
reguleringsplanen:
onsdag 16.8.17, kl. 18.00 - 20.00, storsalen i Thon Hotell (Innlandet).
Vel møtt.
Spørsmål om saken kan rettes til
jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no tlf. 71 57 42 87.

Det er stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september og kommunen
trenger valgmedarbeidere til å jobbe i valglokalene på valgdagene.
Kristiansund kommunes valglokaler på valgdagene er Freihallen,
Dalehallen, Gomalandet skole og Servicetorget (gml. Jonas Eriksen).
Valgmedarbeideren tar imot stemmesedler, rettleder velgerne og gjør
andre, praktiske oppgaver. Som valgmedarbeider må man være
ansvarlig, serviceinnstilt og over 18 år.
I år har vi elektronisk manntall. Kommunen gir opplæring i systemet,
men forutsetter grunnleggende IKT-forståelse. Godtgjørelsen til
medlemmer av stemmestyrene og valgmedarbeidere ved
Stortingsvalget 2017 er fastsatt slik:
• Stemmestyrenes leder godtgjøres med kr 1.000 pr dag
(2.000 for begge dagene).
• Stemmestyrenes nestleder godtgjøres med kr 800 pr dag.
• Stemmestyrenes medlemmer og øvrige valgmedarbeidere
godtgjøres med kr 750 pr dag.

OPPSTART HØSTEN 2017
GRUNNSKOLER / SKOLEFRITIDSORDNINGER
KRISTIANSUND KOMMUNE

Påmeldingsskjema
Er du interessert?

Alle grunnskolene starter mandag 21.08.17.

Påmeldingsskjema finner du på www.Kristiansund.kommune.no

Allanengen skole:
Bjerkelund skole:
Dalabrekka skole:
Dale barneskole:
Frei skole:
Gomalandet skole:
Innlandet skole:
Nordlandet barneskole:
Rensvik skole:
Atlanten u-skole:
Frei u-skole:
Nordlandet u-skole:
Kristiansund
Voksenopplæring:

1. trinn møter kl 10.00
Alle elever møter kl 08.30
1. trinn møter kl 10.00
1. trinn møter kl 10.30
Alle elever møter kl 09.20
1. trinn møter kl 09.30
1. trinn møter kl 10.00
1. trinn møter kl 09.30
1. trinn møter kl 09.20
Alle elever møter kl 08.30
Alle elever møter kl 08.20
Alle elever møter kl 08.25

2. – 7. trinn kl 08.30
2. – 7. trinn kl 08.30
2. – 7. trinn kl 09.30
2.
2.
2.
2.

–
–
–
–

7.
7.
7.
7.

trinn
trinn
trinn
trinn

kl
kl
kl
kl

08.30
08.30
08.30
08.25

Alle deltakere møter kl 09.00

Skolefritidsordningene starter mandag 21.08.2017 kl 07.30.
Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.
Kommunalsjefen

Politiske møter
• Formannskapet: 15. august kl. 13.00, møterom 3. etasje
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.

Har du spørsmål, så kontakt
toril.skram@kristiansund.kommune.no, tlf 71 57 40 60/930 52 149 eller
rigmor.holten@kristiansund.kommune.no tlf 71 57 43 90/994 01 337.

FORHÅNDSSTEMMING
Den ordinære forhåndsstemmegivningen er i gang på Servicekontoret
(Langveien 19), og har følgende åpningstider:
Uke 32, 33 og 34:
Uke 35:
Uke 36:

Mandag til fredag kl 09.00-15.00.
I tillegg lørdag 11.00-14.00.
Mandag til torsdag kl 09.00-18.00, fredag 09.00-15.00.

Det vil også være forhåndsstemming på institusjoner som sykehus,
sykehjem og lignende. Syke og uføre kan søke kommunen om å få
stemme hjemme.
Dato for hjemmestemming er tirsdag 5. september.
Ta kontakt med Servicekontoret for avtale – 71 57 40 00.
Husk å ta med valgkort og legitimasjon.
Godt valg!
For mer informasjon om valget,
Se www.valg.no, www.kristiansund.kommune.no
eller ta kontakt med kommunen.

