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I fjor var det fint vær på 17. mai. Vi håper på gjentakelse. (Foto: Petter Ingeberg)
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Motivasjon og kompetanse er viktig

Motivasjon og kompetanse
er viktig for alle kunnskapsbedrifter. Vi tar dette på
alvor og har gjennomført
en mengde kompetanseprogrammer innen kommunens
fagområder.
I tillegg har vi prioritert å fokusere på
ledelse som et eget fag. Denne satsningen skaper en god følelse for fremtiden.
Kompetanseheving er ferskvare, men nå
har vi oppdatert kompetansebanken og
kan gjøre uttak av denne over de neste
årene.
Det nye kommunekartet som tegner seg
som følge av kommunereformen, vil sammen med kommunenens nye ansvarsområder, danne bildet for hvor kompetanseutviklingen er nødvendig i tiden
fremover.
Den viktigste kompetansehevingen skjer
i det daglige virke. God samhandling og
kolleger som tør å utfordre etablerte
systemer, skaper bedre yrkesutøvelse
og innsikt i nye måter å løse oppgavene
på. Dette gjør vi gjennomgående i kommunen, men trenger å formaliser denne
innsatsen for å oppnå stadig nye mål.

Læring og fornying
Mens læring de siste årene i hovedsak har foregått på individnivå, vil vi i
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fremtiden se mer helhetlig på læringsbegrepet.
Vi har i en periode satt den organisatoriske læringen på vent mens vi har
gjennomført en storstilt omorganisering
- påbegynt i 2013. Denne er nå sluttført
og vi skal evaluere endringene opp mot
tidligere praksis over de neste årene.
Målet er å få full gevinstrealisering av
disse endringene.
En gevinst er mer robusthet i forhold til
endrede tjenestekrav. Derfor er mange
enheter blitt større. Det vil ruste oss
til en fremtid hvor kommunene i større
grad tillegges mer ansvar i tjeneste- og
samfunnsutvikling.

Økonomi
I årene med omstilling har kommunen hatt formidable økonomiske utfordringer. Dette snudde noe i året
som gikk, hvor netto driftsresultat ble
forbedret med omtrent 48 millioner. Resultatmessig er kommunen i balanse,
men vi trenger mindreforbruk over tid
for å skaffe oss det handlingsrommet vi
trenger for å møte nye utfordringer og
ta en mer aktiv del i samfunnsutviklingen. Jobben med å komme av Robek og
skape framtidens kommune fortsetter
med ufortrøden styrke.
KS skriver i rapporten om kommunenens økonomi «Back to the 80’s?». Jeg

er optimistisk på kommunens vegne for
fremtiden og deler ikke dette synet.
Hvordan fremtiden blir er i hovedsak
opp til oss selv, eller som vårt hovedverneombud skriver «Lag en god dag».

Vår rolle
Kommunen er den største arbeidsgiver i
de fleste av landets kommuner. Det som
er godt for kommunen er godt for innbyggerne. Det hviler derfor et stort ansvar på den kommunale forvaltningen.
Vi skal samordne oss, levere gode tjenester, peke ut en retning for regionens
utvikling og levere en forutsigbar kurs
for kommunen og dens innbyggere.
Med nesten 2000 ansatte, som leverer
tilpassede tjenester til 10 000 innbyggere, og generelle tjenester tjenester
til alle, er vi sammen med næringslivet hoveddrivkraften bak samfunnsutviklingen. Det må tas alvorlig og være
på agendaen i alle forvaltningsledd hver
dag.

Med den kompetanse,
motivasjon og omstillingsevne som finnes i Kristiansund er jeg overbevist
om at vi lykkes.

Arne Ingebrigtsen
rådmann

Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i mars 2016:
• Bjørnar Hjelkrem har 01.03.16 tiltrådt 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Torbjørn Lier har 14.03.16 tiltrådt i 100 % stilling som renovatør ved Kommunalteknikk
• Einar Furseth har 14.03.16 tiltrådt i 100 % stilling som renovatør ved Kommunalteknikk

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i mars 2016:
• Lene Skovgaard Jensen har sagt opp 100 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.03.2016
• Rannei Synnøve Sjøvang har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.03.2016
• Rita Hestnes har sagt opp sin 40 % stilling som miljøarbeider ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.03.2016
• Siv Åsne Holten har sagt opp sin 50 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.03.2016
• Tove Renate Nygård har sagt opp sin 40 % stilling som miljøarbeider ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.03.2016
• May Brith Lyche har sagt opp sin 60 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.03.2016

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Kommunalteknikk
• 100 % VA-ingeniør, fast, frist: 27.mai 2016
• 100 % fagarbeider ved anleggsavdelingen, fast, frist: 10. mai 2016
• 100 % renovatør/fagarbeider, fast, frist: 10. mai 2016

Psykisk helse
• 100 % fagleder/avdelingsleder, fast, frist: 18. mai 2016

Atlanten ungdomsskole
• 100 % miljøterapeut fast, frist: 23. mai 2016

Sentraladministrasjonen
• Rådgiver skole og oppvekst, fast, frist: 23. mai 2016

Kommunale barnehager, pedagogiske ledere
•
•
•
•
•

50 % vikariat ved Juulenga barnehage
40 % vikariat ved Myra barnehage
2 x 100 % vikariat ved Heinsa barnehage
100 % fast ved Rensvik barnehage
50 % fast og 50 % midlertidig ved Fosna barnehage

Beredskapssamarbeid med organisasjonene
kommunen i en beredskaps-/
krisesituasjon. Avtalene skal
stimulere til samarbeid i
beredskapsarbeidet.
Utgangspunkt for samarbeidet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin visjon om et trygt og robust
samfunn der alle tar ansvar.

Torsdag 28. april ble det
signert to avtaler knyttet til
omfang, ansvar og innhold i
organisasjonenes bistand til
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Avtalen inkluderer samarbeid før, under
og etter ekstraordinære hendelser.
Fellesavtalen ble signert av kommunen, Sanitetsforeningen (Kristiansund

Sanitetsforening, Dale Sanitetsforening, Kristiansund Yngre Sanitetsforening) samt Kristiansund og Omegn Røde
Kors. Avtalen ble underskrevet av Anita
Rokstad Bævre (t.v på bildet) på vegne
av sanitetsforeningen, Anne Marie Wærstad på vegne av Røde Kors og kommunens beredskapsleder Torbjørn Sagen.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bedre ledelse ved samskaping
bestemmelse og medinnflytelse skal
bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggerne og kommunens ansatte.

Mer tid til tjenesteutvikling
Rådmannen er opptatt av å legge til
rette for at ledere kan bruke mindre tid
til administrasjon og mer tid til tjenesteutvikling og ledelse. Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning
skal bidra til dette.

Koordinert planarbeid

Torsdag 21. april var rådmannen, rådmannens ledergruppe og enhetslederne
samlet
til
strategisamling.
Hele dagen var satt
av til dette viktige arbeidet.
–Denne samlingen er like
viktig som et bystyremøte,
sa rådmannen ved åpningen.
Samskaping
Samskaping var hovedtema for Workshopdagen, og den ble ledet av rådmann
Arne Ingebrigtsen. Målet for dagen var å
se kommuneorganisasjonen i nytt perspektiv, mer samhandling, større rolleforståelse og klarere rammebetingelser.

Mer effektiv organisasjon

mannen vil ha fokus på å revitalisere
kommunens verdigrunnlag og sikre at vi
styrer etter gode grunnverdier. Målet er
å sørge for en felles forståelse av verdigrunnlaget i hele organisasjonen.

Gode styringssystem
Kommunens plan- og styringssystem
omfatter en rekke plan- og styringsprosesser. Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk, som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer.
Gjennom god ledelse og gode plan- og
styringsprosesser skal kommunen ivareta rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

På sikt er målet å få en mer effektiv
organisasjon, enklere styringssystem og
bedre kontroll på hverdagen. Samspillet
mellom politisk og administrativ ledelse
var også et viktig tema.

Styringssystemet er ledelsens verktøy for iverksetting og oppfølging av
politiske vedtak, mål og prioriteringer.
Elementene i PUFF-sirkelen ligger til
grunn for all ledelsesmessig aktivitet
knyttet til plan- og styringssystemene.

Gode grunnverdier

Godt partssamarbeid

Kommunens visjon, grunnverdier og
leveregler utgjør verdigrunnlaget. Råd-

Rådmannen vil videreutvikle grunntanken om at godt partssamarbeid, med-

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven,
øvrige lover samt forskrifter, nasjonale
føringer og politiske vedtak.
Mange oppgaver blir også iverksatt
gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Alle overordnede planer
vedtas av bystyret.
Det skal være konsistens i kommunens
styringsdokumenter ved at styringsdokument på et lavere nivå skal være en
operasjonalisering av dokumenter på et
høyere nivå. Det er etablert en enhet for
samfunnsutvikling som skal koordinere
og forenkle kommunens planarbeid.
Foto: Petter Ingeberg

PUFF-forbedringssirkel

Røde hjerter mot overgrep og vold
Bystyrerepresentant Line Karlsvik (Sv)
hadde en interpellasjon i Bystyret 15.
mars om handlingsplan mot vold i nære
relasjoner og mot seksuelle overgrep
mot barn. Hun oppfordret om at det opprettes en arbeidsgruppe.
Som en begynnelse delte hun ut et rødt
hjerte til hver bystyrerepresentant med
oppfordring om å skrive noe om hvordan
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den enkelte kan bidra til å stoppe overgrepene. Hjertene ble så hengt opp på
veggen i bystyresalen.
Som svar på interpellasjonen opplyste
ordføreren at «Handlingsplan mot vold
i nære relasjoner» ble behandlet av bystyret i februar 2013 og skal rulleres i
2016.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Det er godt å bo i Kristiansund
Teksten under er hentet fra kommunens årsrapport for 2014, og beskriver på en
fremragende måte hvordan det er å bo i Kristiansund. God indremedisin dette, og
velegnet til framsnakking.

I Kristiansund tenker vi
muligheter. Vårt motto er «I
medvind uansett vær». Vi
lever etter fire verdier som
skal kjennetegne Kristiansund; samhandling, nyskaping, optimisme og raushet.
Kommunen vår er – og skal
fortsatt være god å bo i både
for liten og stor. Vi har mye å
by på, i alle faser av livet.
Etablering
Kristiansund tilbyr personer i etableringsfasen attraktive tomter, et bredt
utvalg av eiendommer til salgs til overkommelige priser, startlån for unge og
etablererstøtte for vanskeligstilte.

Barn
Barn og barnefamilier i Kristiansund
har et godt tilbud med full barnehagedekning, programmer for språkutvikling og IKT – supplert av en god
helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre og ansatte
er fornøyde med både de private og de
kommunale barnehagene.

Utdanning
Nivået på skolene er på eller noe over
landsgjennomsnittet. Vi har eget tilbud om voksenopplæring, og utdanningstilbudet til personer med minoritetsspråklig bakgrunn er godt. I
tillegg til allmenn- og yrkesfag har de
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videregående
skolene
gründerlinje,
idrettsfag og musikk, dans og drama,
helsefag, prosessteknikk, maritime fag
og yrkesjåførutdanning. Det er etablert
høyskoletilbud innen petroleumslogistikk, undervannsteknologi, beredskap,
sykepleie og offentlig innovasjon, og
det arbeides aktivt med utvikling av et
bredere høyskoletilbud.

Arbeidsmarked
Arbeidsmarkedet i kommunen er godt
både for nyansatte, etablerte og spesialister. En stor andel av næringslivet
er knyttet til oljerelatert virksomhet. Vi
tilbyr traineeordninger og stipender til
nyutdannede som ønsker å bosette seg
i kommunen.

Næringsliv
Kristiansund legger aktivt til rette for
at eksisterende og nytt næringsliv skal
blomstre og lykkes. Blant annet tilbyr vi
etablererstøtte for gründere. Sentrum
byr på hyggelige kafeer, små nisjebutikker, kjedebutikkene du ikke kan leve
uten, fiskerestauranter med kortreist
mat for å nevne noe.

Transport
Med egen havn, bussterminal, flyplass
og helikopterbase er det lett å reise
både i regionen, i Norge og til utlandet.

Friluftsliv
Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, ek-

sepsjonelle forhold for vannaktiviteter,
toppturer og friluftsliv. For den gjengse
turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis
med turstier.

Kultur- og idrettsliv
Kristiansund byr på et blomstrende
og mangfoldig kultur- og idrettsliv for
alle, uansett alder og behov. Operaen
er svært populær, et flott musikk- og
dansemiljø, kulturskole og et svært
godt idrettstilbud – med ballsport i
norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden
står sterkt.

Alderdom
Det er godt å bli gammel i Kristiansund.
Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende
tiltak, tilbud i hjemmet til ulike former
for heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Vi
har også et velfungerende seniorsenter
for de over 60.

Trygghet
Kristiansund sykehus er en viktig del av
det totale trygghetstilbudet i alle livsfaser. I dette inngår også helsestasjon for
foreldre og barn, gravide, ungdom, helsetjeneste for flyktninger. Våre nødetater og en velfungerende kriseberedskap
ivaretar samfunnsikkerheten for befolkningen
(Foto: Per Kvalvik)

Kristiansund positiv til kommunereformen
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen i Kristiansund om kommunereformen
er entydig. Et klart flertall,
79 prosent, ønsker en ny
kommune med Kristiansund,
Averøy, Gjemnes, Tingvoll,
Halsa og Aure.

undersøkelse som høringsmetode. I de
øvrige nordmørskommunene var det
folkeavstemming.

Mandag 29. februar ble intensjonsavtalen mellom Kristiansund, Averøy,
Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Aure signert av ordførerne i de seks kommunene.
Partene så for seg etableringen av en ny
og større kommune som en eventuell
løsning i kommunereformen.

79 % ønsker større kommune

I samsvar med bestemmelsene i inndelingsloven skulle man så få innbyggernes syn på intensjonsavtalene. Dette
i form av innbyggerundersøkelse eller
folkeavstemming. I likhet med Ålesund
og Molde valgte Kristiansund innbygger-

Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført av Opinion i perioden 11. til 22.
april. Totalt ble 1200 innbyggere, i et
representativt utvalg, og med nedre aldersgrense 16 år telefonintervjuet.
I rapporten som ble offentliggjort 25.
april viser hovedfunnene at 79 prosent
av innbyggerne i Kristiansund ønsker at
den nye og betydelig større kommunen
blir etablert. 13 prosent svarte “nei” og
8 prosent “vet ikke”.
53 prosent oppgir at de er interessert i
spørsmålet om kommunesammenslåing.

Tror målene blir nådd

Det er klart flere som tror at målene i
intensjonsavtalen blir nådd, enn at de

ikke blir nådd
Det er målbart flere som tror at kvaliteten på de kommunale oppgavene blir løst
bedre av den nye kommunen.

Lokaldemokrati er viktig

Etablering av gode lokaldemokratiske
ordninger påpekes som meget viktig.
34 prosent mener informasjonen om
kommunereformen har vært god. 38
prosent synes den har vært OK og 25
prosent mener den har vært dårlig.
Les hele rapporten her.
Innbyggerhøringen er rådgivende. Kommunestyrene må på selvstendig gjøre
sine vedtak innen 1. juli. Fylkesmannen gir sin tilrådning innen 1. oktober.
Stortinget gjør sitt vedtak i juni 2017.
Tekst: Petter Ingeberg

Resultatene etter innbyggerhøringene

Tirsdag 26. april var de fleste nordmørsordførerne samlet til felles
pressekonferanse om resultatene etter innbyggerhøringen.

Mandag 25. april ble de
fleste
innbyggerhøringene
på Nordmøre avsluttet. Innbyggerne ble kommunevis
spurt til råds om intensjonsavtalene. Kristiansund og
Gjemnes hadde innbyggerundersøkelse
de
øvrige
folkeavstemming.
Resultatene ble slik:

Aure

Det ble avgitt 1 598 stemmer, en oppslutning på 55,2 prosent. 76,4 prosent
stemte for å fortsette som egen kommune og 22,8 prosent for sammenslåing. På retningsvalg stemte 66,7
prosent for Aure, Hemne, Halsa, Snill-
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fjord og 24,6 for
6K (Kristiansund,
Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Halsa og
Aure.)

på 60,8 prosent. Alternativet HalsaAure-Hemne-Snillfjord fikk 45 prosent.
Halsa som egen kommune 27 prosent.
Alternativet Halsa-Surnadal-Rindal 18
prosent. 6K-alternativet fikk 9 prosent.

Averøy

Kristiansund

Deltakelsen
var
på 56,1 prosent
(2634 stemmer).
61,5
prosent
stemte for å fortsette som egen
kommune.
28
prosent stemte for
6K. 10,5 prosent
stemte for Eide
og Fræna-alternativet.

Eide

Her var oppslutningen 45,8 prosent
(1274 stemmer). 31,6 prosent stemte
for å fortsette alene. 10,05 prosent
stemte for Stor-Romsdal. Alternativet
Eide-Fræna fikk 23,5 prosent. EideFræna-Averøy fikk 34,85 prosent.

Gjemnes

Resultatene etter innbyggerundersøkelsen viser at om lag 50 prosent ønsker å
fortsette som egen kommune og om lag
50 % med om lag lik fordeling, ønsker
sammenslåing med 6 K eller Romsdalsalternativet. Folkeavstemming er planlagt til i begynnelsen av juni.

Halsa

783 personer stemte, en valgdeltakelse

Her ble det gjennomført innbyggerundersøkelse med 1200 respondenter.
79,1 prosent støtter 6K alternativet. 13
prosent svarer nei og 8 prosent svarte
vet ikke.

Sunndal

3 093 personer avga stemme. Det gir en
valgoppslutning på 51,7 prosent. 77,4
prosent stemte nei til kommunesammenslåing med Nesset og 22,6 prosent
stemte ja.

Surnadal

Her var det lav valgdeltakelse, kun 32,5
prosent. 61,3 prosent stemte for alternativet om å etablere en ny kommune
med Rindal og Halsa.

Tingvoll

1 171 avga stemme, en valgdeltakelse
på 46,6 prosent. 70,7 prosent stemte ja
til å fortsette som egen kommune. 24,4
prosent stemte for 6k-alternativet

Rindal

Har foreløpig ikke gjennomført sin innbyggerhøring.
(Tekst og foto: Petter Ingeberg)

Veikart for tjenesteinnovasjon
med å få økt innsikt i sine problemstillinger ved å gjennomføre flere intervju.
Følgende kommuner deltar: Kristiansund, Rauma, Sunndal, Fræna, Tingvoll,
Averøy, Halsa og Surnadal.
Kommunene har med seg ulike problemstillinger. Samtidig arbeider alle med
å skape økt verdi for både innbyggere
og organisasjonen ved å utvikle bærekraftige
tjenester.
Les
mer
på
http://www.samveis.no

Utviklingssenteret i Kristiansund arrangerer i 2016
læringsnettverk
i
“Samveis, veikart for tjenesteinnovasjon” for kommunene
på Nordmøre og i Romsdal.
Første samling var 18. april
med omlag 40 deltakere.
Arrangementet gjennomføres på oppdrag av fylkesmannen i samarbeid med
IKT Orkide ved KomUt kontakt Atle
Betten og Høgskolen i Molde ved Trude

Fløystad Eines.
I læringsnettverket stiller kommunene
med tverrprofesjonelle team, og de har
med seg egne problemstillinger.
Kurset gir en innføring i tjenestedesign som arbeidsmetodikk og teamene
veiledes i bruk av veikartet av eksperter
på fagområdet.
En viktig tilnærming i tjenestedesignmetodikk er å snakke med de som både
bruker og ellers er i befatning med tjenestene. Teamene har allerede startet

Første samling var mandag 18. april.
Neste er 14. juni, og deretter en samling etter sommeren. I tillegg blir det
en erfaringskonferanse for alle deltakerkommunene til høsten. Dette skjer
i samarbeid med Utviklingssenteret i
Ålesund som gjennomfører et tilsvarende læringsnettverk for sunnmørskommunene.
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og
Romsdal er organisert som egen avdeling under enhet for sykehjem i Kristiansund kommune.
Tekst: Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier. Foto: Petter Ingeberg

Elin Christine Karlsvik ny barnevernleder
Hun har siden august i fjor vært teamleder/stedfortreder med støttefunksjon
for barnevernleder og er godt kjent med
oppgavene i tjenesten og i kommunen.
Elin var tidligere vært leder for barneverntjenesten i Gjemnes kommune.
Denne ble endel av vår felles barneverntjeneste i 2014.
Elin er utdannet sosionom med videreutdanning i helseledelse, prosessledelse
og er nå i gang med videreutdanning i
barnevernledelse.

Elin Christine Karlsvik er tilsatt som barnevernleder i
vår interkommunale barneverntjeneste fra 1. april.
Elin er 35 år, gift, har 2 barn og bor på
Eide.
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Elin sier dette om lederjobben og fokuset framover: «Jeg ønsker å ivareta
barneverntjenestens viktige samfunnsoppgave som er å sikre alle barn en god
oppvekst.
Dette er en veldig viktig jobb som jeg
har tatt på meg med stor ydmykhet.
Som leder er jeg opptatt av at tjenesten
stadig må utvikle og forbedre seg, slik
at vi kan styrke kvaliteten på tjenestene
vi utøver.

Vi er avhengig av å etablere tillit hos befolkningen og samarbeidspartnere for å
ivareta vårt mandat med å yte rett hjelp
til rett tid, samt sikre at barn får ivaretatt sin rett til trygg og god oppvekst. Så
når noen er bekymret for et barn må de
ta kontakt med oss, slik at vi kan følge
opp saken videre.
Nasjonalt har barneverntjenesten utfordringer knyttet til manglende tillit fra
minoritetsetniske miljø. Jeg er opptatt
av hvordan barneverntjenesten i framtida kan etablere tillit og tilby troverdige tjenester også til denne gruppen.
Barneverntjenesten er en spennende arbeidsplass med mange dyktige og kompetente medarbeidere, jeg er glad for å
ta fått den tilliten å ivareta tjenestenes
oppgaver i våre tre kommuner».
Vi ønsker Elin lykke til i sin nye, viktige
og utfordrende jobb.
Tekst og foto: Åse Bjerkestrand
Enhetsleder Barn, familie og helse

Ildsjeler pusset opp Varden
Gamle Kripos har i flere år flikket på
Varden i forbindelse med vårdugnaden.
I år var det tid for å gå litt grundigere til
verks, og i april startet arbeidet.
Etter grundig vasking med høytrykkspyler, ble sår tettet, korrosjonsbeskyttende
middel påført på utsatte steder. Deretter
ble hele tårnet grunnet før det fikk et
nytt strøk med maling i originalfargene
grå umbra og kritthvitt.
-Dette er et flott eksempel på godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, sier eiendomssjef Roald Røsand.

Gamle Kripos har i flere år
vist spesiell omsorg for området ved Vanndamman og
Kringsjå. I tillegg til den
årlige
vårdugnaden
gjør
de i år en ekstra innsats på
Vardetårnet.
Opprinnelig har det høyeste punktet (78
moh) på Kirkelandet fungert som varde
og vaktplass mot fiendlig angrep.
Opprinnelig var vaktårnet av tre.
I
1892. I forbindelse med byens 150 årsjubileum, ble det bygd et murtårn.

I 1976 var forfallet kommet så langt at
tårnet ble revet. Grunnet dårlig økonomi
hadde ikke kommunen umiddelbare
planer om å bygge nytt tårn.
Etter privat initiativ og innsamlede
midler ble nytt tårn finansiert og bygget
av ildsjeler i «Vardens venner». Det nye
tårnet ble høytidelig åpnet i 1983 til stor
glede for innbyggerne.
I 1992 ble også en tro kopi av det gamle
sekskantede tretårnet gitt som gave fra
utflyttede kristiansundere i forbindelse
med byens 250-årsjubileum.

-Både vi på Eiendomsdrift og Kommunalteknikk har bidratt med folk og utstyr,
men hovedsakelig er det gamle Kripos som fortjener størst kreditt. Det er
veldig morsomt å spørre en gjeng
positive, dyktige og ikke minst engasjerte innbyggere som er genuint interessert å ta vare på byen vår og severdighetene våre. Vi er også enige om at
vi holder tett kontakt framover, og når
det dukker opp et passende prosjekt,
står de parat. Det er flott å vite, sier
Røsand.
I tillegg til bistand fra kommunen har
Gamle Kripos også fått bistand fra private firma i form av utlån av utstyr samt
at de har fått endel spesialmaling, fugemasse og grunning.
Tekst: Petter Ingeberg

Fagdag om trivsel på jobben
Faglig ansvarlig for dagen var arbeidspsykolog Jan Arfeldt fra Bedriftspsykologisk institutt. På kurset ble det tatt opp
flere forhold som har betydning for trivsel og å ha det bra på jobben. Det ble
også gitt konkrete tips om hvordan man
kan forholde seg i spesielle situasjoner,
og metoder for å utvikle arbeidsmiljøet.
Omlag 50 deltakere, hovedsakelig fra
helse- og omsorgstjenestene men også
en del fra rådhuset deltok på kurset.

Utviklingssenteret i Kristiansund hadde mandag 18. april
gratis fagdag om Trivsel på
jobben i bystyresalen med
omlag 50 deltakere.
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Bakgrunnen for fagdagen var henvendelser fra ansatte i helse- og omsorg om
behov for kurs, og spesielt ønske om
tema relatert til arbeidsglede.

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og
Romsdal er organisert som egen avdeling under enhet for sykehjem i Kristiansund kommune.
Tekst: Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier. Foto: Petter Ingeberg

Heltid skal være hovedregelen
får personalet jevnlig bekreftet at de
gjør som alle andre når de jobber i
redusert stilling
Det er vanlig at lederne strever med å
«knekke koden» for å forene disse to
aspektene ved heltidskultur.

Hildegunn Andreassen fra KS-konsulent ledet workshopen i bystyresalen 20. april

Som hovedregel skal ansatte
ha 100 prosent stilling. Dette
er bestemt av ADMU. For
enheter med tradisjon og
kultur for at deltid er vanlig, er det ikke gjort over
natta å iverksette vedtaket.
Men vi er i gang. Onsdag
20. april var det workshop
for Storhaugen helsehus og
hjemmetjenesten.
Etter mye godt forarbeid med personalseksjonen i førersetet, fortsetter prosessen med bistand fra KS-Konsulent.
Sykehjemmene, Storhaugen, hjemmetjenesten samt bo– og habilitering, skal i
løpet av våren gjennom en bred prosess

for å sikre at heltidskulturen blir levendegjort i hver enhet.
ADMU har vedtatt felles prinsipp for
hvordan vi skal komme i mål med heltidskultur. I workshopene som nå kjøres,
fokuseres det på hvordan vi operasjonelt
og kulturelt skal nå målet.
Som modellen viser, handler heltidskultur om to aspekt.

I workshopen som Storhaugen helsehus
og hjemmetjenesten hadde 20. april,
handlet mye om å koble heltidskultur til kvalitets- og brukerperspektiv.
Representanter fra tillitsvalgte, vernetjenesten og folkevalgte var også med
på workshopen.
Frem mot sommeren er målet å skaffe
oversikt, bruke verktøy for å vurdere
kulturen i egen enhet/ avdeling samt
jobbe frem mål og delmål slik at vi etter
hvert kan gjenkjennes som kommunen
der heltidskultur er det vanlige; «heltid
er slik vi gjør det hos oss».
Tekst: Siv Iren Andersson, kommunalsjef
Foto: Petter Ingeberg

• Å skape større og hele stillinger
gjennom ulike turnuser og arbeidstidsordninger. Mange snakker om
dette som den tekniske og matematiske delen av jobben.
• Om hvordan man endrer holdninger
om at deltid er «slik vi gjør det her
hos oss». Der det er deltidskultur

Håndklær i personalgarderobene
robene slik at ansatte på Storhaugen helsehus som sykler
til arbeid har mulighet for å
dusje før jobben starter.
Interne tjenester, ved vaskeriet har nå, på forespørsel,
lagt ut håndklær i garde-

Dette er en tjeneste som også kan tilbys
andre sykehjem dersom det er ønskelig.
Jeg lar dette være en oppfordring til de
som gjenre vil sykle, men som ikke syn-

es at det å være svett og fuktig er en
god start på dagen.
Mange kan nok ha ett ønske om å være
mere aktiv i hverdagen, men synes det
er vanskelig å finne tid. Jeg håper dette
kan være en hjelp for mange til å være
mer aktiv til og fra jobb.
Tekst: Bjørn Nortun,
faglig leder ved Interne tjenester

Ungdomsrådet bærer 17.-maifanen
Tradisjonen tro er det også i
år 3 representanter fra ungdomsrådet som bærer kommunens fane i borgertoget.
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Årets fanebærere er Marlinn R. Grødahl,
Peter Andreas Kirk Lossius og Line
Vanberg.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Utkast til eiendomsstrategi 2016-2025
leide bygg, bygg med ledig areal og bygg
som ikke lengere passer til formålet, samt
de fleste administrasjons- og publikumsbygg som kommunen disponerer.

Hovedprinsipp
Hovedprinsippet for forslag til lokalisering er at kommunale virksomheter
plasseres der de tjener innbyggerne
best, både i sentrum og i bydelene.
Videre at man går fra å leie til å eie for
alle langsikte kommunale arealbehov.

Eiendomsdriftsenheten har
laget utkast til eiendomsstrategi for perioden 2016
til 2025. Strategidokumentet omhandler 12 bygg på
Kirkelandet, 2 på Frei, 1 på
Nordlandet og 1 på Goma.
I dette arbeidet har eiendomsdrift gått
grundig gjennom den bygningsmassen
som kommunen disponerer, og omfatter

Plasseringer som bidrar til økt sentrumsaktivitet er også tatt med i vurderingen.
Tjenester med stort samarbeidsbehov
bør være i nærheten av hverandre,
mens virksomheter med liten publikumskontakt kan plasseres i de mer
perifere byggene.

Plan A og plan B
Da det foreløpig er endel usikkerhet omkring realisering av et nytt opera- og

kulturhus er det i strategidokumentet
utarbeidet 2 planer:
• Plan A: Plassering hvis nytt operaog kulturhus realiseres.
• Plan B: Plassering hvis nytt operaog kulturhus ikke blir realisert.
Eiendomsstrategien har status som utkast, og er et foreløpig administrativ
arbeidsdokument som del i en prosess for bedre bruk av kommunalt
areal. Tillitsvalgte og vernetjenesten vil
selvsagt ta aktiv del i videre prosess og
gjennomføring når den tid kommer.
Bystyret har fått en foreløpig orientering og vil senere få seg forelagt sak
med forslag til hovedprinsipper for eiendomsstrategien. .
I tabellen under er det laget en oversikt
over dagens plassering, samt utkast til
ny plassering i plan A og plan B.
Tekstbearbeiding: Petter Ingeberg

Virksomhet

Nåværende plassering

Ny plassering - Plan A

Ny plassering - Plan B

Morbærtreet

Storgata 8.

Langveien 19.

Folkets Hus

Tannhelsetjenesta

Fosnagata 13 (Helsehuset)

Langveien 19.

Langveien 19.

Eiendomsdrift

Brannstasjonskvartalet.

Vågeveien 4 (Jonas Eriksen)

Vågeveien 4 (Jonas Eriksen)

Plan- og byggesak, oppmåling,
byggetilsyn, eiendomsskatt

Brannstasjonskvartalet.

Vågeveien 4.

Vågeveien 4.

Kultur

Kongens plass 1. (Tinghuset)

Vågeveien 4.

Vågeveien 4.

Tildelingstjenesten

Kongens plass 1.

Vågeveien 4.

Vågeveien 4.

Servicekontor

Langveien 19.

Vågeveien 4.

Vågeveien 4.

Foreb. helsetjenester barn og unge.

Fosnagata 13

Dagens bibl./gamle bibl.

Kongens pl 1/gamle biblioteket

Ungdomshelsestasjon

Brinchmanns vei (Myra sanitetshus)

Bakant caroline konf.senter

Kongens pl 1/gamle biblioteket

Frei helsehus

Rådhusbakken 3.

Rådhusbakken 3.

Rådhusbakken 3.

Brannmuseet.

Brannstasjonskvartalet

Knut Siems gate 15. (underetg)

Knut Siems gate 15. (underetasje)

Kirkelig fellesråd og kontor KKKK

Øvre Enggate 8b

Kongens plass 1 (Tinghuset)

Folkets Hus

Frei meninghetskontor

Frei adm.bygg. Rådhusbakken 1

Kongens plass 1

Folkets Hus

Nordlandet meninghetskontor

Dalegata 6

Kongens plass 1

Folkets Hus

Kristiansund meninghetskontor

Konsul Johnsens gate 29

Kongens plass 1

Folkets Hus

PPT

Fosnagata 13

Kongens pl. 5 (Posthuset)

Kongens pl. 5 (Posthuset)

Psykisk helse

Hollendergata 10

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Psykisk helse

Kapt. Bødtkers g. 22

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Psykisk helse

Vågebakken 6

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

IKT kommune

Kristiansund rådhus

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

IKT Orkide

Frei helsehus

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Kristiansund parkering

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Kristiansund brann og redning

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Brannstasjonskvartalet

Kristiansund voksenopplæring

Industriveien 18 (”BI-bygget”)

Flyttes til sentrum etter 2024 .

Flyttes til sentrum etter 2024

Operaen i Kristiansund OIK

Fosnagata 13

P. Bendixens gt 49 (barnehjemmet)

P. Bendixens gt 49 (barnehjemmet)

Kommunal opplæring avd. Goma

Gamle Gomalandet skole

Frei adm.bygg. Rådhusbakken 1

Frei adm.bygg. Rådhusbakken 1

Interkommunalt barnevern

Frei adm.bygg rådhusbakken 1.

Frei adm.bygg. Rådhusbakken 1.

Frei adm.bygg. Rådhusbakken 1

Nordmøre kemnerkontor

Storgata 13c

Storgata 13c til 2023 - Kongens pl. 1

Storgata 13c til 2023 - Kongens pl. 1

Flyktningekontor

Astrups gt 3 (NAV-bygget)

Astrups gt 3 (NAV-bygget)

Folkets Hus
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Opplæring av asylbarn ved Allanengen
Alle har fått egen fadder, som det er
populært å leke med, og som gjør
skoledagen ekstra trygg og spennende. Målet er at elevene gradvis skal
integreres inn i ordinære klasser samt
diverse aktiviteter i samfunnet. I første
omgang er det rutiner, trygghet og
språket som må på plass.

Over 90 asylbarn fikk mandag 1. februar skoletilbud
i Kristiansund, fordelt på
Innlandet skole (1.-2. trinn),
Allanengen (3.-7.) og Nordlandet u-skole (8.-10.). 41
elever startet på Allanengen fordelt på tre klasser.
Kontaktlærere og flere tospråklige assistenter ble tilsatt for å ta imot elevene.
Bakgrunnen varierer. Mange har mye
og god skolegang. Andre mangler flere
år eller har kun fått hjemmeopplæring.
Noen har ikke med seg foresatte til
Norge eller har reist med slektninger.
Vi vet ikke om familiene blir værende
eller hvor lenge de blir her. De fleste
familiene er syriske flyktninger, men det
er også asylsøkere fra Afghanistan, Irak
og Yemen blant de nye elevene. Noen
har bosted hos fastmottaket til Hero.
Andre er ved akuttmottakene.

Første skoledag gikk med til innskriving samt gjennomgang av nye rutiner
for elever og foresatte. Oppstarten gikk
over all forventing. Elevene har vist
enorm glede over å komme til skolen.
Det er sjelden å se barn vise så stor takknemlighet.
Hovedfokus den første tida har vært å
skape gode klassemiljø og gjøre barna
så trygge som mulig. I oppstarten har
det vært mest fokus på begynneropplæring i norsk. Hovedmålet er at de skal
lære språket. Undervisningen
varieres
også med matematikk, musikk, kunst og
håndtverk samt gymnastikk.

Lærerne har daglig kontakt og oppfølging, og samarbeider godt med helsetjenesten. Mottakene er også en viktig
samarbeidspart. Skolens ressursteam
har jevnlige møter hvor ulike tiltak for
elever blir gjennomgått. Skolen samarbeider mye med helsesøster, PPT og
psykisk helsetjeneste. Flere av barna
trenger tett oppfølging av skolens samarbeidsinstanser.
Allanengen skole har gode erfaringer
med opplæring av minoritetsspråklige
elever og mener at våre nye asylelever
er en positiv tilvekst til skolen.
Tekst og foto: Elin L. Lyngstad,
inspektør ved Allanengen skole

Elevene
sosialiseres med barn fra
ordinære klasser i
friminutt og i enkelte
aktiviteter.

Kristiansund kler seg i sommerdrakt
Naturen fødes på ny i vakre
Kristiansund. Fargene forbereder seg for de første
dansesteg i hagene.
I Parkavdelingen har parkleder Kinga
Burda og hennes kollegaer mye å gjøre.
Mange planter er på vei opp av jorden
og de vil snart slå ut i full blomst.
Vi gleder oss til alle rosene blomstrer
i parken. På torget er Skram allerede i
gang med å selge vårblomster.
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Til sommeren blir byen enda mer fargerik med nydelige blomster og mange
turister. Du kan hygge deg og slappe av
i parken, og det er gratis. Ta gjerne med
matpakke, men huske å rydde etter deg.
Fjell, hav og nydelige blomster er der for
deg.
Ha en deilig vår og ha det litt moro selv
om det av og til regner litt.
Tekst: Nesreen Abou Assaf
(arbeidspraksis v Kristiansund servicekontor)

Her er 17. mai programmet

SENTRUM

07.00 Salutt v/Lions Club – Flaggheising. Tempotoget, Marokkotoget og Innlandet gravsted. Bekransninger.
09.00 Barnetoget stiller opp i Bendixensgt.
09.30 Saluttskudd. Avmarsj. Etter innkomst Kongens Pl.: Tale til barna v/Johanne Grønset og Helene Gundersen Simonsen (Allanengen skole)
Utdeling av vandrepokal. Alle korpsene spiller “Gammel jegermarsj” med oppvisning v/drilltroppen til Kristiansund Skolekorps.
11.30 Festgudstjeneste i Kirkelandet kirke v/sokneprest Tormod Sikkeland. Kirkekaffe.
11.30 Skolerrangementer: Dalabrekka skole, Allanengen skole, Gomalandet skole, Innlandet skole og Dale skole.
11.30 Arrangement m/idrettsleker I.L. Nordlandets klubbhus/bane.
11.30 Brannvesenet stiller på Rådhusplassen med gammelt og nytt utstyr/biler. Politiet deltar også.
11.35 Anetts danceteria m/oppvisning øverst i gågata.
11.50 Konsert i gågata med Jazzmazzørene fra Tr. heim som spiller den klassiske 20-tallets hot New Orleans jazz. Arr. Surnadal sparebank.
12.00 Bekransning minnesmerket på Dale v/Alf Helge Misfjord og Vinh Dominic Arneberg Nguyen (Dale barneskole.)
12.50 Mens vi venter på russetoget. Frimurerkoret synger fra Rådhustrappa.
13.00 Russetog. Start Christies gate. Innkomst: Rådhusplassen. Taler på Rådhusplassen.
13.30 Gratis kino for ungdom i Caroline kinosenter. «The Huntsman: Winter’s War».
13.45 Kristiansund Atletklubb m/oppvisning på parkeringsplassen Kongens Plass.
14.00 Egges Mannskor legger ned blomster v/minnesmerke til Ole Egge i Gågata. Koret synger 3 sanger.
14.10 Kristiansund Shiseikai klubb med oppvisning på parkeringsplassen Kongens Plass.
14.30 G-sports skolestafett 4.–7. trinn v/Kongens Plass/Øvre del av Kaibakken. Arr. I.L. Norodd.
(Sponsorer Kristiansund regnskap AS, Kristiansund mekaniske AS, Aeb AS og DS Nor AS.)
14.45 Operaens dansekompani m/oppvisning i gata mellom “Gamle Posten” og Utsyn
14.55 Caroline kinos bandhjulkonkurranse mellom skolene på Kongens Plass/Øvre del av Kaibakken. Skolene utfordres av ett lag av
politikere som deltar. Arr. I.L. Norodd.
15.00 MS «Kong Harald» ved Storkaia. Åpen båt. Salg av kaffe og kaker på dekk 5 og 7 fram til avgang 17.00.
15.10 Bekransning i Bræinlunden v/Stein Åge Sørlie.
15.15 Egges mannskor synger fra Festivitetstrappa. Kristiansund Paradetropp deltar.
15.45 Borgertoget stiller i Bendixensgt.
16.00 Saluttskudd. Avmarsj. Etter innkomst på Kongens Plass utdeles vandrepokal. Tale v/Arnstein Nilssen.
17.30 17. mai fest i Frelsesarmeen.
18.00 Ungdomsarrangement 13-20 år i Fun Park, Futura. Gratis Inngang. Gratis spill, Diskotek i 2. etg. slutt kl 21. Arr. Ungdomsrådet
18.00 Jazzmazzørene spiller på Havnekontoret. Gratis adgang. Arr. Surnadal Sparebank
19.00 Diskotek i KFK-lokalet for 3.-6. klasse. Adgang kr. 50. Åpen kiosk. Slutt kl. 21.00.
19.00 Nasjonal festkonsert i Festiviteten v/Kristiansund Symfoniorkester. Dirigent: Stien E. Svendsen. Solist Sigrid Vetleseter Bøe.

BYDELEN FREI
07.00
09.00
09.30
11.30
13.00
13.30

Offisiell flaggheising ved Frei aldersboliger. Musikk av Frei Hornmusikk
Oppstilling av tog ved Solsletta Boligfelt, Ånesmyra
Avmarsj til Frei sykehjem, og retur til Bjerkelund skole. Toget stopper på skoleplana. Tale ved ordfører Kjell Neergaard.
Lokalt arrangement i Rensvik samfunnshus v/Rensvik skole, Bjerkelund skole og Frei skole.
Bekransning av minnestøtte ved Frei kirke. Tale av Gjøran Storsæther. Frei Hornmusikk spiller.
Møst ungdomshus. 17. mai arrangement for hele familien.

ANDRE AKTIVITETER

Mellom togene presenterer lag og organisasjoner seg i gågata og i sentrum. Dykkerklubben med miniakvarium ved sundbåtkaia. R/S Christiansund ligger v/Storkaia åpen båt. «Slukk II» ligger flaggsmykket ved kai. Kaibakken stengt for motorisert ferdsel fra 09.00–17.30. Sundbåten
går fra 07.00-18.15.

17. MAIKOMITEEN

Einar Jahn Torvik (leder), Mette Leithe, Geir Gjengstø, Alan Miller, Petter Mostervik Hals, Ildrid Haukvik, John Kuløy, Hivzija Kazinic, Anton
Monge, Geir Hoel, Hans Christian Aandahl, Ken Alvin Jenssen, Hanne Steen, Sverre M. Bøe, Kirsti Bergem. Sekretær: Tore Myrum.
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Godt besøkt næringsfrokost
Svein Monsø i Dale industripark og
Bjørnar Loe i Offshore Network dro
historien om kontrakten om opplag for
Njord B.
Arnt A. Wærnes i Oss-nor snakket om
samarbeidet med baseselskapet Asco
og Songa-kontrakten som ble kunngjort
nylig.
In2Offshores Viktor Røsand redegjorde
for digitalisering og robotisering.
Ture Haugen i Vestbase presenterte en prosjekt- og
gjennomføringsplan fram mot 2025

Ialt 41 personer kom til oljeog energiutvalgets næringsfrokost i rådhuskantina onsdag 13. april. En rekke tema
ble tatt opp i innledninger og
«åpen mikrofon» da næringslivsfolk, kommunens ledelse
samt olje- og energiutvalg
etmøttes til informasjonsog meningsutveksling.
Det er tøffe tider i petroleumsbransjen
med oppsigelser og permitteringer.

Midt i alt mørke fant møtet frem til lyspunkt som peker fremover og utfordringer som kan overvinnes.
Ture Haugen i Vestbase la frem en prosjekt- og gjennomføringsplan av nye felt
til 2025, slik det fortoner seg akkurat
nå. Han viste til en liste med mange nye
feltutbygginger. Rundt 2020 skjer det
mye, og det er funn på vent for utbygging frem til 2025. Ikke minst gjelder
det Lavrans som knyttes opp mot
Kristin-flyteren.

Øvrige deltakere delte informasjon om
ulike sider av bransjen og saker og ting
som er under oppseiling.
Anton Monge (H) som leder olje- og
energiutvalget ønsker å tilrettelegge en
interaktiv møteplass med stor takhøyde
for meningsutveksling. Frokostmøtet var
igjen en hyggelig og nyttig møteplass.
Mange fikk snakket sammen, både uformelt og etter tema.
Tekst: Helge Hegerberg, olje-/energirådgiver
Foto: Petter Ingeberg

Kanonbra!

Det nye hjulet er laget av massiv eik,
som Nordmøre Museum hadde på lager.
Det har vært en både utfordrende og
spennende prosess. Felgen måtte limes
for å få en dimension som var stor nok.

I fjor måtte vi kondemnere
ett av lavetthjulene til en av
kanonene på Bautaen. Nå er
nytt hjul på plass og det er
laget av Levende Vågen.

En annen utfordring var navet, med
konet stålkjerne, som gjorde det umulig
å dreie emnet. Istedet ble det bygget
opp av mindre deler som ble limt. Den
koned kjernen ble tilpasset for hånd på
begge halvdeler, som så ble limt.
Levende Vågen er svært fornøyd med
innsatsen til Tobias. Lavetthjulet er et
meget godt eksempel på dette.

Kanonene på Bautaen er fra tiden rundt
den Amerikanske borgerkrigen, og innkjøpt til Norge på slutten av 1860 årene.

Levende Vågen er en praktisk-mestringsorientert læringsarena med ungdom
mellom 13-20 år bosatt i Kristiansund
som målgruppe. Levende Vågen holder
til i Fladsethbrygga på Mellemværftet og
er en kommunal virksomhet.

Om de har deltatt i krigshandlinger er
usikkert. Men at de trenger overhaling
er knallsikkert.
Lavetthjulet var ganske oppråtnet, og
ingen deler av det opprinnelige treverket
kunne brukes.
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Tobias har snart gjennomført tre års
opplæring i bedrift. Dette har vært
mulig fordi Levende Vågen er godkjent
lærebedrift i tømrerfaget. Han har hatt
fagteoretiske undervisning i Levende
Vågen. Resten av tiden praksis i Nordmøre Museum sin vedlikeholdsavdeling
under kyndig ledelse av fagansvarlig
tømrer Odd Inge Bjerkestrand.

Det er i stor grad Tobias Mikalsen Strøm
som har jobbet med hjulet og resultatet
er imponerende.

Tekst: John Johannessen, Levende Vågen
Foto: John Johannesen/Berit G. Lysø

Ansvarlig vertskap fikk 100 000
Tilskuddet på 100 000
skal benyttes til kompetanseutvikling i samarbeid med Kompetansesenter Rus Midt-Norge.

Prosjekt Ansvarlig vertskap
startet i 2013 og er et samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen.
I februar ble det søkt om
midler for å videreføre prosjektet som allerede er en suksess. Søknaden ble belønnet
med 100 000 kroner
Mandag 9. mai kom beskjeden om at om
tildeling av stimuleringsmidler for rusforebyggende tiltak i Kristiansund.

Ansvarlig vertsak ønsker å fortsette med kursing av utelivsbransjen
med flere branjestreff og
ansvarlig vertskapskurs.
Prosjektet ønsker å utvide dette til å
gjelde butikker hvor ansatte inviteres til
salgskurs.
Til tross for at solen skinte ute og temperaturen lå godt over snittet på en vårdag på Nordmøre, møtte det opp 25
personer da kommunen arrangerte kurs
for utelivsbransjen på Christian Bar.
mandag 9. mai.

denne gangen; Per Morten Hjemgård fra
det lille tomannsfirmaet Puzzle Learning.
Hjemgård var en entusiastisk og engasjerende kursholder, og deltakerne satt
igjen med mange gode tips og tanker
rundt hva de kan gjøre videre. Kurset
var skreddersydd for ansatte i utelivsbransjen, fra servitører til dørvakter.
Tema som ble berørt var; Hvem er
kunden, Kundens forventninger, servicenivå og kundebehandling. Det ble en lett
blanding av foredrag og gruppearbeid.
Bransjen selv jobbe videre med hvordan
de i fellesskap kan trekke kunder, ikke
på bekostning av de andre utestedene,
men i samarbeid med dem.
Tekst/foto: Mariann S Wiig, servicekonsulent

Det var leid inn en ekstern kursholder

Medarbeiderskap som arbeidsform

Plan- og byggesaksenheten
er i en prosess med å se på
hvordan vi kan jobbe mer
effektivt, og med en bedre
flyt som kommer alle til gode.
Dyktige medarbeiderne er
kjerneressursen når vi skal
levere gode tjenester. Det er
her nøkkelen til kunnskap og
erfaring sitter.
Enheten avholdt derfor et to dagers kurs
i “Medarbeiderskap” i regi av KS-konsulent i april.
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Medarbeiderskap bygger på den erkjennelse at det ved utvikling av organisasjoner ikke er tilstrekkelig med faglig utvikling av den enkelte eller lederutvikling
alene. Hele organisasjonen må trekkes
med i de omstillinger og utfordringer vi
står overfor.
I en lærende organisasjon kreves det at
ledere og medarbeidere utvikles sammen for å møte framtidens utfordringer.
Parallelt med økningen i forandringskrav
og forandringstakt i samfunnet generelt,
er det behov for nytenkning og krea-

tivitet, kombinert med økt involvering
av ansatte.
I dette perspektivet er medarbeiderskap
utviklet som en arbeidsform og metode
for å legge fundamentet for den lærende
organisasjon. Enheten hadde to nyttige
dager sammen med Kari Anne Hoff fra
KS-konsulent. Vi ble bedre kjent med
både hverandre, oss selv, og fikk en
plattform å jobbe videre ut i fra.
Tekst: Tormod skundberg, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

9. mai presenterte prosjektgruppen for «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» funn og erfaringer
fra prosjektet. Prosjektet
startet høsten 2015 med en
grundig og omfattende forundersøkelse
av
legemiddelbruk
hos
hjemmeboende i Kristiansund. Det er
cirka 600 som mottar hjelp
fra hjemmetjenesten, og
350 får hjelp til å administrere medisinene sine. Forundersøkelsen viser at om
lag 80 prosent av disse tar
fem eller flere medisiner.
Halvparten av disse igjen
bruker mer enn ti medisiner
Prosjektet er et samarbeid mellom utviklingssenter for sykehjem i Møre og
Romsdal, Kommunen ved hjemmetjenestene og Høgskolen i Molde.
Prosjektgruppen består av: Marie Faksvåg (fagsykepleier hjemmetjenesten),
Hildegunn Flaten Frøseth (boleder Roligheten omsorgsboliger), Bente Raanes
(sykepleier hjemmetjenesten), Elfrid
Måløy (Høgskolen i Molde avd sykepleiefag), Inger-Lise Lervik (utviklingssenter for sykehjem i M & R).
Gro Sundet, enhetsleder ved hjemmetjenestene i Kristiansund, har lagt
til rette for gjennomføring ved å fristille
ressurspersoner
i
prosjektperioden.
Fylkesmannen
har
sjektet økonomisk.
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støttet

pro-

legen, gjerne i samarbeid med andre
faggrupper når det er naturlig.
Prosjektgruppen har testet veiledere og
retningslinjer for riktig legemiddelbruk,
herunder samstemming av legemidler
og legemiddelgjennomgang.

Bente Raanes (f.v), Inger-Lise Lervik ,
Elfrid Måløy, Marie Faksvåg og
Hildegunn Flaten Frøseth

Legemiddelgjennomgang
Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge
hender” har riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten som et av innsatsområdene. Viktige virkemidler er Legemiddelgjennomgang og samstemming
av legemidler. Legemiddelgjennomgang
er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for å sikre god behandling og forebygge pasientskader.

Legemiddelavstemming
Dette går ut på at man i samarbeid med
pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over legemidlene pasienten
bruker. Listen kalles «Legemidler i bruk»
og må følge pasienten hele behandlingskjeden for å oppnå sikker bruk.
Manglende listesamstemming er et betydelig pasientsikkerhetsproblem både
nasjonalt og internasjonalt.
Legemiddelgjennomgang skjer hos fast-

Testperioden startet på nyåret. Målet var
å teste anbefalte tiltak på 15 hjemmeboende som tar mange ulike medisiner
daglig. Farmasøyt ved apotek 1 har vært
samarbeidsaktør, har undersøkt listene
til hver av de 15 utvalgte pasientene, og
har ved gjennomganger avdekket fare
for feilbruk eller uheldige virkninger.
Arbeidet har vært tidkrevende og omfattende, men har gitt mye ny innsikt og
ikke minst noen overraskende resultater.
Pasientene har fått hjemmebesøk og har
blitt grundig kartlagt av sykepleier som
har benyttet sjekklister og veiledere
som er utarbeidet for dette formålet.
Involvering av pasienten er svært viktig
for å få god å helhetlig innsikt.
Legemiddelgjennomgangen har ført til:
• Endringer i legemiddellistene til alle
som var med i testgruppen
• Gjennomsnittlig endring er på 43 %
• Det er avdekket unødig medisinbruk, men samtidig også behov for
flere medisiner. Det betyr at det
totale antall medisiner nærmest er
uendret.
Det arbeides nå med å avklare områder
for videreføring og kvalitetsforbedring.
Tekst: Inger-Lise Lervik
Foto: Petter Ingeberg

Ammekyndig helsestasjon
Retningslinjene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne
kvalitetsstandarden blir sertifisert som
Ammekyndig helsestasjon.
For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon utarbeide en skriftlig prosedyre
som konkret beskriver hvordan faglige
retningslinjer for ammeveiledning skal
iverksettes.

Bak f.v.: Hilde Rakstang, Åse Tøsse, Grethe
Rise, Keith Ljøen. Foran f.v.: Kirsti Lange
og Britt Eva Stormo.

Helsestasjonene i Kristiansund er nå godkjent som
ammekyndige
helsestasjoner.
Retningslinjene
for godkjenningen tar utgangspunkt
i
Mor-barnvennlige
initiativ,
WHO/
UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten.

Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Det innebærer et kompetanseløft i
form av egenlesning og praktisk kursrekke ved Kompetansesenteret for
amming ved Rikshospitalet.
Evalueringen fokuserer på at de faglige
retningslinjene følges og at man i praksis viser kunnskapsbasert ammeveiledning. Helsestasjonene i Kristiansund
startet godkjenningsprosessen i 2013,
og ble tildelt godkjenning i april 2016.
I regjeringens Handlingsplan for et bedre
kosthold i befolkningen (2007-2011)
står blant annet følgende: Helsestasjonen har en særlig viktig rolle på grunn
av den tette og tidlige kontakten med
familien, spesielt i barnets første leveår,

og har dermed stor betydning i arbeidet
for å fremme amming og etablere gode
kostvaner tidlig.
De fleste ammeproblemer oppstår de
første 4 ukene etter fødselen. Tidlig og
kvalifisert kontakt med helsestasjonen
kan bidra til å redusere andelen med
kort ammeperiode. Dette vil samtidig
være en strategi for å utjevne sosial
ulikhet i amming.
At vår svangerskapsomsorg og helsestasjon ble godkjent som «Ammekyndig
helsestasjon» er et stort kvalitetsstempel. Dette skal sikre at veiledningen er
basert på oppdatert kunnskap, og at alle
gravide og spedbarnsfamilier får ensartet veiledning.
Kvalifisering til sertifisert ammekyndig helsestasjon innebærer blant annet
å gjøre en selvevaluering, å kartlegge
ammeforekomst ved helsestasjonen,
utarbeide ammeprosedyre og sørge for
at alt personale som gir ammeveiledning
er oppdatert. Alt dette har ansatte ved
helsestasjonene utført med glans. Vi er
stolte for denne godkjenningen!
Tekst og foto: Åse Kristine Jægtvik,
avd. leder Barn-Familie-Helse

Utredning om skolestruktur
tidig skolestruktur utredes for
politisk behandling
høsten
2016.

Christine Reitan (f.v), Merete Maurset, Tove Johannessen og
Asbjørn Dypbukt. Odd Arild Bugge var ikke
tilstede da bildet ble tatt

Det er nå startet et arbeid
for å se på skolestrukturen
i Kristiansund. I tiden framover skal det gjennoføres en
grundig prosess hvor fram-
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Kommunen har en ressurskrevende
skolestruktur med mange
små
skoler
og
relativt lave gruppestørrelser på barnetrinnet. Det er effektiviseringsgevinster
i skolestruktur og i
reduksjon av antall
skoler.

Rådmannen har ansvar for utredningen.
Målet er at den skal gi et faktagrunnlag
som er så fullstendig at både folkevalgte, ansatte og befolkningen er enige i
at saken er godt nok opplyst før politisk

behandling.
Det er opprettet en prosjektgruppe
bestående
av
representanter
fra
administrasjonen, samt hovedtillitsvalgt
fra Utdanningsforbundet. Gruppa skal,
i samspill med andre aktører internt i
kommunen, levere innholdet i utredningen.
En referansegruppe bestående av to
foreldrerepresentanter, tre politikere,
én rektor, samt hovedverneombud skal
følge prosessen underveis, og har som
oppgave å bidra til at utredningen gir et
tilstrekkelig faktagrunnlag.
Prosessen er godt i gang, og utredningen er planlagt ferdigstilt høsten 2016,
med høring i september og politisk behandling i oktober.
Tekst: Merete Maurset, prosjektleder
Foto: Petter Ingeberg

Prosjekt trivselssvenn fikk nasjonal heder
nominerte prosjekt gi
gode bærekraftige løsninger som dekker brukerens reelle behov, er
utformet for alle og tar
hensyn til fremtidens
klimaog
miljøutfordringer
eller
har
en
positiv
samfunnseffekt på andre måter. I
følge DOGA har prosjekt
trivselsvenn svart godt
på kriteriene.

Rokilde sykehjem ble nylig tildelt hederen «Merket for god
design» av Norsk designog arkitektursenter (DOGA)
for prosjekt trivselsvenn.
Tildelingen fant sted på
DOGAs nasjonale arkitektur og designdag i Oslo. Utmerkelsen ble mottatt av enhetsleder Stephanie Helland.
–Rokilde har på forbilledlig vis brukt
tjenestedesign for å skape en frivillighetstjeneste som er unik i norsk helsesektor, uttaler DOGA. Rokilde var også
nominert til Hedersprisen. Den gikk til
“Moyo” for utvikling av et fosterlydsapparat. «Merket for god design» er et
kvalitetsstempel.
Bærekraft står sentralt i kriteriene for
utmerkelsen. I følge statuttene skal

I en tid med store økonomiske utfordringer ble
tjenestedesignprosjektet utviklet. Ved å involvere frivillige trivselsvenner
fra
lokalsamfunnet la Rokilde opp til
menneskelige kontaktpunkter for beboerne. En slik systematisering av viljen
til å hjelpe medmennesker bidro til at
tjenestetilbudet ikke ble betydelig redusert, skriver DOGA.
I følge DOGA er dette er et inspirerende
og nytenkende eksempel på hvordan det
er mulig å ta tak i en relevant og stor
samfunnsutfordring, nemlig at færre
hender skal løse flere omsorgsoppgaver.
Å inkludere frivillige i eldreomsorgen er
et godt eksempel på sosial innovasjon
i offentlig sektor, der man i skjærinen
mellom offentlig og frivillig sektor finner
nye løsninger på uløste samfunnsbehov.

i samarbeid med et byrå som har solid
erfaring med designprosesser og brukerinvolvering.
“Trivselsvenn” har flere kvaliteter.
Beboerne får en bedre hverdag med mer
menneskelig kontakt, trivselsvennene
knytter gode relasjoner til eldre og de
ansatte får mindre arbeidsbyrde. Alle
har fått en bedre hverdag.
Løsningen er enkel og derfor lett å
skalere, noe som er viktig innen sosial
innovasjon. Ett år etter pilotperioden
har kommunen utvidet tilbudet med
trivselsvenner til alle sykehjemmene i
Kristiansund. Det viser at tjenesten er
skalerbar og kan tas i bruk av helse- og
omsorgsinstitusjoner over hele landet.
På denne måten representerer tjenesten et innovativt grep for å møte den
kommende eldrebølgen. Det er per idag
ca 35 trivselsvenner i Kristiansund og
det er behov for flere.
Dogas jury uttalte dette da prosjektet
ble nominert: Tjenesten er bygget rundt
det frivillige og etablerer et menneskelig kontaktpunkt for beboere. Ofte tas
frivillighet for gitt, men her viser designerne at frivillig innsats er verdt mye og
at en tjeneste ikke trenger å være så
kompleks. Den systematiserer omsorg
og viljen til å hjelpe medmennesker, og
bidrar med det til å skape mer omsorg
og medmenneskelighet.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Doga

Utgangspunktet for “trivselsvenn” var
et forprosjekt der det gjennom intervju ble avdekket behov for forbedringer
ved Rokilde. Prosessen ble gjennomført

Zalo i vanndammer
Dale
barnehage
er
en
natur- og friluftsinspirert
barnehage. Barna er ute i
all slags vær. Personalet er
opptatt av å gjøre grå regnværsdager om til attraktive
og spennende utedager.
Noen dråper zalo i en regndam kan være
tilstrekkelig - så er leken i gang. Ekstra
spennende er det med boblene. De tilfører leken noe ekstra.
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Vanligvis lager barna vannbasseng
til båter i dammene. Denne dagen
lekte de kaffebar. Her kunne man kjøpe
kaffe med skum og kakao med krem.
Noen solgte, andre kjøpte og resten var
ivrig opptatt med produksjonen.
Det er på slike dager personalet føler at
de går ekstra mye i takt med visjonen:
”Ut og lek å lær i all slags vær”.
Tekst og foto: Ranja Melby, pedagogisk leder

Kristiansund har blitt “språkkommune”
satsing på språk, lesing og skriving fra
barna begynner i barnehagen til de går
ut av videregående skole.

Lese- og skriveutfordringer

Utdanningsdirektoratet har
valgt ut 27 kommuner som
blir språkkommuner i 2016.
Kristiansund er en av disse.
Avgjørelsen ble kunngjort
28. april.
I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen.
De 27 kommunene og fylkeskommune
som nå får status som språkkommuner,
er spredt utover store deler av landet. To
av dem er i Møre og Romsdal, Kristiansund og Sykkulven.
I følge kunnskapsministeren blir språkkommunene viktige for å få en helhetlig

Språkkommuner er del av regjeringens
satsing Språkløyper - den nasjonale
strategien for språk, lesing og skriving
2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og å gjøre elever
bedre til å lese og skrive. På nasjonale prøver i lesing høsten 2015 var 21
prosent av jentene og hele 27 prosent
av guttene på 5. trinn på det laveste
mestringsnivået i lesing.
–For mange barn begynner i skolen uten
å kunne godt nok norsk, og mange elever
har leseferdigheter under kritisk grense.
Skal vi styrke arbeidet med språk og få
flere elever til å lese og skrive bedre, må
vi satse lokalt og vi må starte allerede i
barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Helhetlig innsats
Utdanningsdirektoratet har lagt vekt
på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving
i barnehager, skoler og videregående

skoler. Om lag 30 millioner kroner er satt
av til satsingen med språkkommuner.
– Jeg er glad for at så mange har søkt
om å bli språkkommune. Det viser at
mange barnehagelærere og lærere i disse kommunene og fylkeskommunene vil
være med å ta et helhetlig ansvar for å
forbedre barn og unges språk-, lese- og
skriveferdigheter, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk
Språkkommunene får tilskudd som skal
brukes til å etablere og drifte lokale
faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving
i barnehage og skole. Kommunene og
fylkeskommunene får tilskudd til delvis
frikjøp av ressurslærere. De får også
faglig støtte underveis fra Lesesenteret
og Skrivesenteret. Det er foreløpig ikke
avklart hvor stor del av tilskuddet som
tildeles Kristiansund. Kommunalsjef
Christine Reitan opplyser at kommunen
er godt i gang med arbeidet.

Pilotprosjekt på rådhuset om innkjøp
Det er i dag 123 bestillere i kommunen. Dette er alt for mange til at innkjøpstjenesten kan lære opp, veilede
og følge opp at samtlige har nødvendig
kompetanse og gjør gode kjøp, innenfor
rammene av et komplisert regelverk.
Forvaltningsrevisjonen var derfor tydelige i sin anbefaling om å endre dagens
desentraliserte modell for innkjøp.

Nesten en tredjedel av kommunenes driftsutgifter er
innkjøp av varer og tjenester. Det er derfor et åpenbart
potensial til å spare penger
som kan nyttes til andre
gode formål, kun ved å gjøre
egne kjøp bedre. Som følge
av dette har innkjøpstjenesten startet et pilotprosjekt
med store forventninger til
resultatet.
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For å imøtekomme deres anbefalinger
og for å utnytte potensialet som finnes i
å gjøre gode innkjøp, ønsker vi i samråd
med enhetene å redusere antallet bestillere til om lag 30. Disse blir ressurspersoner på innkjøp, og viktige i arbeidet med å effektivisere driften.
I forrige utgave av informasjonsbladet skrev rådmannen om nytten av å
gjennomføre pilotprosjekter. På denne
måten kan man i mindre skala teste
ut hvorvidt en ny type organisering er
til det bedre, samt hvilke forbedringer
og tilpasninger man bør gjøre før man

iverksetter endringen i en større del av
organisasjonen.
Programvareutviklere kaller det gjerne
for «betaversjoner». Hedmarkingen ville
kanskje sagt «Det er lurt å teste ut isen
før man tar på seg skøytene».
For å unngå et mageplask gjennom
isen starter vi derfor med å rulle ut ny
organisering for rådhuset først. Alle bestillinger fra rådhuset gjøres nå gjennom
ett enkelt bestillerteam. På den måten
kan vi oppnå målet om å handle innenfor
våre rammeavtaler, til gode betingelser
og at vi gjør det via e-handelssystemet.
I snitt vil vi spare rundt 20 prosent kun
ved å handle på avtale. E-handelssystemet gir ytterligere besparelser.
De store talls lov tilsier derfor at vi
potensielt kan få mye ut av en slik
endring, om den blir vellykket.
Tekst: Asle Andre Orseth, innkjøpsleder

Første kommune med egen internettbehandling
hver enkelt bruker.
Trykk på denne lenken for å få introduksjon til modul 1 av internettbehandling for angst. I kontakt med RPH
kan brukeren få tilgang på alle seks
modulene, og telefonveiledning knyttet
til angstprogrammet.

Rask psykisk helsehjelp

Kognitive terapeuter Gunnfrid Kvarsvik (f.v), Hilde Sivertsen, Marie O. Lindvåg og
prosjektleder/psykolog Hektor Hovgaard

Rask psykisk helsehjelp i
Kristiansund er landsledende
ved å tilby internettassistert
behandling basert på kognitiv terapi. Det er kun tre
kommuner som tilbyr dette
Internettassistert behandling
Om lag halvparten av befolkningen får
en psykisk lidelse/plage i løpet av livet
og det er et stort behov for tilgjengelige
lavterskeltilbud i kommunene.
Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) har i år
fått føringer fra Helsedirektoratet om
økt fokus på veiledet selvhjelp.

RPH i Kristiansund er nå blant de ledende
i landet på å tilby internettassistert behandling basert på kognitiv terapi.
Behandlerne i Kristiansund har vært
med på å utvikle dette sammen med
eksterne psykologer.
Kristiansund er en av tre kommuner i
landet som har startet med internettassistert behandling i forhold til angst.
RPH i Kristiansund vil i nærmeste
fremtid også tilby internettprogram
i forhold til depresjon og søvnvansker. Behandlerne gir telefonveiledning
knyttet opp mot internettprogrammene,
og gir dermed tilpasset oppfølging til

Rask psykisk helsehjelp er et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet, med
oppstart i 2013. Målet med tilbudet er å
øke tilgangen på psykiske helsetjenester, og gi rask og dokumentert virksom
behandling (kognitiv terapi) til personer
med mild/ moderat depresjon, angst og
søvnvansker (insomni). RPH er et gratis
korttidstilbud for voksne over 18 år. Tilbudet er enten veiledet selvhjelp, kurs,
eller samtaleterapi.

Slik tar du kontakt
Du kan selv ta kontakt med RPH og det
kreves ingen henvisning fra lege.
Ønsker du kontakt kan du sende en
kort epost til raskpsykiskhelsehjelp@
kristiansund.kommune.no. Du kan også
ringe servicekontoret 71 57 44 00, og
legge igjen telefonnummer. Besøksadresse: Hollendergata 10 (inngang på
baksiden av NAV bygget). Åpningstider:
onsdager 09.00 – 11.30.
For mer info: Se RPHs hjemmeside
Tekst: Hektor Hovgaard
Foto: Gunnfrid Kvarsvik

Nå kan du abonnere gratis på infobladet
Vi har laget en enkel og
gratis abonnementsordning
for infobladet. Sender du
epost til infobladet@kristiansund.kommune.no, legger vi
deg inn på abonnementslista, og da får du infobladet
sendt til egen epostkasse
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut infobladet Kristiansund. Her presenteres små og store nyheter om saker
og ting som skjer i kommunen.
Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distribuert internt.
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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 rådmennene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebenken” 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 tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Karihola barnehage fikk HMS-prisen 2016
seg i forhold til; Forebyggende arbeidsmiljøtiltak, Redusert sykefravær, Økt
trivsel på arbeidsplassen, Fokus på sikker arbeidsutførelse, Etterlevelse av
kommunens SNOR-verdier og «Oss i
mellom»-levereglene.
Arbeidsmiljøutvalget hadde nominert
5 kandidater til prisen; Karihola barnehage, Heinsa barnehage, Frei sykehjem,
Eiendomsdrift og hjemmetjenesten.

Bak fra venstre hovedverneombud Jarle Krogsæther, personalrådgiver Vibeke Nilsson,
kommunalsjef Christine Reitan, personalsjef Anniken Kleven-Gasser, ordfører Kjell Neergaard
og enhetsleder Merete Thormodsen omkranset av en gjeng fornøyde isspisende barn.

FN har satt 28. april som
Verdens
arbeidsmiljødag.
Blant kommunens ansatte
ble den markert spesielt i år
med HMS-relaterte aktiviteter i flere enheter og avdelinger. Karihola barnehage
ble tildelt Oss i mellom –
prisen 2016 for meget godt
HMS-arbeid.
I kommunens mange enheter og avdelinger ble verdens aktivitetsdag markert med forskjellige tema og aktivi-

teter knyttet til trivsel, arbeidsglede,
kommunikasjon, kosthold og helse,
fysisk aktivitet, ergonomi og løfteteknikk,
oppfølging av sykemeldte, førstehjelp, brannvern, samt gjennomgang
av HMS-rutiner og beredskapsplaner. På
rådhuset ble det blant annet gjennomført uvarslet brannøvelse samt repetisjon på bruk av hjertestarter.
I forbindelse med «Verdens arbeidsmiljødag» ble det også, for første gang,
utdelt en HMS-pris til en kommunal
enhet eller avdeling som har utmerket

Vinner ble Karihola barnehage. De har
blant annet jobbet med å redusere
sykefraværet, hatt fokus på å organisere arbeidshverdagen for de ansatte
på en bedre måte, samt hatt fokus på
god kommunikasjon og sosiale tiltak for
personalet. De kan vise til gode resultater av dette arbeidet, som blant annet
økt trivsel, lavere sykefravær og mindre
belastninger for de ansatte ved enheten.
Prisen ble høytidelig overrekt av ordfører Kjell Neergaard, medbringende
både diplom, kake og en ispinne til hver
av barna.

Verdens arbeidsmiljødag
På verdensbasis dør 6300 personer hver
dag av arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. I løpet av ett år dør til
sammen 2,3 millioner. Verdens arbeidsmiljødag har blitt markert av FN-organisasjonen International Labour Organization (ILO) siden 2003.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bålforbud 15. april til 15. september
Vi minner om bålforbudet i
skog og mark i perioden 15.
april til 15. september.
Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det oppstår fare for skogbrann/lyngbrann.
Lett
nedbør
er
generelt ingen garanti mot at branner
ikke kan oppstå i skog og utmark.
Bålforbudet fra 15. april til 15. september innebærer at det er forbudt å gjøre
opp ild i eller i nærheten av skog og
mark.
Forbudet gjelder også de stadig mer
populære engangsgrillene.
Ved brudd på denne bestemmelsen må
du påregne å bli anmeldt og bøtelagt for
forholdet.
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Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der
det åpenbart ikke kan medføre brann.
Det tilligger hver enkelt å utvise aktsomhet i den forbindelse og det er hver
enkelt som vil bli stilt til ansvar om uhell
skulle oppstå.
Hvis du oppdager skog og/eller lyngbrann skal du snarest varsle om dette på
telefon 110. Det er da viktig at du klarer å gi en så nøyaktig steds- og situasjonsbeskrivelse som mulig. Det for at
utrykningstiden skal bli kortest mulig.
Hvis du ønsker nærmer opplysninger
om bålforbudet og eller andre brannrelaterte spørsmål, kontakt brann- og redningsenheten på telefon 71 57 42 50.
Tekst: Kjell Inge Mathisen, brannsjef

Møteplan mai/juni
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon (adm. forslag til møteplan)
BYSTYRET

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

Mai

juni

10.
31.

21.

24.

14.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset
Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har
gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker som
tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet
kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

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

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)
Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)
Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00. Hagelin. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver
etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET
Leder: Sven Erik Olsen (Ap). Mandag kl. 09.00 Brannstasjonen.
Utvalget styrer og forvalter alle store byggeprosjekter (over 8 mill. kr.), og er bindeledd mellom sentraladministrasjonen, eiendomsdrift og kommunalteknikk

ELDRERÅDET
Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00. Rådhuset. Rådet er et høringsorgan som skal ivareta og
uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Fredag kl. 11.00. Rådhuset.
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Anton Monge (H) Onsdag kl. 09.00. Rådhuset
Utvalget arbeider med alle typer olje- og energisaker.

18.
12.
19.

26.

30.

06.

02.

12.

09.

15

RÅD FOR 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.

UNGDOMSRÅDET
Leder: Hanne Steen Kl 09.00/17.00. Dag og 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.

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015
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02.

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 arne.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)

Melding om trepleie skapte begeistring på facebook
I slutten av april la vi ut en melding på facebook om at det gamle almetreet i Fosnagata
nå fikk ekstra pleie. Meldingen ble på kort tid sett av over 12000, 309 trykte liker,
12 delinger og 15 hyggelige kommentarer. (tekst og foto: Petter Ingeberg)
www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
Trykker du “liker” når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund
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