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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

Nr. 10/2014   OKTOBER

17. september gikk startskuddet for arbeidet med kommunerefomen i vårt fylke. 36 kommuner skal bli  
færre, større og mer robuste. Alle  kommunestyrene må før nyttår vedta hvordan de planlegger å jobbe  

med saken. 22. oktober samles nordmørskommunene til fellesmøte i Kristiansund (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn-ansettelser      Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i juli og august måned i 2014: 
•	 Jeanette-Christin H Størseth tiltrådte 01.07.2014 i 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
•	 Solfrid Skram Skomsøy har 01.07.2014 tiltrådt i 62,70 % stilling som hjelpepleier natt ved Dale bo- og dagtilbud
•	 Ann Sissel M. Lægreid har 01.07.2014 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Kristiansund bo og oppfølging
•	 Karin Williamsen har 01.07.2014 tiltrådt i 78 % stilling som sykepleier natt ved Rokilde sykehjem 
•	 Merete Schjølberg har 01.07.2014 tiltrådt i 100 % stilling som veileder ved NAV Kristiansund
•	 Inga Brandvik har 30.07.2014 tiltrådt 61,7 % stilling som helsefagarbeider ved Tunet bo og avlastning – Karitunet.
•	 Håkon Austheim har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Siv Faksvåg Hansen har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Bjerkelund skole
•	 Heidi Edinsen har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Frei barneskole
•	 Vibeche Leirvik har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Karen Wiik har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Dale barneskole
•	 Pia Merethe Hole Storvik har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole
•	 Leonard Totev har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Hilde Røe har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Turid Hjelmaas Torset har 01.08.14 tiltrådt i 100% stilling som lærer ved Frei ungdomsskole
•	 Anja Stafsnes har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som spesialpedagog ved Kristiansund opplæringssenter 
•	 Thomas Sæther Knudsen har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Elisabeth Rødahl Meese har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Camilla Skarpnes Skontoft har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Rannveig-Kristina V. Myrset har 01.08.14 tiltrådt i 80,77 % stilling som lærer ved Bjerkelund skole
•	 Alexander Himo har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Innlandet skole
•	 Stian Pedersen Golmen har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Allanengen skole
•	 Linda Alte har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Dale barneskole
•	 Sissel Irene Tøvik har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som spesialpedagog ved Kristiansund opplæringssenter
•	 Gro Naalsund har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Marthe Leonhardsen Brevik har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Frei barneskole
•	 Sissel Aasheim har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Gomalandet skole
•	 Njaal Myrvang Olsen har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
•	 Kawtar	Jabbar	Tawfik	har	01.08.14	tiltrådt	i	40	%	stilling	som	lærer	ved	Nordlandet	ungdomsskole
•	 Else Magni Rovik har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som spesialpedagog ved Kristiansund opplæringssenter
•	 Bjørn Kåre Rambjør har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
•	 Mari Husby har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
•	 Berit M. Lilleeng har 01.08.14 tiltrådt i 50 % stilling som assistent ved Gomalandet skole
•	 Nina Lorene Dyrnes har 01.08.14 tiltrådt i 75 % stilling som assistent ved Atlanten ungdomsskole
•	 Renate Spangrud har 01.08.14 tiltrådt i 50 % stilling som assistent ved Gomalandet skole
•	 Grete Hammervold har 01.08.2014 tiltrådt i 42 % stilling som hjelpepleier ved Kringsjå sykehjem
•	 Kjetil Furland Kvamme har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som helsefagarbeider ved Bekkefaret bo- og dagtilbud
•	 Ellen Rensvik har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
•	 Stein Åge Sørlie har 01.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som rektor ved Kulturskolen
•	 Grete Andreassen Fevåg har 01.08.2014 tiltrådt i 73 % stilling som renholder ved Bygg og eiendom
•	 Mona Helen Sagvik har 01.08.2014 tiltrådt i 70 % stilling som hjelpepleier ved Tunet bo og avlastning
•	 Eva Karin Sæterøy har 01.08.2014 tiltrådt i 60 % stilling som hjelpepleier ved Tunet bo og avlastning
•	 Marit Sætran har 01.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som vernepleier ved Kristiansund bo og oppfølging
•	 Linda	Sofie	Dønnem	tiltrådte	06.08.2014	i	65%	still	som	helsefagarb.	v/Kringsjå	sykehjem/Barmanhaugen	korttidsavdeling
•	 Christina Grønseth Næss har 11.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Dale barneskole
•	 Kristin Aspen har 11.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Kristiansund bo og oppfølging
•	 Gunn Lillian Haltbakk har 11.08.2014 tiltrådt i 90 % stilling som miljøarbeider ved Kristiansund bo og oppfølging
•	 Christina Hoem Lindquist har 13.08.14 tiltrådt i 100% stilling som pedagogisk leder ved Røsslyngveien barnehage
•	 Ingrid Marie Leirvik Johansen har 13.08.14 tiltrådt i 100% stilling som pedagogisk leder ved Dale barnehage
•	 Anita Steinvik har 13.08.14 tiltrådt i 42 % stilling som assistent ved Stella Maris Kulturbarnehage
•	 Helèn Jakobsen har 13.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som spesialpedagog ved Kristiansund opplæringssenter
•	 Anita Steinvik har 13.08.14 tiltrådt i 42 % stilling som assistent ved Stella Maris Kulturbarnehage
•	 Kristin Kvam har 13.08.14 tiltrådt som barne- og ungdomsarbeider ved Stella Maris Kulturbarnehage
•	 Anita Rokstad Bævre har 13.08.2014 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Fløya barnehage
•	 Berit Johanne Langholm har 13.08.14 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Myra barnehage 
•	 Geir Obed Nordli har 14.07.14 tiltrådt i 100 % stilling som seniorrådgiver ved Sentraladministrasjonen
•	 Therese M. Hagen Engdal har 23.08.2014 tiltrådt i 64,40 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1 
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OPPSIGELSER 
Følgende har sagt opp sine faste stillinger i juli og august måned i 2014: 
•	 Ingrid Roksvåg har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Dale barneskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Charles Erik Jones har sagt opp sin 50 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Per Aspen har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Aksel Fjerstad har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Allanengen skole, med fratredelse 01.07.14
•	 Roger H. Meek har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Anne	Sofie	Sandvik	har	sagt	opp	sin	100	%	stilling	som	lærer	ved	Nordlandet	ungdomsskole,	med	fratredelse	01.07.14
•	  Grete Astad Lillevik har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Tore Aukan har sagt opp sin 100 % stilling som Parksjef ved Park og Idrett, med fratredelse 01.07.14
•	 Tom Felberg har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Allanengen skole, med fratredelse 01.07.14
•	 Olav Berg har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Kristiansund opplæringssenter, med fratredelse 01.07.14 
•	 Åshill Hannaseth har sagt opp sin 64 % stilling som assistent ved Dalabrekka skole, med fratredelse 01.07.14
•	 Olaf Erling Hannaseth har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole, med fratredelse 01.07.14
•	 Gunn Rasmussen Ravnum har sagt opp 100% still som spes.pedagog ved Kristiansund oppl.senter, fratredelse 01.07.14
•	 Louise Ingeborg Røst-Larsen har sagt opp 100% still som arbeidsleder ved Brasen opptrening, fratredelse 01.07.2014
•	 Kjellaug Roksvåg har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.07.2014
•	 Lillian Milford har sagt opp sin 25 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.07.2014
•	 Nora Nilssen Østby har sagt opp sin 50 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.07.2014
•	 Linn Bente Ansnes har sagt opp sin 40 % stilling som hjelpepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.07.2014
•	 Ingrid Ellingvåg har sagt opp sin 32 % stilling som BPA ved Kristiansund bo og oppfølging, med fratredelse 01.07.2014
•	 Ines Lüloff har sagt opp sin 50 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten distrikt 3, med fratredelse 01.07.2014 
•	 Line Tanita Kjøl har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 12.07.2014
•	 Unni Holten har sagt opp sin 90 % stilling som hjelpepleier ved Stortua bo- og arbeidssenter, med fratredelse 14.07.2014 
•	 Helge Rosvoll har sagt opp sin 100% stilling som fagarbeider ved Byingeniøre, med fratredelse 10.07.14
•	 Margaret Helena Vlieland har sagt opp sin 100% stilling som veileder ved NAV Kristiansund, med fratredelse 28.07.14
•	 Anders Iversen Orten har sagt opp sin 100% stilling som avdelingsingeniør ved Byingeniøren, med fratredelse 01.08.2014
•	 Signhild Marie Kongshaug har sagt opp sin 100% stilling som lærer ved Gomalandet skole, med fratredelse 01.08.2014
•	 Lisbeth Gujord har sagt opp sin 68 % stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.08.2014
•	 Kjell Gjuvsland har sagt opp sin 35 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.08.2014
•	 Trude Leren Hoel har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole, med fratredelse 01.08.2014
•	 Annbjørg Hoel har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 3, med fratredelse 01.08.2014
•	 Anne Marie Wærstad har sagt opp 62,70 % stilling som nattevakt ved Dale bo- og dagtilbud, med fratredelse 01.08.2014
•	 Lill-Kristin Fahle har sagt opp sin 50 % stilling som sykepleier ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.08.2014
•	 Anita Dall Myran har sagt opp sin 40 % stilling som assistent ved Fosna barnehage, med fratredelse 01.08.2014
•	 Mari Takle Thomassen har sagt opp 100 % still som pedagogisk leder ved Karihola barnehage, med fratredelse 01.08.2014
•	 Ann Maritha Nørbech har sagt opp 40,36 % still som hjelpepleier natt ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.08.2014
•	 Nils	Fløystad	har	sagt	opp	57	%	stilling	som	lærer	ved	Atlanten	ungdomsskole/Levende	Vågen,	med	fratredelse	10.08.2014
•	 Venke Johnsen har sagt opp sin 75 % stilling som miljøarbeider ved Psykisk helse, med fratredelse 15.08.2014
•	 Julie Gauksdal Ruud har sagt opp sin 100 % stilling som psykolog ved PPT, med fratredelse 15.08.2014
•	 Helen Jakobsen har sagt opp sin 100 % stilling som pedagogisk leder ved Fløya barnehage, med fratredelse 19.08.2014
•	 Monica Fagerheim har sagt opp sin 100 % stilling som enhetsleder ved Fløya barnehage, med fratredelse 20.08.2014
•	 Elise J. Schalde har sagt opp sin 25 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 25.08.2014
•	 Bodil Olausen har sagt opp 64 % still som sykepleier ved Kringsjå sykehjem avd. Barmanhaugen, fratredelse 30.08.2014

Nytt om navn-oppsigelser   Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 11. oktober. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning. 

•	 100% innkjøpsleder ved Økonomiseksjonen, frist 13. oktober
•	 100% personalsjef, frist 13. oktober
•	 100% miljøterapeut, svangerskapsvikariat ved Tunet bo og avlastning, frist 13. oktober
•	 100% fagleder ved parkavdelingen, frist 13. oktober
•	 100% fagleder ved Kristiansund Kulturskole, frist 20. oktober
•	 2 x 100 % barnever4nkurator ved barn, familie og helse, frist 27. oktober
•	 2 x 100 % pedagogisk leder ved Rensvik barnehage, frist 27. oktober.
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Blant de beste årsrapportene i landet 

I kategorien “beste kom-
mune/fylkeskommune” kom 
Kristiansund på nasjonal  
andreplass da Farmandpris-
en for 2013 ble delt ut tors-
dag 25. september. Vibeke 
Grønvik og Per Sverre Ersvik 
fra økonomiseksjonen tok 
imot prisen på vegne av kom-
munen. Molde fikk bronse.

I	 kategorien	 ”Beste	 kommune/fylke-
skommune” var Kristiansund nominert  
sammen med Akershus fylkeskommune 
(som vant), Molde kommune, Sandnes 
kommune, Oslo kommune og Stavanger 
kommune. 

Prestisjefylt pris
Farmandprisen ”Beste årsrapport” er 

Norges mest prestisjefylte årsrapport-
pris. Den har vært delt ut hvert år sid-
en 1955. For å delta i konkurransen må 
deltakerne melde seg på og betale en 
deltakeravgift. Alle som er med får eval-
uering av sin egen årsrapport. I tillegg 
er de automatisk med i Farmandkonkur-
ransen.   

Formålet med prisen for beste årsrap-
port er å inspirere til bedre kvalitet. Alle 
selskaper, offentlige virksomheter eller 
andre aktører som utgir en årsrapport 
kan delta i ulike kategorier.   

I utvelgelsen nomineres 5 deltakere i 
hver av de 5 klassene, og de 3 beste i 
hver klasse blir premiert.  Klassene er: 

•	 Børsnoterte selskaper
•	 Små/mellomstore	børsnoterte	selskaper

•	 Ikke-børsnoterte selskaper
•	 Offentlige virksomheter
•	 Beste	kommune/fylkeskommune

I fjor, under nomineringen av de beste 
rapportene for 2012, gikk førsteprisen til 
Molde med Kristiansund på bronseplass.

Kristiansund kommune satte i 2008 
fokus på betydningen av årsrapporten 
som sentralt styringsdokument. Økono-
miseksjonen tok ansvar for utviklingen 
av en rapport som hadde som mål å bli 
en viktig bærebjelke i rapportering og 
styring av kommunen. Fra 2008 og frem 
til nå har det vært en kontinuerlig pro-
sess med forbedring og videreutvikling 
av rapporten.

Å lage en årsrapport som er så god at 
den nomineres til Farmandprisen er re-
sultatet av et stort lagarbeid som har 
involvert alle enheter og avdelinger i 
kommunen. Rådmannen takker alle 
bidragsyterne og gir samtidig en ekstra 
honnør til controller Vibeke Grønvik ved 
økonomiseksjon. Hun er redaktør for 
årsrapporten.  

Sølvprisen som Kristiansund kommune 
nå har hentet hjem, består av et bilde 
med diplom samt evig heder og ære. I 
fjor kom Kristiansund på bronseplass, 
og nå har vi los på gull, skrev en begeis-
tret økonomisjef  Per Sverre Ersvik da 
han sen på kveld torsdag 25. september 
meldte om prisutdelingen.

Trykk her for å se årsrapporten for 2013
 

Tekst: Petter Ingeberg

31. oktober er siste dag for 
elektronisk registrering i 
StikkUt! 2014. Hittil er det 
23970 registreringer fordelt 
på turmålene i Kristiansund. 

En fordobling av antallet når vi sammen-
lignet med fjoråret på samme tid. Da var 

det	12000	registreringer.	Det	fine	været,	
merking av turstier, moroturapp og et 
godt StikkUt! kart har økt interessen.  
 
Klubba er det mest besøkte turmålet i 
Kristiansund når det gjelder elektronisk 
registrering,	men	langt	flere	skriver	seg	
i turboka. Det har også vært gjennom-
ført en StikkUT! brukerundersøkelse. 
Resultatene skal brukes i det videre ar-
beidet med folkehelse.  
 
Neste år blir det satsing på KULtur, som 
del av StikkUT! Dette skal være rettet 
mot nærturer og passer for beboere på 
institusjon, pårørende, barnehager og 
andre i nærområdet. Det skal plasseres 
postkasser i nærheten av for eksempel 
et sykehjem, og beboere med ansatte 

eller pårørende kan gå en kort tur til 
kassa hvor bok og plakat med kultur- 
historisk innhold ligger. Ved kassene er 
det benker slik at man kan ta en hvil.  

Benytt høsten til å oppsøke turområder 
i egen og nærliggende kommuner. Stik-
kUt! kartet kan brukes hele året og kan 
hentes gratis på servicekontoret.  Kom 
gjerne med nye forslag på turer til neste 
år, da en til to turmål skal byttes ut. 
Send forslag til folkehelsekoordinator 
bente.elshaug@kristiansund.kommune.
no eller på telefon 71 57 40 00. Vi ønsk-
er	alle	en	fin	og	aktiv	høst.	

Tekst og foto: Bente Elshaug,  
folkehelsekoordinato r

Siste innspurt StikkUt! registrering 2014 

http://www.kristiansund.kommune.no/nyheter/kommunens-arsrapport-for-2013.aspx
bente.elshaug%40kristiansund.kommune.no
bente.elshaug%40kristiansund.kommune.no
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Odd-Arild Bugge er kom-
muneplanlegger og har ans-
var for vårt overordnede 
kommuneplanarbeid og mye 
annet tverrfaglig planarbeid. 

Siden han ble ansatt hos plan- og byg-
ningssjefen i januar i 2013 har han hatt 
mange jern i ilden.  

Han startet med å utarbeide overordnet 
planstrategi for hele kommunen. Den 

ble vedtatt av bystyret  høsten 2012. 

For tiden har han en sentral  rolle i blant 
annet følgende planprosesser og utred-
ningsarbeider:
•	 Fylkeskommunens bysatsingspro-

gram. Her koordinerer han kom-
munens deltakelse i for å styrke de 
tre største mørebyenes rolle  som 
regionale motorer for sitt omland.

•	 Byregionprogrammet - sammen med 
nabokommunene arbeides det for å 
få fram økt kunnskap om samspillet 
mellom byen og omlandet for å sty-
rke områdets regionale vekstkraft.

•	 Lokalisering av nytt fellessykehus for 
Nordmøre og Romsdal

•	 Bypakken – administrativ ledelse 
av en samordnet plan for bedring 
av våre interne transportløsninger 
for kollektivreiser, sykling, gåing og 
biltrafikk.

•	 Ny sentrumsplan – lede arbeidet 
med å videreutvikle Kristiansund 
sentrum som et attraktivt og fram-

tidsrettet regionbysentrum med et 
pulserende folkeliv.

Dette er komplekse planprosesser og 
Odd-Arild har klart å skape gode arenaer 
for god samhandling mellom aktørene 
og for utforming av faglige utredninger 
og planer. 

I begynnelsen av oktober var Odd Arild 
også meget sentral i seminaret om “våre 
gater og plasser” som ble arrangert i 
Kristiansund, i Caroline og i samarbeid 
med Riksantikvaren og Statens veg-
vesen. Utstillingen MittKristiansund 
var en del av seminaret og den blir til- 
gjengelig for publikum frem til desem-
ber. 

Odd Arild er en hyggelig blidspent kar 
som det er lett å samarbeide med, og 
han er en god ambassadør for Kristian-
sund. Koppen er velfortjent. 

Tekst: Annette Gundersen, enhetsleder   

Kristiansund.no kopp til Odd Arild Bugge

Bostøtte er en behovsprøvd 
statlig støtteordning for de 
med lav inntekt og høye bo- 
utgifter. Fra 1. oktober i år er 
det også mulig å sende elek-
tronisk søknad.

Søknadsfristen er den 14. hver måned, 
og man får svar innen den 10. i neste 
måned. 

De som får bostøtte får automatisk , 
overføret søknaden til neste måned. Har 
du spørsmål eller trenger hjelp, må du 
henvende deg til servicekontoret.

Elektronisk søknad hvis 
•	 man har elektronisk ID 
•	 bor alene eller med barn under 18 år 
•	 alle i boligen er folkeregistrert på 

adressen 

Fordel å søke elektronisk
Det er mange fordeler med å søke ele-
ktronisk:
•	 Man slipper å fylle inn opplysninger 

som innhentes fra andre registre.
•	 Man får bare spørsmål som er aktu-

elle for den enkelte søker.
•	 Man får veiledning når man søker.
•	 man får beskjed om hva som må 

dokumenteres.
•	 Man kan se status på søknaden etter 

at den er sendt inn

Over 18 år og noen unntak
Alle over 18 år kan søke bostøtte, 
unntatt studenter og personer i første-
gangstjeneste. Man kan likevel søke hvis 
man: 
•	 er student med barn
•	 er student uten barn og studiet er et 

ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
•	 er under 18 år og har egne barn

Krav til boligen
•	 Selvstendig bolig med egen inngang
•	 Eget bad og toalett, kjøkkenløsning 

og mulighet for hvile
•	 Unntak for bofellesskap hvis boligen 

er tildelt av kommunen

Inntekt og formue
Bostøtten avhenger av inntekt og for-
mue til søkeren og den man bor sam-
men med. Hvis dette overstiger en øvre 
grense, har man ikke rett på bostøtte. 
 
Inntekt består av:
•	 brutto inntekt fra lønnet arbeid, 

pensjon, stønad, næringsinntekt og 
annet

•	 formuestillegg, 16 prosent av netto 
formue fratrukket et fribeløp 

•	 inntekt fra skattefri utleie 
•	 utenlandsk inntekt og formue som 

det ikke skattes for i Norge 
•	 Vi bruker inntekten fra forrige skat-

teoppgjør, med mindre det har vært 
store endringer.

Kontaktinformasjon
Servicekontoret	v/Randi	Bech	Paulits.		
Langveien 19.   
Postboks 178. 6501 Kristiansund.  
Tlf. 71 57 40 00
servicekontor@kristiansund.kommune.no

Tekst: Randi Bech Paulits

Bostøtte kan nå søkes elektronisk

servicekontor%40kristiansund.kommune.no%0D
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Kommunereformen har startet

I den politiske plattformen til 
Solbergregjeringen var par-
tene enige om å gjennom- 
føre en nasjonal kommune- 
reform. Stortinget vedtok 
reformen i juni 2014, og 
alle kommunene har fått 
et utredningsansvar. By- 
styret må innen nyttår be-
handle sak om hvordan og 
hvilke tiltak vi planlegger for 
å få til en god prosess. Refor-
men skal være gjennomført 
innen valget i 2017.

Regjeringen	fikk	i	juni	i	år	tilslutning	fra	
Stortinget til å gjennomføre en nasjonal 
kommunereform.  Målet med reformen 
er større og mer robuste kommuner 
med økt makt og myndighet. Dette for 
å møte morgendagens utfordringer og 
økende forventninger fra innbyggerne. 

Regjeringens mål er
1. Gode og likeverdige tjenester til 

innbyggerne
2. Helhetlig og samordnet samfunnsut-

vikling
3. Bærekraftige og økonomisk robuste 

kommuner
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større 

kommuner	flere	oppgaver.	
 
I oppdragsbrev 24. juni 2014 fra Kom-
munal- og moderniseringsdepartemen-
tet til fylkesmennene, ble alle kom-

munene gitt et utredningsansvar. Det 
betyr i praksis at  alle kommuner skal gå 
gjennom prosessene med å diskutere og 
vurdere sammenslåing, samt gjøre ved-
tak innen våren 2016. I oppdragsbrevet 
er det anført at det er “et mål å sørge 
for gode og lokalt forankrede prosesser”.

I august sendte statsråd Jan Tore San-
ner brev til alle landets 428 kommun-
er der han på bakgrunn av Stortingets 
behandling inviterer alle kommuner til å 
delta i prosesser med sikte på å vurdere 
og å avklare om det er aktuelt å slå seg 
sammen med nabokommuner.

Frivillighet som hovedregel
Hovedregelen for kommunereformen 
er frivillighet, men med et lite ris bak 
speilet. I stortingsbehandlingen var det 
flertall	 for	 at:	 ”Unntak	 fra	 dette	 frivil-
lighetsprinsippet vil likevel kunne være 
aktuelt i helt spesielle situasjoner der 
enkeltkommuner ikke må kunne stanse 
endringer som er  hensiktsmessige ut 
fra regionale hensyn” (Kommuneprop. 
18. juni 2014 - AP, H, FrP, KrF, V)    

Startskudd 17. september
Onsdag 17. september var alle kom-
munene i Møre og Romsdal invitert av 
fylkesmannen til et oppstartsmøtemøte 
der startskuddet skulle gå for kommu-
nereformarbeidet i Møre og Romsdal. 
Fylkesmannen har gitt kommunene i  
oppdrag å legge fram sak for kom-

munestyret, innen nyttår, hvor de 
folkevalgte tar stilling til hvordan og 
hvilke tiltak man skal gjennomføre  for 
å få til en god prosess i egen kommune. 
Vedtaket skal sendes fylkesmannen in-
nen 31.12.2014.   Det skal også opp- 
nevnes en kontaktperson for kommu-
nereformen i hver kommune. 

Etter jul og fram til valget i 2015 skal 
det arbeides med lokale prosesser, infor-
masjon, faktaformidling og utredninger 
for å sikre et best mulig beslutnings-
grunnlag. 

Folkevalgtopplæringen etter valget i 
september skal ha spesiell vekt på kom-
munereform og framtidsutfordringer. 

I løpet av første tertial i 2016 skal det 
til alle kommunestyrene fremmes en sak 
hvor man kommer med forslag til framti-
dig kommunestruktur. Frist for innsend-
ing av vedtak til Fylkesmannen:  er 1. 
juni 2016. 

De første kobles i 2016
For kommuner som er tidlig ut og gjør 
sammenslåingsvedtak i løpet av høsten 
2015 vil departementet legge til rette 
for at sammenslåinger kan vedtas ved 
kongelig resolusjon i løpet av våren 
2016.

Hvilke kommuner på Nordmøre og i 
fylket som er aktuelle for en eventuell 
sammenslåing er det foreløpig ikke tatt 
stilling til. Dette vil etterhvert utkrystal-
lisere seg som følge av prosesser i den 
enkelte kommune, mellom nabokom-
muner, i regionrådene, KS og fylkes-
mannen. 

Kristiansund er i gang
Få dager etter fylkesmannens startsam-
ling hadde rådmannn Just Ingebrigtsen 
informasjonsmøte med de ansatte på 
rådhuset, enhetslederne og tillitsvalgte. 
Her ble det også informert om status i 
kommunereformen.	Bystyret	fikk	 første	
informasjon om kommunereformen 
30. september og blir løpende orien-
tert på møtenee framover. Fredag 3. 
oktober var kommunereformen et av 
temaene i møte i byregionprogrammet 
(Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Aure, 
Smøla, Halsa). Her ble man enige om 
å invitere fylkesmannen til et felles 
formannskapsmøte med nordmørs- 
kommunene. Dette skjer 22. oktober.  

Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg
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1200 på åpen dag på brannstasjonen

Slutten av årets Brannvern- 
uke ble som vanlig mar- 
kert med åpen brannstasjon. 
I år var det besøksrekord 
med over 1200 besøkende. 

Brann- og redningsenheten stilte opp 
med åpen brannbil hvor ivrige små 
brannkonstabler	 fikk	 sitte	 i	 de	 store	
bilene og se på alt utstyret.  

Inne var det kunnskapsløype med serie-
koblede røykvarslere som premie.  

IF Engdahl Assur-
anse delte ut 500 
hjelmer og mye 
godteri.  

NEAS hadde også 
konkurranse med 
Ipad som premie og 
mye annet som var 
kjekt å ha.  

I bakgården var det 
alltid kø for å slukke 

brann, mens mange hvilte ut i museet 
med saft, kaffe og pølser.  

Selvfølgelig var de gamle bilene attrak-
tive fotoobjekt med de minste i førerse-
tet. 

Brannstasjonen har hatt besøk av 
barnehager hver dag i brannvernuka og 
enda	 flere	 kom	 i	 den	 påfølgende	 uka.	
Noen barnehager får også besøk i ba-
barnehagen. 

De	fleste	har	fulgt	opp	med	Norsk	Bran-
nvernforenings opplegg for brannop-
plæring i barnehager. 

Parallelt med dette har det vært full rulle 
med opplæring av alle 6. klassingene i 
byen. De får teoretisk og praktisk op-
plæring i hvordan unngå brann og om 
hvordan den best slukkes.

Tekst og foto: Gunnar Grimsmo Jensen, leder 
for forebyggende avdeling.

Boka ”Byens speil” som 
kommunen utgir før jul er en  
annerledes historiebok. Den 
tar for seg byens rike revy-

historie fra 1900 og 
frem til 1960. Det 
som utspant seg på 
scenen gjenspeilte 
svært ofte lokale be-
givenheter, men sett 
med et skrått blikk. 
Boka er skrevet av 
Ove Borøchstein. 

Kristiansunds revyhistorie er 
rik og spennende. Fra ulike 
scener har glade amatører 
presentert sanger, sketsjer 
og monologer med fokus 
på store og små hendelser 
lokalt, delvis også globalt.
 
Avisredaktør og tekstforfat-
ter Paul Ohrvik sa en gang at 
lokalrevyen er byens speil. 
Utsagnet ble en naturlig  
tittel på det første bindet av 
revyhistorien.
 
Revytekster er som å bla i 
lokalhistorien med et skrått 
blikk. De viktigste begiven-

hetene ble kommentert, harselert med  
og få slapp unna den skarpe pennen til 

de lokale tekstforfatterne.
 
Mens mange andre revyer ofte benyttet 
seg av velkjent tonefølge til visene, har 
Kristiansund hatt mange dyktige kom-
ponister som har laget egne tidsriktige 
melodier til tekstene. Flere med lang  
levetid. Kristiansund har også vært godt 
forspent med habile instruktører innen 
dans og ballett. 

Byens speil er en annerledes historie-
bok. For å skjønne tekstene var det vært 
nødvendig	 å	 finne	 ut	 hva	 som	 skjedde	
på den aktuelle tiden. Derfor har boka 
en kort oversikt over viktige lokale be-
givenheter fra år til annet, samtidig som 
det også er en nærmere beskrivelse av 
det som skjedde, presentert under over-
skriften «Bakspeilet». I «Lokal revykom-
mentar» gjengis noen av tekstene som 
ble framført.
 
Bind 1 av revyhistorien tar for seg peri-
oden 1900-1960, og det arbeides med 
bind 2 som går fra 1960 og fram til våre 
dager.

Tekst: Petter Ingeberg
Illustrasjon: Joachim Borøchstein

Bok om kristiansunds revyhistorie 
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Kristiansund og flere andre 
kommuner har gjort en Ung- 
Data-undersøkelse. 1380 un-
gdommer fra Atlanten, Nord-
landet og Frei u-skoler samt 
Kristiansund og Atlanten 
videregående deltok i mai. 
Svarprosenten var høy.  Hoved- 
inntrykket er at ungdom 
er aktive og velfungeren-
de. De fleste trives på sko-
len, har gode relasjoner til 
foreldre og optimistisk syn 
på framtida. Få nytter alko-
hol og andre rusmiddel. Det 
er også noen utfordringer 
man må se nærmere på. 
Det er relatert til psykiske 
plager, mobbing og tilsyne- 
latende redusert fysisk ak-
tivitet utover ungdomsårene. 
Dette er spørsmål som kom-
munen og lokale samarbeid-
spartnere ser nærmere på.

Målet med undersøkelsen er oversikt 
over oppvekstsituasjonen. Resultatene 
blir et viktig grunnlag for det videre ar-
beidet med ungdomspolitikken og fore-
byggende arbeidet.

1380 deltok  Blant disse 809 i u-skolen 
og 517 i videregående. Tilnærmet lik 
kjønnsfordeling	ved	u-skolen	og	litt	flere	
jenter (+5%) ved videregående.  Svar-
prosenten var høy. 89% på u-trinnet 
og 76% fra videregående svarte på alle 
spørsmål. Besvarelsene er anonyme og 
deltakelsen frivillig. Kompetansesenter 
rus Midt-Norge hadde faglig ansvar og 
kommunen praktisk gjennomføring.  

Resultatene ble presentert for formann-
skapet 16. september. Samme dag ble 
den også fremlagt kommuneledelsen, 
helsetjenesten, barnevern, ungdoms- 

skolene, videregående skoler, oppfølg-
ingstjenesten og politiet.  Oppsum-
meringen er i hovedtrekk slik: 

Foreldre
Man er stort sett fornøyd med for- 
eldrene. 85% på u-trinnet og 84 % på 
videregående svarer at de er fornøyd. 
95% på u-trinnet og 92% på videre- 
gående mener foreldrene har oversikt 
over hvor de er på fritida og hvem de er 
sammen med.

Venner
89% på u-trinnet og 90 % på videre- 
gående har en venn de kan stole på. 
Samtidig	som	de	fleste	har	en	nær	venn,	
opplever en liten andel at de står utenfor 
nettverket av jevnaldrende og ikke har 
noen de vil kalle for venner. Dette er 2% 
på u-trinnet og 1 % på videregående.

Lokalmiljøet
Sju av ti på u-trinnet er fornøyd med 
lokalmiljøet. Dette synker til seks av 
ti på videregående. Spesielt andelen 
jenter som er fornøyd synker etterhvert 
som de blir eldre. Kan ha sammenheng 
med at det da blir mer vanlig å orientere 
seg utover lokalmiljøet.

Skole
Undersøkelsen har også spørsmål om 
skolesituasjonen, blant annet trivsel. 
92 % på u-trinnet og 93 % på vide-
regående trives. 95 % på u-trinnet og 
videregående mener det er mange som 
forventer at de skal gjøre det godt på 
skolen. 9,6 % på u-trinnet og 5 % på 
videregående oppgir at de blir utsatt for 
plaging, trusler eller utfrysning av andre 
på	skolen/fritida	minst	hver	14.	dag.

Organisert fritid
Mest populær organisert aktivi-
tet er idrettslagene. 61% på u-trin-
net har deltatt minst en gang siste 

måned. Det er også den aktiviteten 
med størst frafall. 64% av 8. klassin-
gene har vært med i idrettslag siste 
måned, mot 33% siste år på videre- 
gående. Det er en tendens at organi-
serte trening i større grad erstattes av 
egentrening og trening på helsestudio.

Helse
En av tre er svært fornøyd med egen 
helse. En av tre er litt fornøyd. Nær to av 
ti	 er	 litt	 misfornøyd/svært	 misfornøyd.	
På	 de	 fleste	 trinn	 er	 jentene	 mindre	
fornøyd enn guttene rapporterer

Psykiske plager
Andelen med psykiske plager er for-
bausende høy. Jentene skiller seg ut. 
Mest utbredt er typiske stress-symp-
tomer. Dobbelt så mange jenter som 
gutter på u-trinnet melder at de er gan-
ske	mye/svært	mye	plaget	av	depressivt	
stemningsleie. At jenter mer enn gutter 
er plaget ser man også i nasjonale tall.

Trening
De	 fleste	 trener	 ukentlig.	 Stort	 sett	
egentrening, i skole og idrettslag. 17% 
melder at de sjeldnere enn ukentlig blir 
andpustne/svette.		

Tobakk og snus
Røyking er lite utbredt hos u-elevene. 
3% på u-trinnet røyker jevnlig. 4% på 
videregående svarer det samme. Snus 
er mer utbredt, 7% på u-trinnet og 20% 
på videregående snuser jevnlig. 

Alkohol
åtte av ti u-elever har ikke har vært 
beruset siste år. Mange debuterer et-
ter	 konfirmasjon.	 Av	 de	 som	 har	 vært	
beruset, er det større andel jenter i 10. 
klasse. Blant elever på u-trinnet som får 
drikke alkohol av foreldrene, har nær tre 
ganger så mange drukket seg beruset. 

Stoff
Flest eksponeres i 10. trinn og utover. 
4%	på	u-trinnet	har	brukt	hasj/marihua-
na siste år, mot 3% ellers i landet. På 
videregående oppgir 9% at de har brukt 
hasj/marihuana,	 likt	 med	 landssnittet.	
Det er få på u-trinnet som har befatning 
med illegale stoffer. På videregående har  
1% brukt dette i løpet av siste år.

UngDatarapporten, nyhetsstoff, informa- 
sjon, bakgrunnsmateriale og kunnskap 
om	ungdom	på	ulike	felt	finnes	på	nett-
siden www.ungdata.no

Tekst og foto: Petter Ingeberg

UngData-positive funn og noen ufordringer

Rapporten ble presentert 16. september for faggrupper samt folkevalgte. Innfelt Erlend Tho-
rup fra KoRus Midt-Norge som presenterte rapporten

www.ungdata.no
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Vi har nå startet en enkel og 
gratis abonnementsordning 
på dette infobladet. Send-

er du epost til infobladet@ 
kristiansund.kommune.no,  
legger vi deg inn på abonne-
mentslisteDa får du  infobla-
det sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder 
i året ut infosbladet Kristiansund.  Her 
presenteres små og store nyheter om 
saker og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distriburt internt. 

Etter	 oppfordring	 fra	 flere	 ble	 bladet	

etterhvert lagt ut på internett og gjort 
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver 
utgivelse sendt på epost til ordførerne 
og rådmannene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
banken” på Stortinget.

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

Du kan se tidligere utgivelser av Infobla-
det ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 

Frisklivssentralen har fått  
tilskudd på 420 000 kroner 
til et lærings- og mestring-
sprosjekt for pasienter med 
pre diabetes eller nyopp- 
daget diabetes type 2. Peri-
oden 1. oktober til 30. april.

Samarbeidspartnere er fastleger, Dia-
betesforbundet, Lærings og mestrings-
senteret, Helse MR og Frisklivssentralen. 
Anne-Cathrine Grav Olsen er prosjek-
tleder og har som følge av dette per-
misjon fra stilling i hjemmetjenesten og 
jobber nå 100 % på Frisklivssentralen.

Målgruppe
Personer mellom 18 og 67 år med ny-
oppdaget diabetes type-2 og prediabe-
tikere (nyoppdaget innen et år). Mål-
gruppen skal ha blitt diagnostisert eller 
pre diagnostisert og skal ha medisinsk 
oppfølging av fastlege. 

Overordnet mål
Utvikle modell for egen mestring i hver-
dagen til personer med kroniske lidelser 
og derigjennom få økt livskvalitet.

Hovedmål
1. Personer med nyoppdaget diabetes 

type 2 og pre diabetes i aldersgrup-

pen 18 - 67 år og som er under 
oppfølging fra fastlege, får tilbud 
om å delta i prosjektet 

2. I løpet av perioden skal 12 – 14 
deltagere benytte seg av tilbudet 

3. Utvikle metoder for tettere samar-
beid mellom fastlegene og frisklivs-
sentralen

Foreløpig modell
•	 Henvist fra fastlege
•	 Individuell helsesamtale 
•	 Fagdag (info om diabetes type- 2)
•	 Tema	motivasjon/endring	i	gruppe
•	 Trening	i	gruppe	(styrke/kondisjon)
•	 BraMat kurs for diabetikere type-2
•	 Individuell midtevaluering 
•	 Veien videre – ulike tilbud i kommu-

nen, frivillige lag og organisasjoner
•	 Individuell	avslutningssamtale/eval-

uering
•	 Oppfølging hos fastlege

De ansatte på Frisklivssentralen ser 
frem til å utvikle et godt lærings- og 
mestringstilbud.

Tekst og foto: Anne-Cathrine Grav Olsen

Nytt prosjekt for diabetes-2 pasienter

Dette betyr at Frisklivs-
sentalen i Kristiansund er 
en ressurs for nærliggende 
kommuner i planlegging av 
tilbud, i etableringsfase og 
videreutvikling av frisklivs-
sentral

I	 den	 forbindelse	 fikk	 Kristiansund	
besøk fra Rindal og Sunndal mandag 
6. oktober.  Hensikten med besøket var 
videreutvikling av sentralene i de to 
kommunene Gjennom dagen ble det in-
formert om Kristiansund Frisklivssentral 
sin virksomhet – og ikke minst hvordan 

vi tenker nytt gjennom samarbeid og 
samlokalisering med Rask Psykisk Helse.  

Tekst: Thomas Ryther Pedersen

Kristiansund - en ressursfrisklivssentral 
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Søndag 19. oktober er det 
igjen klart for årets viktig-
ste søndagstur. Da arren-
geres TV-aksjonen 2014 og 
vi trenger bøssebærere. 

TV-aksjonen 2014 går i år til Kirkens 
Nødhjelps arbeid med vann.  Det skal 
sikres varig tilgang til rent vann for over 
en million mennesker. 
 
Pengene foredeles på prosjekter i;  
Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, 
Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.

Noen vannfakta
•	 780 millioner mennesker har ikke 

tilgang til rent vann.
•	 I	verden	i	dag	er	det	flere	mennesker	

som har mobiltelefon enn mennesk-
er som har tilgang til en do.

•	 Mangel på vann og sanitære fasi-
liteter	krever	hvert	år	mange	flere	liv	
enn våpen gjør i krig.

•	 En nordmann som tar en 5 minut-
ters dusj bruker mer vann enn det 
en gjennomsnittsperson i et u-land 
bruker på en hel dag.

Årets lokale kommunekomité består 
av Line Hoem (leder), Torbjørn Sa-
gen, Annica Indergaard, Tor Larsen,  
Ragnhild Helseth, Stein Kristiansen, 
Henrik Stensønes, Rita Høgseth, Kari 
Winger Oftebro og Mariann Schultz Wiig 
(sekretær). 

I Kristiansund har vi behov for 240 
bøssebærere. Noen har meldt seg, men 
vi mangler fortsatt mange. Ta kontakt 
med servicekontoret på 71 57 40 00 
eller meld deg på via nettet på www.
blimed.no  Du kan også ringe bøsse-
bærertelefonen på 02025.

Tekst: Mariann Schultz Wiig
Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Bli med som bøssebærer på TV-aksjonen

Kommunal- og moderniser- 
ingsdepartementet ønsk-
er å legge til rette for posi- 
tiv utvikling i byregioner.  
Byregionprogrammet skal gi 
økt kunnskap om samspill 
mellom by og omland og  
regionenes næringsmes-
sige potensiale. Det er et 
mål at  økt kunnskap bidrar 
til strategier og tiltak som  
styrker regionen som helhet. 
Kommunestruktur er ikke 
tema i programmet. 
 
Kommunene Averøy, Gjemnes, Kristian-
sund og Tingvoll har søkt om og fått inn-
vilget deltakelse i programmet.  I tillegg 
blir Aure, Halsa og Smøla med fra 2015.

I samarbeidsprogrammet er det nylig 
satt i gang et utredningsarbeid for å 
finne	nye	områder	for	tettere	kommune-
samarbeid. 

Man  skal systematisk gjennomgå    
tjenesteproduksjonen i kommunene for 
å	identifisere	mulige	områder	for	samar-
beid, og om slike fysisk kan samles i én 
av kommunene. 
 
I programmet skal man også gå gjen-
nom næringslivsarbeidet i kommunene 
og se på mulig tettere samarbeid om 
arealplanleggingen. Dette for å få til økt 
verdiskaping som kan komme større 
deler av regionen til gode. 

Et tredje tema i programmet er Kris-
tiansund sin rolle som regionsenter. Et 
regionsenter må tilby tjenester og opp- 
levelser	 som	 vi	 ikke	 finner	 i	 de	 andre	
kommunesentrene. Byen må også fylle 
roller som omegnskommunene etter-
spør. Sentralt her er bypakken og ny 
sentrumsplan, samt nytt felles sykehus 
og framtidig ferjefri E 39. 

Tekst: Odd Arild Bugge, kommuneplanlegger
Foto: Petter Ingeberg 

Byregionprogrammet 

Fredag 3. oktober var det møte i byregionprogrammet i Kristiansund

www.blimed.no
www.blimed.no
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Valg 2015 - Valg i utvikling

Opplæringsjakt på Kvalvåg og Or

Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund (NJFF) Møre og Roms-
dal) samt Kristiansund og 
Nordmøre jeger- og fisk-
erforening (KNJFF) har in-
ngått avtale med kommunen 
om jaktrettigheter for hjort 
og rådyr, samt rettighetene 
til å drive organisert jakt- 
hundtrening på Kvalvåg og 
Or kommunevald. 

NJFF Møre og Romsdal er avtalepartner 
med kommunen, og ansvarlig for at jakt 
skjer etter avtalen. Kommunen har i 
samarbeid med NJFF og KNJFF utarbei-
det plan og kart for hvordan jakta skal 

utøves.   
 
I området Kvalvåg og Or Kommunevald 
er hovedprinsippet for gjennomførin-
gen av jakt at det ikke skal jaktes i om-
råder	med	etablerte/opparbeida	turstier,	
og i områder der vi vet at det tradis-
jonelt samles folk – ved gapahuker og 
lignende.

NJFF Møre og Romsdal har førsteprioritet 
på å gjennomføre opplæringsjakt, der-
etter vil KNJFF få tilgang på jakt. Til slutt 
vil lokalforeninger i fylket få muligheten 
til å bruke områdene til opplæringsjakt.

Lederne for opplæringsjakt må minst ha 
3 års erfaring og tar med personer som 

ikke har jakterfaring.  Det kan  skytes 
ett dyr. Elevene lærer også å vomme 
ut	 samt	 å	 flå	 dyret.	 Jakten	 legges	 til	
områder	 utenfor	 mye	 trafikkerte	 tur- 
stier. Karstein Yttervik eller Bill Tomelthy 
(KNJFF) skal være med som kjentmenn i 
området før all jakt.  

Slik blir du med
Fire av fem tildelte hjort i 2014 skal 
forsøkes felt gjennom opplæringsjakt. 
NJFF Møre og Romsdal annonserer jakt- 
tilbudet på sin hjemmeside www.njff.
no/moreogromsdal, på facebook www.
facebook.com/NJFFmoreogromsdal, og 
det blir sendt e-poster til medlemmer 
og jegerprøveansvarlige i lokallagene. 
Deltakere som ikke er medlem av NJFF 
er også velkommen til å delta på kurs, 
men med en noe høyere deltakeravgift.  

Et jaktkort legges ut på www.inatur.no  i 
begrenset tid, og på hjemmesida til NJFF 
Møre og Romsdal. Inatur.no er dagens 
enhetlige, rasjonelle og oversiktlige for-
valtningsordning om jakttilbud, hvor alle 
norske borgere har lik adgang, noe som 
skal opprettholdes.  

For mer informasjon, kontakt Åsa Fredly 
i NJFF Møre og Romsdal 924 26 293 eller 
Karstein Yttervik i KNJFF 906 43 857.

Tekst: Aud Stølen, 

Som ellers i landet er arbei-
det med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2015 godt 
i gang i Kristiansund. Plan-
legging og gjennomføring 
av valg er en stor og kom-
pleks oppgave og er i stadig 
utvikling. Derfor er det av- 
gjørende å jobbe sammen og 
dele erfaringer nasjonalt, for 
å få gode prosesser lokalt.
 
I november samler Valgforum norske 
kommuner i Trondheim for å diskutere 
temaer som opplæring, rekruttering, 
risiko og sårbarhet knytt til gjennom-
føring av valg.   

Valgforum er et medlemsforum for val-
gadministrasjonen i norske kommuner 
og fylkeskommuner, og skal bidra til 
utvikling av valg i Norge. Valgforum er 
slik et avgjørende møtested for både 
utviklingsarbeidet og utveksling av er-
faringer.

I desember er ungdom fra Kristian-
sund, sammen med valgadministras-
jonen, invitert til oppstartsseminar 
for prosjekt med forsøk med nedsatt 
stemmerettsalder til 16 år ved kom-
munestyrevalget i 2015. Seminaret vil 
først og fremst ha fokus på spørsmål 
om ungdoms politiske deltakelse og 
stemmerettsalder. På seminaret blir det 
også fokus på hvordan forsøket skal 
gjennomføres i den enkelte kommune. 

Konferansen er også en arena 
for erfarings- og idéutveksling 
om gjennomføring av forsøket. 
Det er avgjørende at ungdom-
men er med å diskutere viktige 
spørsmål rundt hva nedsatt 
stemmerettsalder kan bety for 
politisk engasjement blant un-
gdom i sin kommune, og hva 
forsøkskommunene kan gjøre 
for å få ungdom til å stemme.

Hele den norske valgproses-
sen er i stadig utvikling, og det 

er sannsynlig å anta at den framtidige 
valghandlingen  i mye større grad blir 
digital. Dette både for å nå de yngre 
velgerne, men også for å imøtekomme 
samfunnets krav generelt. De digitale 
stemmeverktøyene er snart innen rek-
kevidde.

Tekst: Toril Skram Lundberg, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg 

www.njff.no/moreogromsdal
www.njff.no/moreogromsdal
www.facebook.com/NJFFmoreogromsdal
www.facebook.com/NJFFmoreogromsdal
www.inatur.no
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Utviklingssenter for sykeh-
jem i Møre og Romsdal ar-
rangerer i samarbeid med 
Kristiansund kommune og 
KS om systematisk etik-
karbeid. I høst kjøres tre 
metodekurs.

Det systematiske etikkarbeidet startet 
for ca 2 år siden i samarbeid med KS og 
den nasjonale satsingen «Samarbeid for 
etisk kompetanseheving».  

I ettertid ble det etablert et etikkteam i 
Kristiansund kommune sammensatt av 
personer fra ulike enheter og faggrup-
per. Mange enheter har etablert egne 
team og mange har også egne etikkon-
takter.	Det	arbeides	med	flere	ulike	tiltak	
på enhetene, og arbeidet har utspring i 
de områdene som oppleves viktig lokalt. 
Etisk	refleksjon	i	turnus	er	ett	eksempel	
på et slikt tiltak.

Vi har også hatt besøk fra Utviklings-
senter for sykehjem i Nordland har lang 
og rik erfaring med etikkarbeid. Ut-
viklingssenter for sykehjem i Nordland 
har tidligere utviklet drama og bilder til 
bruk	 i	etisk	 refleksjon,	en	metode	som	
nå deles via et samarbeid med KS. Les 
mer om denne metoden på KS sine sid-
er.  

Gry Caroline Aarnes og Kristin Sørensen, 
begge fra KS og knyttet til Samarbeid 
for etisk kompetanseheving ledet denne 
delen av programmet. Metodekurset 
bygger på kjernekompetansen til fore-
dragsholderne; omsorg for eldre og per-
soner med demens, etisk kompetanse 
og dram.  Første kursdag var 5 septem-
ber, så 2. oktober med siste samling 13. 
november.

Andre samling ledet oss gjennom gruppe- 
oppgaver, diskusjon og ulike tema. Da-
gen startet med at deltakerne ble sendt 
ut	 på	 tankegang;	 der	 de	 skulle	 reflek-
tere over et gitt tema mens de gikk to 
og to sammen.  

Metodekurs i etisk kompetanseheving 
er en stor satsning fra helse og omsorg, 
hvor man har over 40 kursdeltakere fra 
forskjellige enheter. 

Tekst og foto: Stephanie Helland, enhetsleder

Metodekurs i etisk refleksjon

Utviklingssenter for sykeh-
jem i Møre og Romsdal (USH)  
har sammen med biblioteket 
i Kristiansund vært pådriver 
for å tilby pasienter ved to av 
byens sykehjem leseombud.  

Kort fortalt går leseombudsordningen 
ut på at frivillige kommer til institusjo-
nen og leser høyt for pasientene til faste 
tider. Dette kan foregå både i plenum og 
individuelt. 

Oppgaven krever litt arbeid. Å være 
leseombud innebærer forskjellige op-
pgaver:	Å	finne	frem	til	egnede	bøker,	
lese høyt for dem som ikke klarer det 
selv, snakke om innholdet og sette det 
inn i en sammenheng. Les mer her 

Tirsdag 16. september 2014 gikk 
startskuddet hvor leseombudene Ann 
de Groot og Sylvi Hovde var første par 
ut. De er tilknyttet fjerde etasje ved 

Rokilde sykehjem 4.etg. 

De møtte pasientene på dagligstu-
en til en felles lesestund hvor dikt, rim 
og vers stod på menyen. Tid til å for-
telle om by-originaler ble det også som 
«Ola-åttkanti» og «Finnpetra». Pasien-
tene ga innspill til hva de ønsker av lit-
teratur neste gang – hvor krimnoveller 
står på menyen. 
Pasienter, pårørende og personalet gled-
er seg til fortsettelsen!

Tekst og foto: Stephanie Helland, enhetsleder

Gry Caroline Aarnes og Kristin Sørensen

Leseombud på sykhjem

Dagen startet med tankegang.  
Man gikk to og to sammen

http://www.lesersokerbok.no/%3Fmenu%3D75%26id%3D362
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Kristiansund fikk Omsorgsprisen 2014

Fylkesmannens omsorgspris 
for 2014 er tildelt Kristian-
sund kommune for arbeid 
med brukermedvirkning i 
sykehjem. Prisen ble delt ut 
på fylkesmannens omsorg-
skonferanse i Ålesund tors-
dag 25. september. Steph-
anie Helland, Inger Lise 
Lervik og Inger Takle tok i 
mot prisen på vegne av kom-
munen. 

Fylkesmannens omsorgspris blir hvert år 
tildelt en kommune eller en kommunal 
tenesteenhet for et spesielt arbeid eller 
tiltak som har ført til bedre omsorgstje-
nester for brukerne. Forslag på kandidat 
til prisen kan sendes av alle; ansatte, 
pasienter, pårørende eller andre som har 
fått kjennskap til gode tiltak i kommu-
nen. I invitasjonen skriver fylkesman-
nen at det er viktig at de gode eksem-
plene fra kommunene i Møre og Romsdal 
blir løftet fram. 

Her er juryens begrunnelse 
”Ved oppstart av Omsorgsplan 2015 
i Møre og Romsdal blei det beslutta å 
dele ut ein pris for godt utviklingsarbeid 
kvart år i planperioden frå 2007 til og 
med 2014.
Fylkesmannens omsorgspris går til ein 
kommune eller ei kommunal tenestee-
ining for eit spesielt arbeid eller tiltak 
som har ført til betre omsorgstenester 
for brukarane.
Tidlegare prisvinnarar er kommunane 
Ulstein, Sula, Ålesund. Molde, Sande, 
Herøy og Nesset
Prisen består av eit kunstverk av kun-
stnaren Gunn Morstøl, eit gåvebrev på 
kr 10 000 og i år er det to personar frå 
vinnarkommunen som får vere med på 

studietur til demenslandsbyen ved Am-
sterdam i oktober.
Det kom inn 11 forslag til Omsorgspris-
en i år.
Forslaga viser at det blir gjort mykje 
godt arbeid i kommunane i Møre og 
Romsdal, og mange kan vise til resultat 
når det gjeld kvalitet. Det har vore skarp 
konkurranse i toppen, så husk at om ditt 
prosjekt ikkje nådde opp denne gangen, 
er det berre å fortsette det gode arbei-
det. 

Fylgjande er nominert:
•	 Eide kommune - Lindring på tvers
•	 Kristiansund kommune – brukarmed-

verknad
•	 Kristiansund kommune - Kostkof-

ferten 
•	 Ålesund kommune - tiltak til perso-

nar med demens

Årets prisvinner har arbeidd systema-
tisk	med	temaet	over	fleire	år
•	 Dei starta i 2008 - med deltaking i 

eit nasjonale kvalitetsprosjektet 
•	 Dei har arbeidd med etisk kom-

petanseheving, med brukarbehov og 
brukarinvolvering 
som sentrale tema 

•	 Dei deltek i lærings-
nettverk i forbe-
tringsarbeid 

•	 Dei har starta Ver-
dighetskaféer

•	 Det er etablert 
Pasientråd på 
sjukeheimane i 
kommunen og eit 
overordna brukar-
råd og det blir 
gjennomført Kvali- 
tetsmålingar av 
brukarinvolvering

 

Arbeidet er eit godt døme på god 
brukarmedverknad på individ- og sys-
temnivå. Brukarmedverknad er ein 
lovfesta rett og ikkje noko ein kan velje 
bort. Som kommunen seier er «bruka-
rinvolvering ikkje berre eit verkemiddel 
til kvalitetsforbetring, men ein føreset-
nad». Kommunen er gjennom dette 
arbeidet eit godt døme for andre kom-
munar på korleis det kan gjerast. Ar-
beidet med brukarmedverknad i sjuke-
heim kan medverke til betre utforming 
og gjennomføring av både generelle og 
individuelle tilbod i kommunane. For å 
gje andre hjelp i dette arbeidet, er eit 
læringsopplegg om brukarmedverknad 
under utarbeiding.

Vinnar av Omsorgsprisen 2014 er Kris-
tiansund kommune for arbeidet med 
brukarmedverknad i sjukeheim.”

Kristiansund godt representert 
Kristiansund kommune var godt repre-
sentert på Omsorgskonferansen 2014 
”Framtiden - Neste stopp” som fylkes-
mannen arrangerte i Ålesund 25. og 
26.	 september.	 I	 tillegg	 til	 flere	 kon-
feransedeltakere hadde Kristiansund 
også informasjonsboder for å vise gode  
eksempler på innovasjon samt utvikling 
av nye og fremtidsrettede tjenester for 
innbyggerne. Brasen opptrening sine 
boder fortalte om ”Ta styring” og ”Hver-
dagsrehabilitering”. Rokilde utviklings-
senter presenterte ”Våkeprosjektet”, 
”Ernæringskofferten” og ”Morgendagens 
sykehjem sett fra pasientens øyne”.

Tekst: Petter Ingeberg. Foto: Bente Åsbø

Fra standen til Brasen opptrening: Bak fra venstre Mette Dalen og 
Cecilie Michelsen Larsen. Foran fra venstre: Irene Stolpe, Trude 
Nordskag og Tania Bangjord. Ida Elisa Hansen og Bente Åsbø  

var også vertskap på denne standen.
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Etablering av midlertidige boliger - status 

I den senere tid har det vært 
mye oppmerksomhet, og 
ikke minst synspunkter til 
planene  om etablering av 
midlertidige boliger – såkalte 
modulhus. 

Disse husene er en del av kommun-
ens boligsosiale handlingsplan og skal  
spesielt gi tilbud til personer som enten 
står uten fast bopel eller som trenger en 
tilpasset bolig og oppfølgingstjenester i 
en overgangsperiode.  

De	fleste	tomter	og	arealer	som	kommu-
nen har ansett som hensiktsmessig til 
dette formålet er møtt med ulike nabo-
protester og reaksjoner. 
 
Ved Rådhusbakken på Frei er det gjort 
vedtak om oppføring av to til tre slike  
boliger. Naboprotestene har vært 

mange	 og	 	 flere	 har	 uttrykt	 bekym-
ring og uro i forbindelse med planene.    

På et møte i Omsundet Grendalag i juni 
ble det blant annet uttrykt at naboene 
ikke har noe imot selve husene eller 
personene som skal bo der, men at de 
er imot plasseringen. Hovedutvalgs- 
leder Maritta B. Ohrstrand deltok på 
dette møtet hvor hun blant annet frem-
førte at det er leit at husene blir opp- 
fattet som en trussel mot naboer og 
bomiljøet i området. I følge plan- og 
bygningsenheten er det innkommet en 
naboklage på plasseringen. Den skal be-
handles i plan- og bygningsrådet i neste 
møte. Fram til klagen er behandlet er  
arbeidet med etablering blitt stilt i ro.  

I likhet med Kristiansund og mange 
andre kommuner er også Averøy i ferd 

med å etablere midlertidige kommunale 
boliger.	Et	flertall	av	naboene	i	Bådalen		
uttrykker at dette vil gå ut over nabo- 
lagets trygghet og mener boligene bur-
de vært plassert ett annet sted.  

Nabolagsprotestene både i Kristian-
sund og på Averøy har utløst et stort 
engasjement, og i lokale media er det 
framkommet ulike synspunkter på bo- 
ligtiltakene.	 I	 flere	 innlegg	 hevdes	 det	
at naboprotestene er med på å stig-
matisere enkeltmennesker og at de 
møter vanskeligstilte med forutinntatte 
holdninger.  I noen av innleggene blir 
det også påpekt at dette er i strid med  
viktige samfunnsverdier om å gi 
muligheter til å inkludere alle inn- 
byggere. Vi kan derfor slå fast at både i 
Kristiansund og på Averøy har etablerin-
gene utløst en viktig verdidebatt om 
hvordan vi som kommune, lokalsam-
funn, naboer og medmennesker bør for-
holde oss til slike tilbud. 
 
Når det gjelder andre aktuelle tomte- 
arealer for plassering av slike boliger, så 
er det tidligere ansett at Haukvikenga 
på Nordlandet kan være aktuell. Det vil 
derfor bli arbeidet videre med avklar-
ing av mulige plasseringsalternativer i 
dette området. Det er også igangsatt et 
arbeid med å fremskaffe andre mulige 
tomtealternativer, men foreløpig forelig-
ger det ingen konkrete forslag for dette.  

Tekst: Bjarne Sandvik, spesialkonsulent/
Svein Arve Sivertsen, prosjektleder. 
Foto: Petter Ingeberg

Syngende skole og nye garderober 
Onsdag 1. oktober 
markerte Innland-
et skole at de nå er 
blitt en ”Syngende 
skole”. Samme dag 
ble de nye gardero-
beløsningene uten-
for klasserommene 
tatt i bruk. 
 
syngende skole
Innlandet skole er en av 
17 pilotskoler som er med i 
prosjekt “syngende skole” 
som er en del av Krafttak 
for sang. Personalet har hatt 
oppstartsseminar med rep-

resentanter for Musikk i skolen, og det 
er innledet samarbeid med kulturskolen. 
Gjennom året blir sang løftes fram som 
et godt virkemiddel i forhold til læring-
smiljø og samarbeid innen klassen, på 
tvers av trinn og for hele skolen samlet.

Nye garderober i 2. etg
På grunn av høyt elevtall på andre trinn 
ble skolen nødt til å innrede et nytt klas-
serom i andre og i tilleg var det behov 
for å få skiftet garderobeløsningen. Re-
sultatet ble bra. Både elever og person-
ale gleder seg og traller i vei

Tekst: Gerd Inger Endreseth, enhetsleder 
Foto: Petter Ingeberg

Elevrådsleder Mie Kristiansen Sevaldsen klipte snore
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Torsdag 2. oktober ble by- 
utviklingsutstillingen ”Mitt 
Kristiansund” i Folkets hus 
offisielt åpnet. Utstillingen er 
laget i forbindelse med semi- 
naret ”Våre gater og plasser” 
som ble arrangert i Kristi- 
ansund 2. og 3. oktober. Ut-
stillingen åpnet for publi-
kum lørdag 4. oktober og blir 
stående til begynnelsen av 
desember. 

Seminaret ”Våre gater og plasser og ut-
stillingen ”Mitt Kristiansund” er arrang-

ert i samarbeid mellom Kristiansund 
kommune, Riksantikvaren og Statens 
vegvesen. 

Utstillingen ble åpnet med snorklipp- 
ing (bildet) av regionsjef i statens veg-
vesen Berit Brendskag Lied, riksantikvar 
Jørn Holme, vegdirektør Terje Moe Gus-
tavsen, ordfører Per Kristian Øyen, fyl-
kesordfører Jon Aasen og kystdirektør 
Kirsti Slotsvik. 

Det hører med til sjeldenhetene at en 
utstilling åpnes med 6 snorklippere, og  
er med på å understreke viktigheten av 

det pågående byutviklingsprosjektet og 
det nye kulturkvartalet.

Utstillingen ”MittKristiansund”  består 
av	flere	 skisser	 til	 byutviklingstiltak	 la-
get av en gruppe arkitektstudenter som 
har hatt det som studieoppgave, I tillegg 
er det en historisk fotoutstilling samt en 
presentasjon av det nye kulturkvartalet, 
kartbord der man selv kan tegne forslag 
og legoklosser. 

Da biblioteket også skal bli en del av det 
nye kulturkvartalet er det også satt opp 
en	bibliotekfilial	her	i	utstillingsperioden.	

Fotsporene som går fra dagens bibliotek 
og frem til det planlagte nye, viser at 
man er i gang med noe stort og viktig 
for videre utvikling av Kristiansund.

Utstillingen ble åpnet for publikum lørd-
ag 4. oktober og holder åpent torsdager 
(12-18) og lørdager (10-14) frem til 
begynnelsen av desember.  

I tilknytning til utstillingen er det også 
laget en instagramkonkurranse kalt 
#mittkristiansund. Ta et kristiansunds-
bilde du ønsker å dele med andre, post 
det på instagram tagg det #mittkristian-
sund og bli med i konkurransen om en 
flott	bysykkel.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Sentrumsutvikling med MittKristiansund 
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Unge elever i praksis - vekslingsmodellen

Oktoberbrev fra interne tjenester

Felleskjøkkenet har vært i Trondheim på 
matmesse. En både hyggelig og lærerik 
tur. Vi var blant annet også på omvisning 
i to kjøkken av meget forskjellig karak-
ter. Det var gode idéer å hente, men 
også en bekreftelse på at vi har gode og 
funksjonelle løsninger for de oppgaver vi 
arbeider med i Kristiansund. 

Vi markerte fårikålens dag 25. septem-
ber	og	har	fått	flere	gode	tilbakemelding-
er på dette. Vi serverte smølagulrot 1. 
og	6.	oktober.	Utrolig	flotte	og	velsmak-
ende gulrøtter og vi håper smaksopplev-
elsen var i særklasse. 

Vaskeriet har fått nytt strykebrett med 
tilbehør. Stryking virker i utgangspunk-
tet kanskje ikke som belastende arbeid, 
men når det skal strykes tøy til alle in-
stitusjonene blir det belastende for både 
rygg, nakke og hender. Vi håper nyin-
vestering forebygger dette. 
 

Støttetjenesten, som blant annet sørg-
er for hjelpemidler til de som har behov 
for	det,	fikk	for	kort	tid	siden	en	meget	
positiv tilbakemelding fra pårørende 
til en tjenestemottaker. Behagelig og 

forståelsesfull opptreden, god tone, tje-
nestevillighet og imøtekommenhet, var 
ordene som ble brukt.  

Jeg benytter anledningen til å takke 
familien for tilbakemeldingen. Det er en 
god egenskap å se og påskjønne andre i 
perioder når man selv har det vanskelig. 
Sist men ikke minst, godt utført arbeid 
av personalet i tildelingstjenesten. Det 
finnes	 ikke	 høyere	 kvalitetsnorm	 enn	
fornøyde kunder.

Tekst: Bjørn Nortun, interne tjenester

Vekslingsklassen i helsefag 
er et prosjektsamarbeid 
mellom kommunen, Opp- 
læringskontoret, Fylkeskom-
munen og Kristiansund vi-

deregående skole. Elevene 
skal veksle mellom skole og 
arbeid i 4 år, før de til slutt 
tar fagbrev som helsefagar-
beider. 

Det første året skal elevene ha en dag 
pr uke i arbeidslivet. Andre skoleår får 
de status som lærlinger

Rokilde	sykehjem	fikk	tilbud	om	å	være	
praksissted for vekslingsklassen, og har 
tatt	imot	8	flotte	jenter	som	er	fordelt	på	
våre	fire	avdelinger.	Vi	gleder	oss	over	
de ekstra hendene og hjertene som kan 
bidra til å gi pasientene aktiv omsorg, og 
vi ønsker Viktoria, Natalia, Frida, San-
dra, Elin-Katrine, Marthine, Ingrid og 
Charlotte hjertelig velkommen! 

Hovedfokus for praksisen er kommu-
nikasjon, hjelp i matsituasjoner, aktiv 
omsorg og praktiske arbeidsoppgaver.   

I tillegg har de fått ansvar for å opprette 
og drive kiosk to timer i uka. Dette er 
noe pasientene våre har gitt uttrykk for 
at de ønsker seg gjennom pasientrådet.  
Elevene har kartlagt hva pasientene øn-
sker å kjøpe i kiosken, varer er bestilt 
inn og første dag med åpen kiosk blir når 
elevene er tilbake fra høstferie. 

Tekst og foto; Linda Nygård, forsknings- og 
utviklings konsulent Rokilde sykejem

Viktoria Ellingsen (f.v), Natalia Peumo, Frida Bachmann, Sandra L Hole, Elin–Kathrine Olsen, 
Marthine Birkelund og Ingrid B Eltvik. Charlotte Stangnes var ikke tilstde da bildet ble tatt
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Arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson  har satt 
ned en ekspertgruppe som 
skal gå gjennom NAV. De 
skal fremme forslag til til-
tak som kan forbedre etat-
ens tjenester til brukerne.  
Ekspertgruppa  ble nedsatt 
20. mars i år og ledes av 
tidligere KS-direktør Sigrun 
Vågeng. Fredag 19. septem-
ber besøkte de Kristiansund.

Gruppa skal legge fram to rapporter. 
Første delrapport kom i september. 

Første delrapport har fokus på bruk-
ernes møte med NAV. Her har utvalget 
blant annet tatt utgangspunkt i innspill 
som kom da statsråden i mars innkalte 
NAV-brukere fra hele landet for å få 
forslag til hvordan NAV kan bli bedre. 

I rapporten konkluderer utvalget med 
at det er behov for å gjøre forbedringer,  
og foreslår forbedringstiltak på blant an-
net følgende områder:

•	 NAV må gi bedre og enklere info
•	 Brukere med mange utfordringer må 

få èn fast kontaktperson
•	 Større bruk av internett og gode 

telefonløsninger
•	 Brukermedvirkningen må styrkes
•	 NAV	må	bli	flinkere	til	å	veilede	

brukere som sender inn mangelfulle 
søknader

•	 Enklere regelverk
 
Rapporten kan leses i sin helhet på 
www.regjeringen.no. 

Nå er utvalget i gang med sin andre del-
rapport. Den skal fokusere på NAV’s or-
ganisering, tjenester, ressursbruk med 
mere.  I den forbindelse besøker utval-
get ulike NAV-kontor i landet for å få 
innspill og synspunkter om hva som kan 
være aktuelle forbedringsområder; Or-
ganisering av kontorene, partnerskapet 
stat/kommune,	 samahandlingen	 med	
brukere og arbeidsgivere, samarbeidet 
med	 utdanningssektoren/	 helsesektor-
en/	 tjenesteleverandører,	 språk	 og	 be-

grepsbruk i NAV, tidstyver og mye mer.

Fredag 19. september var turen kom-
met til NAV Kristiansund. Her ønsket 
utvalget særlig å høre om kontorets 
erfaringer i samarbeidet med lokalt 
næringsliv. I tillegg var utvalget  åpen 
for å  høre om andre områder som kon-
torets ansatte var opptatte av.
 
Etter en kort hilserunde og  omvisning 
var det møte med kontorets teamkoor-
dinatorer og ledere for å høre deres  
meninger	 og	 innspill.	 Her	 fikk	 utvalget	
høre om et kontor som jobber aktivt for 
å bedre sin kontakt med lokalt næring-
sliv, både overfor enkeltbedrifter og mer 
på systemnivå rettet mot Nordmøre 
Næringsråd.	 Utvalget	 fikk	 ellers	 for-
midlet en rekke  forslag til forbedringer  
fra engasjerte ansatte.  Sigrun Vågeng 
takket til slutt for alle gode innspill, og 
lovte å ta disse med i utvalgets videre 
arbeid. 
 
Til stede under besøket var også ny 
NAV-leder i Kristiansund Ragnhild 
Fausa,  kommunalsjef Helge A. Carls-
en og fylkesdirektør Stein Veland. De 
mente alle tre  at det kom fram mange 
interessante synspunkter og gode fors-
lag til forbedringer i løpet av dagen, 
som de mente ville være nyttige også 
for ledelsen ved NAV Kristiansund å ta 
med seg videre framover.  

Ekspertutvalget legger fram sin slut-
trapport for statsråden 15. mars 2015.

Tekst: Per Ola Harstad, rådgiver Nav 
Foto: Idar Helge Olsen

NAVs ekspertutvalg i Kristiansund

Det er nå nye muligheter for 
å søke midler til næringsut-
vikling. Søknadsfristen er 
24. oktober

Er du i oppstartsfase enten på en bedrift-
setablering eller med et spennende sa-
marbeidsprosjekt som kan gi vekst og 
muligheter, så bør du se nærmere på om 
næringsfond er noe du kan søke på.  

Frist for å søke midler er 24. oktober og 
alle søknader må legges inn i søkepor-
talen www.regionalforvaltning.no. All 
informasjon	vedr	næringsfondet	finner	
du på denne portalen.
 
Søknader som ikke omsøkes via denne 
portalen, vil dessverre ikke bli behand-
let.

Har du spennende tanker som ikke er 
helt ferdig-knadd ennå, anbefaler vi at 
du tar kontakt med oss eller booker time 
hos hopp.id som er på Bølgen Nærings- 
hage. Her får du gratis hjelp til å lage en 
strukturert forretningsplan.
 
All informasjon om utlysningen av kom-
munalt	næringsfond		finnes	på	kristian-
sund.kommune.no/	LINK												
 
Kontaktperson ved  Kultur- og næringsen-
heten er Bente.weiseth-frantzen@kris-
tiansund.kommune.no

Tekst: Bente Weiseth-Frantzen

Utlysning av næringsfond - høst 2014

www.regjeringen.no
www.regionalforvaltning.no
Bente.weiseth-frantzen%40kristiansund.kommune.no%0D
Bente.weiseth-frantzen%40kristiansund.kommune.no%0D
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Tirsdag 2. september var det 
storfint pøbelbesøk i Kris-
tiansund. Da kom “storpø-
belen” Eddi Eidsvåg for å 
fortelle om arbeidet med Pø-
belprosjektet, og om hvor- 
dan unge dropouts kan 
bli kreative og verdifulle  
arbeidstakere hvis de møtes  
på en god måte  av de vok-
sne rundt seg.

Med mottoet «Jeg er god nok!» i bunnen 
hjelper prosjektet ungdommer utenfor 
skole og arbeid til å komme i jobb eller i 
gang med videreutdanning. Her er ikke 
«pøbel» brukt som et skjellsord, men 

som uttrykk for en verdifull ressurs.  

Pøbelprosjektet motiverer og lærer den 
enkelte til å ta i bruk  egne ressurser på 
en positiv måte. Prosjektet har mange 
dyktige og engasjerte medarbeidere 
som har utviklet bredt samarbeid med 
bedrifter og offentlige instanser som 
forstår utfordringene og ønsker løs-
ninger.  

Prosjektet har oppnådd bemerkelses- 
verdig gode resultater. Bortimot 90 
prosent av deltakerne føres tilbake til 
skole eller jobb i løpet av tiden de er 
med i prosjektet.  

Pøbelprosjektet ledes av Eddi Eidsvåg 
(bror til musiker Bjørn Eidsvåg). Pros-
jektet har utspring i Sandnes og har et-
terhvert	også		fått	«filialer»	rundt	om	i	
landet ellers. 
Eddi Eidsvåg var  invitert av NAV Ar-
beidslivssenter og Nordmøre Nærings- 
råd. Før møtet med Næringsrå-
dets	 medlemsbedrifter	 fikk	 ansatte	 i	
NAV-kontorene på Nordmøre anledning 
til å høre og oppleve Eddi Eidsvåg for-
telle engasjert om sitt arbeid med  «pø-
bel-ungdommene». 

Avdelingsleder Idar H. Olsen ved NAV 
Kristiansund sier at arbeidsledig ungdom 

er en viktig og prioritert målgruppe for 
NAV.  NAV-kontoret må hele tiden lete 
etter gode innfallsvinkler og tiltak som 
bidrar til at arbeidsledig ungdom kom-
mer ut i arbeid eller videre skolegang. 
Ikke	minst	må	vi	bli	 enda	flinkere	 til	 å	
jobbe med de ungdommene som i første 
omgang kan synes vanskelig å lykkes 
med. Pøbelprosjektet har oppnådd gode 
resultater og det var interessant å få 
høre mer om hvordan prosjektet jobber.   
Eddi Eidsvåg er i tillegg en opplevelse 
å høre på.  En dyktig, engasjert og in-
spirende foredragsholder, som vi vil 
huske når vi skal  videreutvikle vårt eget 
ungdomsarbeid framover, sier Olsen.

Etter foredraget for et stappfullt kon-
feranserom ved NAV Kristiansund gikk 
ferden videre til medlemsmøte i Nord-
møre Næringsråd. Det er et mål at også 
arbeidsgivere og ledere inspireres til å 
inkludere arbeidsledig ungdom i egen 
arbeidsstokk, og at de får økt forståelse 
for hvordan man takler såkalte «pøbler» 
på arbeidsgulvet. NAV Kristiansund øn-
sker å bidra med forsterket innsats og 
se nye måter å jobbe på sammen med 
arbeidsgiverne, avslutter Idar H. Olsen.

Tekst: Per Ola Harstad, rådgiver Nav 
Foto: Idar Helge Olsen

NAV fikk storfint pøbelbesøk

Den regionale utdannings- 
konferansen arrangeres an-
net hvert år i regi av Helse 
Midt, høgskolene i regionen 
og er subsidiert av HMN og 
NTNU. I år var det Møre og 
Romsdal sin tur til å arrang-
ere med  Kristiansund kom-
mune som medarrangør

Konferansen	fikk	navnet	«Utdanning	for	
fremtidens arbeidsliv», og ble avholdt 
17. og 18. September på hotell Water-
front i Ålesund. 

Konferansen var bygd opp rundt tre hov-
edtema: Kompetansebehov og rekrut-
tering, forsknings og utviklingssamar-
beid og kvalitet innenfor arbeidsliv og 
praksisstudier.	Vi	fikk	også	gode	eksem-
pler på hvordan samspillet mellom ut-
danning, forskning og helse- og sosialt-
jenesten kan lykkes.
 
Et av trekkplastrene ved konferansen 
var lege og professor i sosialmedisin 
Per Fugelli. En fantastisk forteller, 
som underholdt og rørte forsamlingen 
med sine anekdoter og erfaringer. Han 
beskrev tre «diamanter» i kliniske 
relasjoner;
•	 SNILLHET. “Det er viktig for den som 

er syk at noen bryr seg om og å 
føler med”

•	 Å DELE MAKT «enhver hjelperelas-

jon er et møte mellom to eksperter, 
helsefageksperten og den som er 
ekspert på seg selv»

•	 ÆRLIGHET “vær en hjelper med 
grenser. Å være ærlig på hva man 
kan, og ikke kan hjelpe med, gir 
tillit”

Arrangementkomiteen besto av Hanne 
S. Elde (Helse M-N), Heidi Håvard-
sen og Karl Yngvar Dahle (Høgskolen i 
Molde),	Anne	Sofie	Egset	og	Eirik	Bech	
(Høgskolen i Volda), Bente Skagøy 
(Høgskolen i Ålesund) og Linda Korn- 
stad Nygård (Utv.senter for sykehjem).  

At kommunene er representert i ar-
rangementsiden er nytt av året. Dette 
var et ønske fra forrige programkomite, 
og gjenspeiler de nasjonale føringene 
om økt forskning i og på kommunehel-
setjenesten – som blant annet ligger i 
HelseOmsorg21-strategien. 

Tekst og foto; Linda Nygård, forsknings- og 
utviklings konsulent Rokilde sykehjem

Medarrangør på regional konferanse
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Tre kommunale barnehag-
er i Kristiansund er i gang 
med ICDP foreldreveiledning 
i form av tilbud om forel-
drestøttende grupper og vi-
dere ansattopplæring. Erfa-
ringer fra pilotbarnehagene 
danner grunnlaget for videre 
arbeid i prosjektperioden.

ICDP står for International Child Devel-
opment Programme, og er utviklet av 
professor Karsten Hundeide og profes-
sor Henning Rye ved Universitet i Oslo. 
Målet er å hjelpe foreldre og andre om-
sorgspersoner rundt barnet med å ut-
vikle positiv omsorg som støtter barns 
utvikling. Ved å styrke samspillet mel-
lom foreldre og barn kan man forebygge 
utvikling av vansker. 

Høsten 2013 startet fem pedagoger fra 
de kommunale barnehagene sin serti-
fisering	 som	 veiledere	 innen	 program-
met. Opplæringen ble gitt av trenere 
ved Familievernkontoret i Kristiansund. 

Kommunen	har	også	tidligere	sertifisert	
veiledere fra barnehager, Kristiansund 
Opplæringssenter og Helsestasjonen. 

Foresatte ved Dale, Heinsa, og Fløya 
barnehage	 fikk	 våren	 2014	 tilbud	 om	
å delta i foreldrestøttende gruppe. Til-
bakemeldingene har vært udelt positive. 
Foresatte har sammen med veilederne 
hatt åtte kurskvelder, der ulike tema har 
vært drøftet. 

Heinsa barnehage er nå i gang med vi-
dere opplæring av samtlige ansatte ved 
barnehagen. Engasjementet er stort.

Kristiansund kommune søkte våren 
2014 om midler fra Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) for å 
drifte foreldrestøttende tiltak videre. 
Kommunen ble tildelt 700 000 kroner for 
perioden 2014-2017.  

Det er fra barne-, likestillings- og ink-
luderingsdepartementet avsatt 3,5 mil-
lioner kroner i 2014 til foreldrestøttende 
tiltak. Kristiansund kommunes søknad 

var én av totalt 120 søknader.
 
Videre tiltak i prosjektet er å tilby en ny 
foreldrestøttende gruppe for foresatte 
ved de tre pilotbarnehagene i løpet av 
våren 2015.  

I tillegg vil veilederne få mulighet 
til å ta en tilleggsmodul, for å drive 
med foreldreveiledning knyttet til  
minoritetsspråklige foresatte. Vi ser 
også	 på	muligheten	 for	 at	 flere	 barne-
hager får tilbud om ansattopplæring, 
samt	sertifisering	av	flere	nye	veiledere	
fra barnehageområdet. 

Erfaringer fra pilotbarnehagene gir 
grunnlaget for videre arbeid i prosjekt-
perioden. Langsiktige mål er å få utdan-
net en av veilederne til å bli trener, som 
igjen	kan	sertifisere	flere	ansatte	i	egen	
regi. I tillegg er det et mål å tilby forel-
drestøttende tiltak til foresatte i private 
barnehager. 

Tekst: Elin M. Aspn, barnehagekonsulent
Foto: Petter Ingeberg

700 000 til pilotprosjekt i foreldreveiledning

Alle ansatte ved Heinsa barnehage deltar i ICDP-opplæringen og engasjementet er stort
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Storbakken ble fremsnakket som stedsvalg

Onsdag 1. oktober var styret 
i Helse Midt-Norge på befar-
ing i Kristiansund, Gjemnes 
og Molde. De kom for å se 
og høre om de fem alterna-
tiv- ene til stedsvalg for nytt  
fellessykehus for Nordmøre 
og Romsdal. Kristiansund 
kommune, Orkidé og nærings- 
livet  inkludert oljeindustrien 
fremhevet Storbakken som 
det beste alternativet.

I Kristiansund var det klokken 8 møte 
og orientering på sykehuset. Deretter 
dro styret til Vikangården på Nordlandet 
for å møte kommunen, næring og olje-
industri. 

Fra Vikangården dro styret videre i egen 
buss til Storbakken for å se på sykehus-
tomten der, og så videre til Gjemnes for 
å befare sykehustomtene og ha møte 
med Gjemnes kommune. Etter Gjemnes 
gikk turen videre til Molde for å befare 
de tre sykehustomtene og for møte med 
kommunen, næring og høgskolen. Klok-
ken 15.15 dro styret videre til Ålesund 
for å ha møte med styret i Helse Møre 
og Romsdal. Torsdag 2. oktober har 
Helse Midt-Norge ordinært styremøte, i 
Ålesund.  
 
I møte med Kristiansund kommune, 
næring og oljeindustri ønsket ordfører 
Per Kristian Øyen velkommen, Ellen 
Engdahl	 fra	 Kom	 vekst	 viste	 film	 om	

sykehus på Storbakken som et godt og 
stretegisk valg, Ingunn Golmen leder 
for Orkidé og Smølaordfører Roger Osen 
snakket om riktig plassering i forhold til 
god tilgjengelighet, Åge Austheim orien-
terte om rektuttering og fagmiljø. Kitty 
Eide og Even Rønes fra Norske Shell ori-
enterte om offshore beredskap. Havne-
fogd Arnt Honstad pekte spesielt på 
det store antallet skipsanløp som Kris-
tiansund har vært år og den betydelige 
mengden med sjøfolk som til enhver tid 
er i eller nært Kristiansund.  

Direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og 
Romsdal legger fram sin innstilling om 
stedsvalg for nytt fellessykehus onsdag 
10. desember. Styret i Helse Møre og 
Romsdal behandler saken onsdag 17. 
desember. Styret i Helse Midt-Norge be-
handler saken torsdag 18. desember. 

Tekst: Petter Ingeberg
Illustrasjon: Nordvest3d

Sykehus tegnet inn på Storbakken



21

Foreldreskolen - viktig levekårstiltak

I forbindelse med at varaordfører Line Hoem (Ap) starter fødselspermisjon fra midten av  
oktober har bystyret gjort noen midlertidige endringer i den politiske kabalen.  Her er noen 
av dem:

Kjell Neergaard (Ap) er valgt 
som midlertidig varaordfører

Bjarne Elde (Ap) er midlerti-
dig leder for hovedutvalg for 
skole, barnehage og kultur 

 Sven Erik Olsen (Ap) får 
midlertidig fast plass i for-
mannskapet 

Wenche Tønnesen (Ap) får 
midlertidig fast plass i By-
styret.

Andre endringer
Som	følge	av	at	Sidsel	Sæterøy	(H)	er	innvilget	fritak	fra	sine	politiske	verv,	har	Dagfinn	Ripnes	(H)	fått	fast	plass	i	formann-
skapet og Bill Tomelthy fast plass i bystyret. Roger Kjøl har tatt over som gruppeleder for Høyre.

Justering av den politiske kabalen 

Kommunen vedtok i mars å 
følge IMDis anmodning om 
å øke antallet bosettinger 
av flyktninger fra 40 til 50 i 
2014. Da blir det også viktig 
at kommunen er rustet til å 

ta i mot våre 
nye innbyg-
gere. 

Mange av kom-
munens enheter 
og tjenester job-
ber målrettet for 
at	 flyktninger	 og	
andre innvan-
drere skal få gode 
levekår. 

I levekårspros-
jektet	 møtes	 flere	
av disse enhetene 
og tjenestene for 
å diskutere felles 
tiltak for målgrup-
pen.  

Ett viktig tiltak 
som har blitt løftet 

fram i denne sammenhengen er Forel-
dreskolen	for	flyktningfamilier.
 
Foreldreskolen var i utgangspunktet 
initiert og forankret i Helsetjenesten 
(Forsterket helsestasjon). Nylig har Hel-

setjenesten og Kristiansund opplærings-
senter gått sammen om et samarbeid 
for å videreutvikle tilbudet. 
 
Målsettingen er å gi et likeverdig tilbud 
til	målgruppen	gjennom	kvalifisert	tolke-
bruk og tilrettelagt informasjon.  

Veiledningsprogrammet handler blant 
annet om helse, søvn, grensesetting, 
ernæring og økonomi. Programmet skal 
oversettes	til	flere	språk.	Pr	i	dag	er	mål-
gruppen	flyktninger,	men	på	sikt	er	det	
også ønskelig at tilbudet skal utvides til 
andre innvandrere. 

Undervisningen er lagt til Kristian-
sund opplæringssenter og ivaretas av 
helsesøster Hilde Rakstang og verneplei-
er Randi Rasmussen Bjørlo. De forteller 
om et godt samarbeid og god oppslut-
ning om tilbudet med i overkant av 20 
deltakere. 

Vi ønsker Hilde Rakstang, Randi Ras-
mussen Bjørlo og alle deltakere lykke til 
med Foreldreskolen.

Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder
Illustrasjon: Torbjørn Elgenes
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Møteplan oktober/november 2014              

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon OKT NOV

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

28.

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.

14.
21.

11.
18.
25.

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

20.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 16. 27.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 23. 20.

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

23. 27.

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.

27. 10.

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

24. 28.

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.

20.

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.

22.

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.

16.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin.  Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferd-
selsspørsmål 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.

12.

UNGDOMSRÅDET 
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.

29.

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

29.

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

28. 25.



24

www.kristiansund.kommune.no

www.facebook.com/kristiansundkommune

www.twitter.com/krsundkommune

Trykker du “liker”  når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune, 
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND
Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune. 

Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her  her for å se tidligere utgaver.  
Utgiver: Kristiansund kommune.

Ansvarlig redaktør: Rådmann just.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no 
Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no 

 
KRISTIANSUND KOMMUNE

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35

Organisasjonsnummer: 991 891 919 
Kommunenummer: 1505

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no 
Hjemmeside:www.kristiansund.no 

Intranett: http://ksuintra	
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune

Twitter:		 www.twitter.com/krsundkommune
KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester 
Tlf.: 71 57 40 00

epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse:	Langveien	19	(v/taxisentralen)
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