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Positivitetsledelse 

Likevel er ledelse et fag som er i utvikling på samme 
måte som andre profesjoner. Lederene får stadig nye 
verktøy, både digitale og relasjonelle. Vi trenger å ha 
fokus på dette og være klare på ledernes utfordringer 
samt muligheter til å styrke organisasjonen.
 
Godt lederskap vil utløse nye potensial på en enklere og 
mer effektiv måte etter hvert som fagområdene utvider 
seg og staten pålegger oss nye oppgaver.
 
Ledelsen er en viktig brikke for å skape en arbeidsplass 
hvor man trives. Bevissthet rundt våre roller både som 
lagfører og som cheerleader er viktig. Det er lederens  
ansvar å skape entusiasmen som skal gjøre hverdagen 
lettere for ansatte og tenne det brennende ønsket om 
å møte på jobb.

Det var bevegende å lese om Heidi Værnes i TK i som-
mer, hvor hun høylytt proklamerer å ha verdens beste 
jobb. «Men vet du hva, jeg gleder meg til ferien er 
over, jeg. Jeg har verdens beste jobb, ja det kan du 
bare skrive. Jobber på sykehjem, Kringsjå.»

Dette forteller ikke bare om en engasjert dame, men 
gir meg også innsikt i om ledelsen tar trivsel på alvor.
Sykehjemmene har vært gjennom en stor omstilling, 
både organisatorisk og eiendomsmessig.  

Kommunen som helhet har gjort det største økonom-
iske løftet siden kommunesammenslåingen med Frei. 
Og vi klarer det med et smil. Det vitner om at det 
gjøres en strålende jobb gjennom hele organisasjonen. 
Både fra de som tilrettelegger for tjenesteutøvelsen, 
men ikke minst fra de som leverer tjenesten.
 
I kjølvannet går sykefraværet videre ned, vikarbruken 
normaliseres og overtiden er under kontroll på de 
fleste enheter. Målet om å komme av Robek i rekord-
fart skimtes i horisonten. Det gjør vår arbeidsgiver, By-
styret, fornøyd - noe som vil gjøre vår hverdag enda 
enklere å håndtere og utvikle.
 
Vi er i en positiv spiral. La oss bidra til at den holder 
lenge.

Takk for innsatsen så langt.

I min fortid som styreleder i Kom Vekst var 
ledertalenter ofte på agendaen. Både det å 
tiltrekke seg nye ledere, samt det å utvikle 
eksisterende for å sikre en kontinuitet i det 
lokaleide næringslivet.  

Nå som jeg er en del av kollegiet i kom-
muneledelsen fortsetter denne søken. Jeg 
har blitt overrasket flere ganger hvor dyk-
tige ledere som finnes blant kommunens 
ansatte, på alle nivåer. 

av Arne Ingebrigtsen, rådmann
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Nytt om navn                         Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i juni og juli 2016: 
• Kjersti Elin Stranden Jordal har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Karl-Erik Skaget Aune har 01.06.2016 tiltrådt i 53 % stilling som helsefagarbeider ved Bo og habilitering
• Grete Hammervold har 01.06.2016 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering
• Hanane El Hassani Blåsvær har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som helsefagarbeider ved Bo og habilitering
• Ole Jøran Holmen har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Eiendomsdrift
• Hilde Kathrina Ek Brastad har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som bibliotekar ved Kristiansund bibliotek
• Heidi Anita Avset har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Interne tjenester.
• Birthe Mathiasen Storbukt har 01.06.2016 tiltrådt i 100 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
• Grete Jorunn Pedersen tiltrådte 12. juni 100 % still som lærer/spes.pedagog ved Barn, familie, helse-Opplæringstjenesten
• Rune Kvalvaag har 13.06.16 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Ingrid Anne Steen har 20.06.2016 tiltrådt i 63 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Mariann Røbech har 20.06.2016 tiltrådt i 80 % stilling som spesialsykepleier ved Storhaugen helsehus
• Olga Jazeva har 01.07.2016 tiltrådt som sykepleier i 100 % stilling ved Hjemmetjenesten
• Øyvind Ødegård har 01.07.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Kirsti Blakstad har 01.07.2016 tiltrådt i 80 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
• Sonja Åkvik har 01.07.2016 tiltrådt i 80 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
• Oddrun Jannie Skarvøy Sørvik har 01.07.2016 tiltrådt i 90 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Arne Kjønnøy har 01.07.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Bente Høijord har 11.07.2016 tiltrådt i 80 % stilling som fagsykepleier ved Storhaugen helsehus

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse juni og juli 2016:  
• Gudmunn Dypbukt har sagt opp 100 % stilling som konsulent ved Nordmøre kemnerkontor, med fratredelse 01.06.2016
• Selia Hjortnes har sagt opp sin 65 % stilling som hjelpepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 10.06.2016
• Sigurgeir Arni Ægisson har sagt opp 100 % stilling som sfo-koordinator ved Dale barneskole, med fratredelse 18.06.2016
• Liv Marit Astad har sagt opp sin 80 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.07.2016
• Jorunn Anna Kleven har sagt opp sin 50 % stilling som kjøkkenassistent ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.07.2016 
• Ingar Morten Viktil har sagt opp sin 100 % stilling som ingeniør ved Eiendomsdrift, med fratredelse 01.07.2016
• Britt Ann Haugland har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.07.2016
• Birgit Grav har sagt opp sin 53,40 % stilling som assistent ved Bjerkelund skole, med fratredelse 01.07.2016
• Eva Torgunn Nilsen har sagt opp sin 72,60 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.07.2016
• Stein Eriksen har sagt opp sin 64,54% stilling som lærer ved Nordlandet barneskole, med fratredelse 01.07.2016
• Anders Istad har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole, med fratredelse 01.07.2016
• Helge Johannessen har sagt opp 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Frei u-skole, med fratredelse 01.07.2016
• Bjørn Jakobsen har sagt opp 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Atlanten u-skole, med fratredelse 01.07.2016
• Svein Inge Hammervik har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.07.2016
• Astrid Kvendbø har sagt opp sin 73,08 % stilling som lærer ved Frei barneskole, med fratredelse 01.07.2016
• Inger Hoff-Jensen har sagt opp 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse, fratredelse 01.07.2016
• Kjeld-Erik Holden har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole, med fratredelse 01.07.2016
• Torild Røbech har sagt opp sin 80 % stilling som lærer ved Allanengen skole, med fratredelse 01.07.2016
• Marit Williamsen har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Psykisk helse, med fratredelse 01.07.2016
• Astrid Johanne Riise har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Felleskjøkkenet, med fratredelse 01.07.2016
• Lidveig Andrea Haugland har sagt opp 18,80 % still som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem, fratredelse 01.07.2016
• Bernt Pedersen har sagt opp sin 100 % stilling som rådgiver ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.07.2016
• Randi Uran Larsen har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.07.2016
• Bjørn Magnar Ersvik har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Kristiansund kulturskole, med fratredelse 01.07.2016
• Øyvind Ødegård har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Eiendomsdrift, med fratredelse 01.07.2016
• Ingrid Nordskag har sagt opp 100 % stilling som pedagogisk leder ved Stella Maris barnehage, med fratredelse 01.07.2016
• Anita Irisdatter Dybå har sagt opp 50 % stilling som hjelpepleier ved Roligheten omsorgsbolig, med fratredelse 04.07.2016

• 100 % sykehjemslege, søknadsfrist: 15. september 
• 100 % barnevernkonsulent, fast. Barn, familie og helse, 

Søknadsfrist: 19. september
• 2 x 100 % barnevernkurator, fast. Barn, familie og 

helse. Søknadsfrist: 19. september
• 100 % rådgiver plan og byggesak. Frist 28. oktober.

• 2 x 100 % barnevernkurator, vikariat, Barn, familie og 
helse. Søknadsfrist: 19. september

• 100 % førskolelærer/spesialpedagog (ved Opplæring-
stjenesten), Barn, familie og helse. Søknadsfrist: 19. sept.

• 100 + 80 % Sykepleiere hjemmetjenesten. Søknadsfrist 
26. september.

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver
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Tidsplan økonomiplan 2017-2020

Assisterende rådmann Per 
Sverre Ersvik sendte i juli 
ut budsjettrundskrivet for 
2017-2020. Det markerte 
starten på et omfattende, og 
viktig arbeid som omfatter 
alle kommunens enheter og 
den totale tjenesteproduks-
jonen. Bystyret skal behan-
dle saken 13. desember 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt 
i inneværende års budsjett korrigert for 
forhold som er vedtatt igangsatt eller 
igangsatt gjennom året. 
Rapporteringen for 2016 viser fortsatt 
økonomske utfordringer på noen om-
råder, men samtidig en klar forbedring 
sammenlignet med i fjor.   

Regjeringen foreslår nytt inntektssy- 

stem fra 2017. Foreløpig ser det ut som 
Kristiansund kommer positivt ut av om-
leggingen. Det endelige svaret får vi 
først når statsbudsjettet legges frem 6. 
oktober. Det kan derfor bli nødvendig å 
komme tilbake til eventuelle spesielle 
forhold og den endelige balanseringen 
av økonomiplan når statsbudsjettet 
foreligger.

Tekst: Per Sverre Ersvik, ass.rådmann

Fremdriftsplan budsjett og økonomiplan
Oppgave Ansvar Frist

Administrativt

Utsendelse av budsjettrundskriv til enhetslederne Ass. rådmann 1. juli

Forslag til basiskorrigeringer fra enhetsledere og andre Alle 1. - 26. august

Behandle konsekvensjustert budsjett i strategisk ledergruppe Ass. rådmann 29. aug - 5. sept

Enhetsledersamling + orientering til HTV 23. sept.  

Nettverkssamlinger og møter med enhetsledere og fagpersoner Alle 8. sept - 7. okt

Frist for innsendelse av nye tiltak Alle 7. okt 

Frist for tillitsvalgte til å komme med forslag til tiltak og innspill HTV 7. okt 

Budsjett/øko.plan behandles i strategisk ledergruppe – rådmannens innst. Rådmann 31. okt og 7. nov 

Enhetsledersamling + orientering til HTV 25. nov

Innarbeide bystyrevedtak i budsjett og økonomiplan Fagkoordinator 16. des

Frist for utarbeidelse av detaljbudsjett Alle 31. des 

Innsending Budsjett/Økonomiplan til Fylkesmann Fagkoordinator 15. jan

Politisk 

Orientering om økonomistatus til formannskap Ass. rådmann

Budsjettkonferanse utvidet formannskap 17-18. okt

Utarbeide saksfremlegg Fagkoordinator 15. nov 

Formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan med innstilling 29.  nov 

Bystyrebehandling – vedtak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 13. des 

Betalingssatser

Administrativt

Utsendelse av infoskriv om betalingssatser Fagkoordinator 5. ept 

Betalingssatser utarbeides administrativt Fagkoordinator 23. sept

Politisk

Utarbeide saksfremlegg Fagkoordinator 15. nov 

Formannskap - innstilling 29. nov 

Bystyre - vedtak 13. des 

Statsbudsjettet legges fram 6. oktober 
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Kommune 1. april Endring 1. juli 2016
Kristiansund 24 457 2 24 459
Sunndal 7 143 -13 7 130
Surnadal 5 962 20 5 982
Averøy 5 829 25 5 854
Aure 3 548 24 3 572
Eide 3 473 0 3 473
Tingvoll 3 091 21 3 112
Gjemnes 2 599 2 2 601
Smøla 2 128 18 2 146
Rindal 2 028 -9 2 019

Halsa 1 561 8 1 569
Nordmøre 61 819 98 61 917
Møre og Romsdal 265 181 439 265 620
Molde 26 689 26 26 715
Ålesund 46 774 102 46 876

Befolkningssttistikken fra 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
for 2. kvartal viser en svak 
økning i forhold til 1. kvartal. 

På Nordmøre er det Averøy som har 
størst økning med 25 og Sunndal størst 
nedgang med 13. Kristiansund øker med 
2, Molde med 26 og Ålesund med 102. 

Statistikken er lagt ut på SSB sine nett-
sider og viser folkemengden for hele 
landet. På statistikken er det er mulig å 
klikke seg videre til det enkelte fylke og 
til den enkelte kommune.

Åtte Nordmørskommuner har økning, to 
har nedgang og en er uforandret. 

For hele Nordmøre var det økning på 98 

personer og en total befolkningsmengde 
på 61 917 per 1. juli. Ser vi hele fylket 
samlet er folketallet økt med 439 per-
soner til 265 620. 

For hele landet, så var det i løpet av 
andre kvartal en folketallsøkning på 13 
570 til 5 236 826 pr. 1. juli.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

24 459 innbyggere pr 1. juli
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Kjøp av sykehjemsplasser i Aure og Halsa

Kristiansund kjøper noen 
sykehjemsplasser i Aure og 
Halsa. Her er litt om bak-
grunn, varighet og om til-
budet som gis ved disse to 
sykehjemmene. 

Tømming av Rokilde
Det er 30 år siden bygget ble tatt i bruk, 
og renovering er høyst påkrevet. Bygget 
må tettes, fikses og settes i stand til nye 
30 år.  Vi kommer tilbake med mer info 
om hvordan bygget blir nyrenovert.  

Når et bygg bestående av stort sett be-
tongkonstruksjoner skal renoveres, må 
det tømmes. Vi kan ikke både total- 
renovere og å drive sykehjem samti-
dig. Nå står to av fire avdelinger/etasjer 
tomme.  For å tømme bygningen til en-
treprenøren står klar våren 2017, har vi 
besluttet inntaksstopp på Rokilde. 

Vi har tradisjonelt sett vært «institu- 
sjonstung». Nå må vi ha større fokus på 
hjemmebaserte tjenester. Dette er i tråd 
med utviklingen ellers i landet, er godt 
utprøvd og har god anerkjennelse.

Samhandling med sykehuset
En av konsekvensene av at vi trapper 
ned sykehjemskapasiteten, er at nåløyet 
for å få plass på sykehjem er blitt  
mindre. 

Vi har siden i fjor hatt flere ferdigbehand- 
lede pasienter på sykehuset. Samhand- 
lingen mellom sykehus og kommune er 
slik at når sykehus definerer pasientene 
som ferdig behandlet, er disse kommun-
ens ansvar. Dersom kommunen ikke kan 
gi et forsvarlig tilbud til pasienten, blir 
han/hun værende på sykehuset for kom-
munens regning. Døgnprisen pr. pasient 
er 4500. Så langt i år har vi brukt omlag 
7 millioner på dette. 

Dette er ikke den eneste kostnaden 
når vi over tid har ferdigbehandlede i 
sykehus. Pasientene tar opp plasser og  
ressurser i sykehuset. Dette burde vært  

til disposisjon for 
andre typer pasient-
er - pasienter som 
ikke er ferdig be-
handlet. 
 
Kjøp av syke-
hjemplasser
Vi har en utfordring 
når vi stenger ned 
og avvikler Ro- 
kilde, og samtidig 
ikke klarer å ta ut 
alle utskrivnings- 
klare pasienter fra 
sykehuset. I tillegg 

har vi vi mange hjemmeboende som 
venter på en plass i sykehjem. Kommun- 
en plikter å sørge for forsvarlig helse- 
hjelp. Løsningen ble å kontakte 
nabokommuner om kjøpe av sykehjems- 
plass. 

Vi har en to-årig avtale med Aure om 
kjøp av fem plasser på Tustna. I tillegg 
forhandler vi med Halsa om kjøp av 
inntil tre plasser. Dette er tiltak vi gjør 
mens Rokilde renoveres. Avtalene har 
derfor en start- og en sluttdato. 

Sykehjem i Tustna og Halsa
Vi har besøkt begge sykehjemmene. 
Inntrykket er svært gode tjenestetilbud 
som slett ikke står tilbake for det vi selv 
kan tilby.  

Begge sykehjemmene er i flotte,  land- 
lige omgivelser og med vakker utsikt. 
Faglig sammensetning og tilgangen på 
spesialkompetanse er også svært god. 

Om noe skal fremheves fra hvert syke-
hjem, må vi trekke frem fokuset Tustna 
har på ernæring. Her lager de all mat fra 
bunnen av.  Kjøkkenet utgjør «hjertet» i 
avdelingen, og vi fikk med selvsyn både 
kjenne lukten og smaken av deilig mat. 
Rommene er lyse og romslige, avdelin-
gen har egen katt og dagligstuen har en 
upåklagelig utsikt ned mot sjøen. 

På Halsa jobber de for å bli sertifisert 
til Livsgledesykehjem. Her legges det 
stor vekt på miljøarbeid med måned-
lige gammeldanser og alskens aktivi-
teter som involverer alt fra høytlesning 
til kontakt med dyr. Personalet er stolte 
over arbeidet med terminalpleie.

Vanlige spørsmål (og svar)
I forbindelse med denne saken har vi 
fått en del spørsmål. Her er noen:

Hvem har bestemt dette?
Beslutningen om kjøp av sykehjems- 
plasser er administrativ tatt på råd-
mannsnivå.  Hovedutvalget for helse og 

omsorg ble involvert om utfordringen og 
muligheten for tiltaket i mai. Hovedut-
valget er løpende orientert om saken 
gjennom hele sommeren. 

Hvem tildeler plass?
Tildelingstjenesten saksbehandler og til-
deler plasser på vanlig måte. 

Kan man takke nei til et tilbud?
Plass på Aure og Halsa er likestilt med 
plass på et av sykehjemmene i Kristian-
sund. Man står alltid fritt til å takke ja 
eller nei til et vedtak om plass. Dersom du 
takker nei til et opphold på en av plassene 
som kommune disponerer på Halsa eller 
Aure takker du nei til opphold på sykeh-
jem, og må søke på nytt hvis det fortsatt  
ønskes plass.

Hvorfor ikke bruke Rokilde?
Rokilde skal tømmes og gjøres klart for 
påkrevet totalrenovering. Dette kan ikke 
kombineres med drift 

Hva med Barmanhaugen?
Barmanhaugen 2. etasje vil bli brukt 
som ekstraordinært tiltak dersom Rokil-
de ikke er tømt innen oppstart av reno-
vering.

Hvem betaler for reisen?
Pasienter som bor hjemme og som skal 
på sykehjemmet i Halsa eller i Aure, må 
dekke reisen til sykehjemmet selv.
Pasienter som ligger i sykehus og som 
fraktes med ambulanse eller drosje til 
sykehjemmet i Halsa eller i Aure, blir 
ikke belastet med transportkostnader.
Pasienter som skrives ut fra sykehjem 
i Halsa eller Aure og til eget hjem eller 
til sykehjem i Kristiansund, blir ikke be-
lastet med transportkostnader.
Pårørende som besøker sine, får ikke 
dekket merkostnader ved reise til/fra 
Halsa eller Aure.

Vil beboere på Rokilde flyttes til 
Aure eller Halsa?
Pasienter som bor på Rokilde er ikke 
tiltenkt plasser i Aure/Halsa. Plassene 
der skal fortrinnsvis benyttes til ferdig-
behandlede pasienter i sykehus, dernest 
svært syke som bor i eget hjem. Vi tar  
et lite forbehold dersom det viser seg at 
vi ikke får avviklet Rokilde uten bruk av 
plassene i Aure/Halsa.

Hva er det kommunen tenker på?
Vår plikt er å sørge for forsvarlig tjeneste- 
tilbud. For noen innebærer dette en 
sykehjemsplass. Vi står fritt til å organi- 
sere tilbudet. Ved å kjøpe plasser av 
nabokommuner overholder vi plikten. 

Tekst: Siv Iren S. Andersson, kommunalsjef
Foto: Petter Ingeberg  
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Utsatt frist på kommunereformen

Smølabonan kjæm snart på bytur
Helga 7. til 9. oktober er det duket for ny 
folkefest i regionsenteret. Da kommer 
Smølabonan på sin årlige bytur. 

Denne helga blir det igjen yrende folkeliv i sentrum og masse 
flott kultur.  Tema for konserten i Braatthallen er “Norsk på 
norsk”
Smølabonan i by’n har fra første dag vært en braksuksess og 
i år er det 14. gangen dette skjer.  Mange har lenge sett fram 
til denne helga.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Kommunene har fått utsatt 
frist med å fatte sine ved-
tak om kommunereformen, 
og fylkesmannen har som 
følge av dette oppfordret 
kommunene om å foreta ny 
vurdering. 

Opprinnelig hadde kommunene frist til 
1. juli med å fatte vedtak om reformen. 
Alle de 36 kommunene i Møre og Roms-
dal forholdt seg til denne fristen. 

Fredag 1. juli kom det imidlertid et 
skriv fra statsråd Jan Tore Sanner om 
utsatt frist til 31. desember. Kommun-
er som gjør vedtak innen denne datoen 
blir  med i stortingsproposisjonen våren 
2017. Samtidig presiserte statsråden 
at de økonomiske virkemidlene bare 
gjelder i reformperioden. 

I fylkesmannens nyhetsbrev for juli 
måned ble kommunene, som følge av 
utsatt frist, oppfordret til å gjøre ny 

vurdering om kommunereformen. I ny-
hetsbrevet skriver fylkesmannen blant 
annet at: “Hva har skjedd rundt oss, og 
bør vi som følge av det gjøre ny vurder-
ing?” Videre skriver fylkesmannen at: 
“Fylkesmannens tilrådning kommer 1. 
oktober. Vil den inneholde informasjon 
og råd om helhetlig utvikling som har in-
nvirkning på egen kommune og utviklin-
gen i regionen. Bør man som følge av 
dette gjøre ny vurdering?” 

Ved en rekke anledninger har fylkes-
mannen signalisert at han har fått i opp- 
drag å gi en tilrådning ut fra en helhetlig 
vurdering, og at tilrådningen derfor et-
ter stor sannsynlighet ikke vil samsvare 
med vedtakene i alle kommunene.  

I Møre og Romsdal er det så langt føl-
gende status på kommunereformen: 

• Halsa har vedtatt å slå seg sammen 
med Hemne og Snillfjord i Sør-Trøn-
delag (skal ha ny folkeavstemming)

• Fræna og Eide har vedtatt å slå seg 
sammen for å bygge Hustadvika 
kommune

• Molde, Midsund og Nesset har ved-
tatt å slå seg sammen for å bygge 
nye Molde kommune

• Ålesund, Skodje og Sandøy har ved-
tatt å slå seg sammen for å bygge 
nye Ålesund kommune

• Volda har vedtatt å slå seg sammen 
med Hornindal i Sogn og Fjordane 

• 19 av 36 har gjort vedtak om å fort-
sette som egen kommune

• 17 kommuner av totalt 36 i Møre 
og Romsdal, har gjort vedtak med 
ønske om å slå seg sammen med en 
eller flere av nabokommune. 

• Av disse er det 10 kommuner som 
har fått ønsket helt eller delvis 
oppfylt.

Tekst: Petter Ingeberg 
Foto: Faksimile TK 19. august 2016
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Kristiansunds oljelobby  
valgte bort stand under 
årets ONS, og satset istedet 
på mange direktemøter med  
oljeselskapene. Og «Bacalao 
Bistro» lever videre i Vågen 
i Stavanger som treffsted for 
hele oljebransjen.

65 178 besøkende var innom oljemes-
sen Offshore Northern Seas i år. Det var 
1 241 utstillere fra 40 land og 800 del-
egater under hovedkonferansen og stor 
festival i Stavanger for innbyggere og 
besøkende.

Stavanger er preget av oljebrems og høy 
ledighet. Årets store energimesse gikk 
litt i mollstemt musikk. Mange stands 
var redusert og det var færre besøkende 
enn tidligere, noen uteble og mange 
ventet på kunder som ikke dukket opp.

Hva gjorde Kristiansund? Sparte høy 
standleie og brukte døgnet til strate-
giske møter med de tunge aktørene som 
opererer i Norskehavet. Vi prøvde i fire 
døgn å «pushe» aktivitet, markedsføre 
egne anlegg og ferdigheter og snakke i 
små møterom med tøffingene i oljesel-
skapene.

På kveldstid inviterte vi til blainnabaill, 
bacalao og bolinhos og sosialt sam-
vær i gjestebyteltet. Det regnet mye, 
og vi trakk sammen under duken med 
godt samvær med gamle kjente og nye 
forbindelser.

Aller travlest av våre utsendte var ord-
føreren. Han var vår VIP som fikk de 
mest spennende invitasjoner, og han løp 
for å rekke fram over hele byen. Olje- 
lobby er ingen sprint.
 
Averøys ordfører Ingrid Rangønes var 
med, Offshore Network debuterte under 
ONS og Christina Hovde & Co i nærings-
foreningen leverte gjestfrihet som vert-
skap i bistroen.

Tekst og foto: Helge Hegerberg, rådgiver olje 
og energi

Direktemøter i oljå

Rådmann Arne Ingebrigtsen og ordfører Kjell Neergaard i møte med  
Stig Kvendseth i ConocoPhillips.

Alice Bergfall i Norske Shell orienterer  
Kronprinsen, statsministeren og statsråden 

om Shells utstilling

Sykehussaken ankes til lagmannsretten

Bystyret vedtok tirsdag 6. 
september å anke dommen 
fra Inntrøndelag tingrett i 
sykehussaken til lagmanns-
retten. Vedtaket ble gjort 
med 28 mot 17 stemmer.
 
Etter en to timers intens debatt vedtok by- 
styret å vektlegge andre argument-
er enn de som ble ført i den juridiske 

vurderingen til Ad-
vokatfirmaet Kluge 
AS om ikke å anke 
dommen. 
 
Maritta Ohrstrand 
fremmet på vegne 
av Senterpartiet 
og Høyre følgen-
de forslag som fikk 
flertall: 
 
1. Bystyret i 
Kristiansund vedtar 

å anke Tingrettens dom av 30.6.16 
i spørsmål om gyldighet av vedtak 
om tomteplassering av nytt sykehus 
for Nordmøre og Romsdal inn for 
Lagmannsretten. 

2. Det må engasjeres advokat med 
spisskompetanse på forvaltningsrett 
og andre nødvendige kvalifikasjoner 
til å fremme anken og føre saken.

Ordfører Kjell Neergaard sier at bysty-
rets vedtak om å anke tingrettsdom-
men til lagmannsretten er viktig og et 
tydelig signal til Helse Midt-Norge om at 
befolkningen i Kristiansund og på Nord-
møre føler seg overkjørt og urettferdig 
behandlet både av Helseforetaket og av 
statsråd Bent Høie. 
-I dag har vi fått et klart vedtak i by-
styret om å anke – og nå gjenstår det 
for kommunen å forberede et godt an-
kegrunnlag for lagmannsretten. I sam- 
arbeid med våre egne advokater skal 
vi skal hente inn ekstern juridisk kom-
petanse, slik at saken er best mulig for-
beredt til behandling i lagmanssretten, 
sier Neergaard.
 
Advokatfirmaet Hjort AS er engasjert til 
å føre saken

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Er det mikrofon, bruk den!

Gjemnes dyrest og Sola billigst

Det er rundt 800 000 person-
er i landet med nedsatt hør-
sel, og tallet er økende. Ned-
satt hørsel kommer ofte med 
alderen. Det er den vanligste 
årsaken. En annen årsak er 
musikk på øret. Det betyr at 
mange unge snart tilhører 
gruppen hørselshemmede. 

Noen av de med nedsatt hørsel bruker 
høreapparat, de fleste gjør det ikke. 

Det er mange ansatte og folkevalgte i 
Kristiansund kommune med nedsatt 
hørsel, og som tidvis strever med å høre 

det som blir sagt. Dette gjelder spesielt 
i møterom der lyden bærer dårlig. By-
styresalen og Klubba i Caroline er to  
eksempler på dette. 

Flere av de som snakker i møterom me-
ner at de har så kraftig stemme at de 
ikke trenger mikrofon. Det er som regel 
feil. Blant tilhørerne er det alltid noen 
med nedsatt hørsel, og uten bruk av 
mikrofon får de bare med seg deler av 
det som blir sagt. 

Ett av problemene med å høre dårlig, 
er å føle seg utestengt i mange sosiale 
sammenhenger. Her er 10 gode råd:  

1. Se på den du snakker med. Hørsels- 
hemmede er ofte munnavlesere, 
så sørg for å holde munnen synlig 
når du prater. Har du skjegg: stuss 
barten. 

2. Snakk tydelig og ikke for fort.
3. Unngå å snakke i munnen på hver-

andre. 
4. Snakk gjerne høyt, men ikke skrik.
5. I selskap, på restaurant, i gruppe- 

arbeid og andre steder med mange 
folk, kan de som hører dårlig føle 
seg sosialt utestengt.

6. TV eller radio med lyden på er ikke 
bakgrunnsmusikk for en med ned-
satt hørsel, men støy som gjør det 
vanskeligere å skille ut lyden fra de 
som snakker. 

7. Enkelte skarpe lyder kan være  
ekstra ubehagelig for en med høre-
apparat. Eks. et pressluftbor, som 
normalthørende også reagerer på.

8. Ikke bli irritert på en hørselshemm- 
et på grunn av at han/hun ikke 
hører godt nok. Det er ikke gjort 
med vilje.

9. Knitring med papir, plastposer og 
annet er en plage for de med høre-
apparat. 

10. Er det mikrofon i rommet, så bruk 
den! Snakk mot tilhørerne - og ikke 
til tavla – selv om du har mikrofon.

Tekst: Petter Ingeberg (en av de 800 000)
Illustrasjon: Hørselshemmedes landsforening

Norsk familieøkonomi har 
undersøkt kostnadsniv-
ået i kommunene basert på   
ferske kostra-tall og hvor 
mye en gjennomsnittlig hus-
stand betaler i avgift pr år 
på vann, avløp, renovasjon, 
feiing og evt eiendomsskatt. 
I følge undersøkelsen, publi-

sert i midten av juli, er Sola 
billigst med 6548 kr. i avgift 
per år og Gjemnes dyrest 
med 21 008 kr. per år. 

Aure er på nasjonal 8. plass og billigst i 
Møre og Romsdal. Av bykommunene er 
Ålesund på 31. plass (kr. 8 038), Molde 
på 252. plass (kr. 13 302) og Kristian-
sund på 283. plass (kr 14 090).   

Rangering Kommune Vann Kloakk Renovasjon Feiing Eiend.skatt 
bolig 120 m2

Sum avgift

8 Aure 1584 1932 2560 472 0 6548

121 Sunndal 2768 2382 2694 466 2200 10510

200 Surnadal 3540 3292 2650 633 2145 12260

253 Smøla 4450 5900 2590 400 0 13340

283 Kr.sund 2069 3565 2509 551 5396 14090

287 Tingvoll 4766 2986 2836 450 3150 14188

326 Halsa 4647 3917 3022 476 3010 15072

280 Averøy 4546 2782 2472 429 7000 17229

382 Rindal 4340 7230 2450 310 3050 17380

407 Gjemnes 7446 3206 3516 540 6300 21008

31 Ålesund 1892 3328 2500 318 0 8038

252 Molde 1716 1950 3040 396 6200 13302

Her er tabellen for Nordmørskommunene (+ Ålesund og Molde, men ikke Eide)

Trykk her for å se hele undersøkelsen i Norsk familieøkonomi.

http://www.norskfamilie.no/aktuelt/2016/jul/19/her-er-de-dyreste-og-billigste-kommunene/
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Pensjonist etter 40 år som brannmann 

Mandag 1. august avsluttet 
brannmester Einar Hjelle 
(60) yrkeskarrieren på 
brannstasjonen. Etter over 
40 år i tjenesten, og med 
særaldersgrense på 60 år, 
ble han pensjonist.  

Skulle bli gymlærer
Einar skulle ikke bli brannmann, men  
kroppsøvingslærer, og tilfeldige årsaker 
gjorde at han som 19-åring søkte som 
vikar i brannstyrken. Første vakt var i 
jula 1975. Første utrykning med flam-
mer, ilddåpen, var bilbrann i Skolegata. 

Etter militærtjeneste var han fortsatt 
innstilt på lærerskolen. Men så ringte 
vaktleder Kristian Gaupseth fra brann- 
vakta med tilbud om et vikariat på 3 
måneder som brannmann. Han takket 
ja. Vikariatet ble forlenget, og etter 2 år 
ble han fast ansatt i juni 1979. 

Over 40 år tilsammen 
I løpet av litt over 40 årene har han gått 
gradene, fra yngstemann til oldboys- 
veteran og brannmester for et av vakt- 
lagene. Brannmester ble han i 1998. 
Med lang fartstid i utrykningsstyrken har 
Einar en betydelig erfaringsbasert kom-
petanse. En rekke spesialkurs, har spis-
set kompetansen på et bredt og sam-
mensatt arbeidsområde. Kunnskapen 
har blitt perfeksjonert gjennom  kontin-
uerlig trening og øvinger. 

Mange tøffe tak
Med jobb til alle døgnets timer i en lang 
karriere har Einar opplevd det meste. 
Mange store oppdrag med sterke opp- 
levelser, som bokstavelig talt har brent 
seg fast i minnet og ødelagt nattesøvn. 
Svært mange mindre utrykninger og 

enda flere småoppdrag. 
 
Han minnes blant annet nyttårsorkanen 
i 1992 da frontruta på brannbilen han 
satt i fikk en kraftig brist under utrykn- 
ing, og at de måtte kjøre videre mens 
to mann forsøkte å holde ruta på plass 
ved å presse mot ruta med fotsålene. De 
kom fram og boligbrannen ble avverget.  
Einar har jobbet med mange store 
branner.  De store bryggebrannene var 
særlig utfordrende, og Lofotkompaniet 
i 2001 huskes som den største. Heldig- 
vis hadde de gjort en konsekvensutred-
ning  på forhånd, så da alarmen gikk, ble  
hovedstyrken dirigert til Innlandet sam-
tidig som en utrykningsbil ble sendt til 
Nordlandet, rett over det smale sundet. 
Der ble det branntilløp i flere hus.  Den 
store brannen i Dalegata 23-25 på slut-
ten av1980-tallet svært utfordrende og 
krevde stor innsats.
 
Mange redningsoppdrag 
I forbindelse med ulykker blir politi, 
brann og ambulanse sendt ut samtidig. 
Det er ikke uvanlig at brannstyrken kom-
mer først fram og må ofte drive livred-
dende førstehjelp til ambulansefolkene 
ankommer. Brannbilene er derfor utstyrt 
med førstehjelpsutstyr, hjertestarter og 
en del annet spesialutstyr. Brannfolkene 
er også godt opplært og trent i første- 
hjelp. «Mens vi venter på ambulansen» 
er et av de mange  kursene som mann-
skapet har og som de jevnlig øver på. 
Vaktlagene har bred og sammensatt 
kompetanse og løser det meste når de 
er ute på oppdrag.

Prioritet 1: Livberging
Einar vært med på å berge mange liv 
i forbindelse med branner og rednings- 
aksjoner. Livberging er førsteprioritet.

De fleste livbergende oppdrag har like- 

vel vært å avverge hendelser, foreksem-
pel i forbindelse med tørrkoking på kom-
fyren.  

Fagforeningsmann
I tillegg til å jobbe i utrykningsstyrken 
har Einar også vært engasjert i fag-
foreningsarbeid. Han var i en rekke år 
tillitsvalgt på brannstasjonen og har 
i tillegg vært engasjert i Norsk brann- 
mannsforening og i Fagforbundet. I 
denne valgperioden er han også vara- 
medlem i bystyret. 

Som pensjonist har Einar litt roligere 
dager, men fortsatt et aktivt liv.  Han 
er instruktør på ResQ på Innlandet,  
viderefører fagforeningsarbeidet, og 
har planer om å være listekandidat ved 
kommunevalget i 2019.

En stor internasjonal familie
Han er glad i å reise og i å besøke kolle-
gaer i andre land. I følge Einar er brann- 
folk en stor internasjonal familie. -Vi er 
alltid velkomne når vi besøker brann-
stasjoner i andre land, og har vi behov 
for hjelp så kommer kollegaer raskt på 
banen når de hører at en i “familien”  
trenger bistand, sier Einar. 

Godt samarbeid
Med utallige år i et tøft yrke har ikke 
alle dager vært like gode. Noen dager 
og perioder har vært mer utfordrende 
enn andre, men det er de mange gode 
dagene som huskes best. Etter over 40 
års tjeneste har han i all hovedsak gode 
minner om et godt arbeidssted og gode 
kollegaer som har stilt opp for hverandre 
i tykt og tynt, og han angrer slett ikke på 
at han ikke ble gymlærer.

Einar vil også takke de mange ansatte 
i kommunen for godt samarbeid og  
ønsker kollegaene lykke til i et særdeles  
viktig arbeid for byens innbyggere.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Per Kristian Kleven er en av de mange som 
Einar har vært med på å berge. For 30 år siden  
rauset han ned en ur og fikk 3 store stein-
er over seg. Redningen tok over 2 timer. Per 
Kristian jobber i Nordsjøen og er fast tilkall-
ingsvikar som brannmann når han er hjemme. 
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Ikke bare menn i brannstyrken

Med kun to unntak er det 
menn som er brannkonsta-
bler i Kristiansund. Unntak-
ene Amalie og Dalia. De er 
vikarer i utrykningsstyrken 
som røykdykker II. Begge er 
strålende fornøyde. -Beste 
sommeren jeg har hatt, sa 
Amalie. Dalia har et brenn- 
ende ønske om en yrkes- 
karriere i utrykningsstyrken.

Litauen
Dalia Zapol-
skyte (24) 
er fra Litau-
en og bod-
de noen år i  
England før 
hun kom til 
Kristiansund 
for tre år si-
den. Søster-
en jobber her 
som ambu-
lansesjåfør. 
Det er hun 
som er årsak-
en til at Dalia 
kom hit. 

Hun trives 
i Kristian-
sund og blir 
boende her. 
På egen hånd 
har hun lært 
seg norsk, og 
snakker det 
svært godt, 
med klar kris-
t i a n s u n d s - 
dialekt. 

Til vanlig jobber hun på BigBite, men har 
lenge hatt et stort ønske om å jobbe i 
brannstyrken. Sammen med flere andre 
søkte hun for litt siden en vikarstilling i 
utrykningsstyrken.  Hun besto den tøffe 
opptakstesten, kom gjennom nåløyet og 
står nå på listen som fast tilkallingsvikar. 
Det er hun fornøyd med - foreløpig. Så 
langt er det litt få vakter. Hun skulle 
gjerne vært der oftere, og har en drøm 
om en gang å bli fast ansatt.

Besto opptaksprøven
Amalie Lundstad (23) er fra Kristiansund 
og studerer gass- og energiteknologi i 
Porsgrunn. Hun trengte en sommerjobb, 
gjerne en tøff en, og ble via en slektning 
tipset om å søke på brannstasjonen.  

Med erfaring fra kongens garde og god 
treningsbakgrunn besto hun den tøffe 
opptaksprøven med glans og fikk et 
sommervikariat i utrykningsstyrken som 
røykdykker II, noe hun er strålende 
fornøyd med. Hun begynte i midten av 
juni og sluttet i midten av august.

Tøft og spennende
Jentene stortrives og synes dette er 
svært spennende jobb. Begge har vært 
med på utrykninger og forteller at de 
får et ekstra adrenalinkick når alar-
men går, og de har 1 minutt på seg til 
å få på røykdykkerdrakta og sitte i ut- 
rykningsvogna som da farer avsted med 
blålys og sirerner. 

De vet ofte ikke før de kommer i bilen 
hva utrykningen gjelder. De blir briefet 
på vei til stedet. Noen ganger er det 
falsk alarm, andre ganger er det brann 
eller et redningsoppdrag.  

Da dette intervjuet ble gjort hadde  
Amalie hatt sin ilddåp. Hun deltok i slukk- 
ingen av en brann på Frei. Særdeles 
spennende mens det sto på og mye  
etterarbeid med rengjøring samt klar- 
gjøring av klær og utstyr. 

Dalia står på lista som tilkallingsvikar 
gjennom hele året. Amalie har avtale 
om å melde seg når hun er hjemme på 
ferie, og det har hun planer om å gjøre. 

Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg/Einar Hjelle/Jarl Aspen

Amalie fikk sin ilddåp på Frei  
under slukking av en brann i et vedlager.

For å kunne gjøre en god og koordinert  
jobb under utryknng må laget øve og  

drille på en rekke oppgaver.  

I bilulykker må man ofte klippe opp  
biler for å få ut de som er inne bilen.  

Det øves jevnlig på gamle vrak.  
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To nestorer har nå gått over 
i pensjonistenes rekker. Det 
er Gunnar Odden og Geir Aak-
vik. Begge avsluttet yrkes- 
karrieren ved kommunens 
plan- og byggesaksenhet.
Gunnar Odden (72) hadde sin 
første arbeidstilknytning til Kristiansund 
kommune i 1962, som ung og loven-
de 17 åring. Fra 1962 til 1967, var han 
teknisk assistent.  

Han fullførte utdanning som ingeniør  
innenfor anleggsteknikk i 1970. Etter 
en kort periode i Stranda kommune, og 
hos Statens vegvesen, kom Gunnar til-

bake til Kristiansund som assisterende 
ingeniør i 1971.  Siden da har han vært 
en stabil og etterrettelig arbeidstager i 
Kristiansund kommune. 

Gunnar har hatt flere ulike roller, men 
regulering og byggfag har hele veien 
vært den røde tråden i arbeidet. Mange 
i Kristiansund har på ett eller annet 
tidspunkt vært i kontakt med Gunnar, 
enten i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplaner, eller i rollen som  
bygningssjef.  

De siste årene har Gunnar jobbet som sen-
iorkonsulent, hovedsakelig med bygge- 
saker. Den lange fartstiden og den  

historiske kunnskapen om utviklingen i 
Kristiansund, har mang en gang vært til 
meget god nytte. 

Geir Aakvik (64) ble utdannet 
jordskiftekandidat i 1979.  

Geir har i løpet av karrieren vært in-
nom flere fylker fra Hordaland til Troms. 
I 1985 kom han til Møre og Romsdal, 
som avdelingsarkitekt ved planavdel- 
ingen i fylkeskommunen.  

Han beveget seg etter hvert over fjell- 
et, og etter en periode som helse- og  
sosialsjef i Averøy, begynte Geir som 
plan- og næringssjef i Kristiansund i 
1993.  

Etter dette har han jobbet med regu- 
leringssaker frem til han i 2010 tiltrådte 
som enhetsleder for bygningssjefen.  

Geir har gjennom arbeidet sitt, god 
oversikt og kunnskap om planområdene 
i Kristiansund, og spesielt de over- 
ordnete kommuneplanene. 

Gunnar og Geir har til sammen 
drøyt 75 år i tjeneste for Kristiansund 
kommune. Det er mye kunnskap som 
vandrer ut av dørene når disse to nå tar 
fatt på pensjonisttilværelsen.  

Vi takker for alle årene og den innsatsen 
som de to har lagt ned og ønsker begge 
mange gode år fremover.

Tekst: Tormod Borge Skundberg, enhetsleder 
for plan og byggesak
Foto: Hans Ohrstrand

Over 75 års tjeneste i kommunen

31. august var det avslutningsmarkering for Gunnar og Geir i rådhuskantina  
sammen med kollegaer. Her var det blomster, kaker og mange gode ord.

Plan- og byggesaksenheten 
har i løpet av våren og for-
sommeren arbeidet med en 
Leanprosess som ledet ut i 
en omfattende tiltaksplan. 
Målet med planen er å effektivisere  
arbeidet, fjerne flaskehalser i saksflyten 

og gi en bedre kunde- 
opplevelse. Tiltaks- 
planen ble overrakt  
kommunalsjef Karl 
Kjetil Skuseth før 
sommerferien. 

Arbeidet med planen 
går utover høsten og 
vinteren i form av 
flere ulike tiltak.  

Overrekkelse av plan- 
en skjedde samtidig 
med utdeling av kurs-

bevis for de som har vært med på pro- 
sessen. I beste Lean-ånd, skjedde begge 
deler digitalt. En av de viktige tiltakene 
i Lean-prosessen, er nettopp å fjerne  
papiret og bli heldigitale. 
 

Noen av de viktigste tiltakene er ut-
fasingen av papir, bedre hjemmeside, 
nye rutiner og bedre sjekklister for 
byggesaksbehandlingen, endrede rutin- 
er for forhåndskonferanse og bruker- 
undersøkelser. I tillegg til disse, er det 
flere mindre tiltak som i sum er forvent- 
et å gi god effekt for saksbehandlingen.

Lean-prosessen har gått på tvers av 
enheter, og hatt deltagere fra både 
IKT-Orkide og arkivet. I tillegg har det 
vært brukermedvirkning. Denne tverr- 
fagligheten har vært viktig for å få gode 
innspill til ulike løsninger, samt å se sak-
ene fra flere sider. Vi takker  alle som 
har bidratt så langt.
 
Tekst: Tormod Borge Skundberg, enhetsleder 
for plan og byggesak
Foto: Petter Ingeberg 

Tiltaksplan for bedre byggesaksbehandling
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Roligheten fikk treningssykkel 
Roligheten omsorgsbolig 
takker Soroptimistklubben i 
Kristiansund som har samlet 
inn penger til innkjøp av en 
fantastisk treningssykkelen. 

“Motiview” er et motivasjonsverktøy 
som stimulerer eldre og personer med 
demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp 
av levende bilder og lyd kan brukerne 
nå dra på sykkeltur i kjente omgivelser. 

Sykkelen gir stor helsegevinst, blant  
annet bedre mobilitet og reduksjon i fall-

forekomst, bedre søvn, mindre smerter, 
minnefremkalling, mestringsfølelse og 
ikke minst bedre trivsel. 

I Roligheten er det stor fokus på fysisk 
aktivitet. Med “Motiview” kan brukerne 
være mere aktive gjennom hele året, 
selv om det er dårlig vær og føre ute.
 
Overleveringen ble feiret med kaffe og 
kake sammen med beboerne og Sor- 
optimistene. 
 
Tekst og foto: Hildegunn Flaten, avd.leder

Roligheten omsorgsbolig 
takker Rotary som sammen 
med noen pårørende hadde 
dugnad i sansehagen. 

En flott innsats. Hagen ble klargjort til 
sommeren og sommerfesten. Etter dug-
naden var det  kaffe og vafler i lysthuset. 

Tekst og foto: Hildegunn Flaten, avd.leder 

Årets hagefest i Roligheten 
omsorgsbolig var i midten av 
juni. Etter to år med dårlig 
vær og innendørs sommer-
fest ble det i år endelig vært 
til å arrangere festen i den 
flotte sansehagen.

Dette er en stor årlig begivenhet som 

engasjerer både brukerne, pårørende og 
personalet. Her serveres det rømmegrøt 
og spekemat. Det er også loddsalg, der 
inntektene er med på å finansiere den 
flotte festen. Gevinstene er stort sett 
gaver gitt av lokale butikker – så, tusen 
takk til de! 
 
Tekst og foto: Hildegunn Flaten, avd.leder

Rotary med dugnad i sansehagen 

Hagefest i Roligheten 

Alle barn og voksne er  vel- 
komne til brannstasjonene 
i Kristiansund og på Bruha-
gen lørdag 24. september fra 
klokken 10 til 14. Da er det 
åpen dag.

I løpet av ukene 37 og 38 har nesten alle 
barnehagebarn i Kristiansund vært inn-
om brannstasjonen for å lære mere om 
brann. Da har de vært gjennom dette 
programmet:

Barnehagenes brannvernuke (ca. 1½ t)
• Mottakelse og presentasjon. 
• Spør om hva de kjenner til i 

forbindelse med brannvernuka. 
• Vise frem røykvarsler, funksjonstest 

og hva vi skal gjøre hvis den piper.
• Alle barn bør ha røykvarsler på rom-

met sitt.
• Hva gjør vi hvis det brenner? (varsle 

voksne, gå ut, samleplass, 110) 

• Har dere brannøvelse hjemme?
• Se på brannstasjonen, bilene og ut- 

styr, spyl med vann, opp i tårnet.
• Brannmann kler seg opp i røykdyk-

kerbekledning.
• Blålys. 
• Tur opp i tårnet. 
• Del ut brosjyren “Brannøvelse i 

hjemmet”. Send med brosjyrer til 
foreldre.

Tekst: Gunnar Grimsmo Jensen. 

Åpen dag på brannstasjonen 24. september
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Hverdagshelter

Almetreet har overlevd på ren trass 

I Kristiansund er det 9,6 
prosent av innbyggerne som 
kommer inn under begrepet 
aktive brukere av hjelpe- 

midler. Først halvår 2016 
har de ansatte ved det kom- 
munale hjelpemiddellageret 
utført 665 oppdrag. 
Ett oppdrag betyr ett hjemmebesøk hos  
med tilhørende montering, justering og 
eventuell tilpassing av hjelpemiddel. Det 
vil si 5,3 besøk per arbeidsdag.

I Kristiansund utleverte NAV hjelpe- 
middelsentral i fjor, hjelpemidler for litt 
over 12 millioner kroner til 627 person-
er.  Totalt har 2353 personer hjelpe- 
midler fra sentralen ved utgangen av 

2015. Medarbeiderne på lageret utfører 
også enklere reparasjon og service.  

Noen hjelpemidler er i kommunal eie. 
De vedlikeholdes rengjøres og lagres  i  
påvente av ny bruk. Dette er noe som 
gjøres innimellom i en ellers hektisk 
hverdag som også består av distribusjon 
av mat til sykehjemmene/hjemme-
boende, samt henting og bringing av tøy 
til kommunens fellesvaskeri.  

Støttetjenesten er en avdeling under en-
het for sykehjem. 

Tekst og foto: Bjørn Nortun 

Det gamle almetreet i Vågen 
er et klenodium, og at det 
fortsatt lever er ren flaks. 
Treet ble plantet en gang på slutten av 
1700-tallet og sto da utenfor Johnsen-
gaarden (Konsul Christian Johnsen)  

Stortingspresident Wilhelm Friman  
Koren Christie ble født i denne gården, 
og almetreet var endel av de nære 
omgivelsene i hans barndom. 

I 1808 var området i skuddlinjen til de to 
engelske fregattene (Tartar og Cygnet) 
som angrep byen. Nabohus ble truffet 
av kanonkuler, almetreet slapp unna.  

I slutten av april i 1940 ble området  
rasert av tyske brannbomber, fleste- 
parten av bygningene rundt brant ned. 
Almetreet ble brannskadd, men var fort-

satt i live. Noen ødelagte greiner måtte 
kappes. Ved en tilfeldighet ble ikke treet 
felt under gjenreisningen. 

Først kom Torghallen og senere Mega 
(idag Spar). Almetreet sto bokstavelig 
talt i veien, men fikk likevel stå.   
Almetreet har hatt ganske stusslige kår. 
Flere biler har kjørt på det, asfalt ble lagt 
helt inn til stammen og vekstvilkårene 
forverret. Fremridsutsiktene var dystre. 

Men så kom hjelpen. Kommunalteknikk, 
ved parkavdelingen, forbarmet seg over 
treet. Asfalten rundt ble fjernet, frisk 
jord ble tilført, det ble satt opp beskyt-
tende kantstein og det ble pyntet med 
blomster. Forholdene ligger nå godt til-
rette for at det rundt 250 år gamle treet 
fortsatt blir en vakker kuriositet.

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

I slutten av august fikk kom-
munens vaskeri installert 
nye tørketromler. 
Arbeidet ble foretatt under full drift av 
vaskeriet. Som det fremgår av bildet er 
det store maskiner det her er tale om. 

Jeg takker  de ansatte i vaskeriet for å 
på tross av ombygging og mangel på 
både plass og utstyr, har klart å  holde 
driften i vaskeriet på et nivå der ingen er 
blitt skadelidende.

Tekst og foto: Bjørn Nortun

Nye tørketromler på fellesvaskeriet
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Grunnskoleopplæring for voksne

Vi har laget en enkel og  
gratis abonnementsordning 
for infobladet. Sender du 
epost til infobladet@kristian-
sund.kommune.no, legger vi 
deg inn på abonnements- 
lista, 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 pre-
senteres små og store nyheter om saker 
og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distribuert 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 rådmennene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
benken” 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 Info- 
bladet ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gratis abonnement på infobladet 

Kristiansund Voksenopp- 
læring (KVO) gir skoleåret 
2016/2017 grunnskoleopp- 
læring for voksne (GVO) ved 
to lokasjoner. Ungdom og 
unge voksne i alderen 16-23 
år får grunnskoleopplæring- 
en ved Kristiansund videre- 
gående skole (KVS). Voksne 
fra 24 år får tilbudet sitt i 
KVOs lokaler i Industriveien 
18 på Løkkemyra. Begge til-

budene innebærer 28 timer i 
uka med skole. 
 
Det blir undervist i fem kjernefag: Norsk, 
matematikk, samfunnsfag, naturfag og 
engelsk.

Det legges opp til to-årig løp for alle, 
men med mulighet for å ta eksamen 
allerede etter ett år dersom elevene er 
klare for det. 

Ungdommene som får tilbudet sitt lagt 

til Kristiansund videregående skole, får 
i tillegg mulighet til å hospitere i en-
kelte fag ved skolen, og de vil følge den 
samme timeplanen som KVS. Dermed 
blir grunnskoleelevene en del av miljøet 
på KVS.

Tanken bak dette er at det skal gå rask-
ere for nyankomne innvandrere å komme 
seg inn i videregående opplæring.  

Ved å dele elevmassen i to blir det også 
mulig å gi bedre tilpasset opplæring 
rettet mot de ulike behovene som lig-
ger hos voksne og hos ungdom/unge  
voksne.

I løpet av skoleåret 2016/2017 skal 
det også utarbeides en modell for 
kombinasjonsklasse, der elever kan 
ta grunnskolefag samtidig som de er 
elever i videregående skole. Dette til-
budet håper vi å ha klart til skoleåret 
2017/2018.
 
Det er fult mulig for nabokommuner å 
kjøpe plass på GVO tilbudet i Kristian-
sund. Det koster 90 kroner pr under-
visningstime for skoleåret 2016/2017.   

Mer informasjon
Kristiansund Voksenopplæring  
v/undervisningsinspektør Sigve Torland, 
tlf 71 57 59 71, eller  
sigve.torland@kristiansund.kommune.no  

Tekst: Richard Wiik, rektor

http://infobladet@kristiansund.kommune.no
http://infobladet@kristiansund.kommune.no
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Klubba og Kvernberget er 
de mest populære StikkUT! 
turmålene i Kristiansund. 
Hittil er det 35 506 tur- 
registreringer i Kristiansund, 
så sjansen for å slå rekorden 
fra i fjor på 36 000 er så  
absolutt tilstede.  Du kan 
ennå være med og registrere 
dine turer.

Registrering ut oktober
Nærturer og turstier som er godt til-
rettelagt har flest besøk. For at vi skal 
kunne bruke naturen rundt oss er det 
viktig med gruset sti og mulighet for å 
ta med barnevogn eller sykkel. Den nye 

turveien rundt flyplassen, som er et nytt 
StikkUT - mål for året, har hittil 3007 
registreringer på nett, mens 4850 regis-
treringer er gjort i turbøkene.  

Vil du være med å øke antall registrer- 
inger i Kristiansund er det bare å gå 
inn på nettsiden til Friluftsrådet Nord-
møre og Romsdal stikkut.no. Der kan 
du registrere alle dine turer fremover til 
turkassetrimmen avsluttes 31. oktober, 
samtidig som du kan melde inn dine tur-
er tilbake i tid. 

StikkUT bedrift
Mange store og små bedrifter/virksom- 
heter meldte interesse for StikkUt- 

bedrift.  Her brukes turkassetrim-
men som et positivt aktivitetstiltak på  
jobben. Blant disse 87 bedriftene/virk-
somhetene finner vi blant annet Aibel 
Kristiansund, Sparebank 1 Nordvest og 
Storhaugen helsehus. Disse bedriftene/
virksomhetene får tilgang til egen regi- 
strering og kan dermed lage interne 
konkurranser og premieringer.  Neste år 
kan du være med å sørge for at akkurat 
din bedrift/virksomhet kan være med i 
StikkUT!-bedrift. 

Bestill StikkUT- krus nå
Nettbutikken til Friluftsrådet Nordmøre 
og Romsdal åpnes i disse dager for be- 
stilling av årets krus og skål.  

Ny StikkUT! - kunstner av året er  
kristiansunderen Signe Louise Aasen. 
Hun gir krusene andre motiver og farger.  

Frist for bestilling av krus og skål er 
8. november, og det gjøres på nett- 
butikken til stikkut.no. 
 
StikkUt! sesongen er ikke avsluttet. 
Benytt derfor høsten til mange flotte 
turer i nærmiljøet eller oppsøk andre 
fine turmål i nabokommunene våre. Vi 
ønsker alle en aktiv høst!

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoorsinator

Har du registrert StikkUT!-turene dine?

Om ganske nøyaktig ett år 
braker det løs med  Stor- 
tingsvalget og sametings- 
valget 2017. Forberedelsene 
har startet. 
 
I statsråd 22. april ble valgdagen for 
stortingsvalget og sametingsvalget fast-
satt til mandag 11. september 2017.
 
Bystyret kan, i medhold av valgloven, 
bestemme at det også skal holdes valg 
i Kristiansund søndag 10. september 

2017. Det har vært vanlig praksis med  
to-dagers valg i Kristiansund. Saken be-
handles politisk før årsskiftet.

Enklere gjennomføring 
Fra og med valget i  2017 får alle kom-
muner for første gang mulighet til elek- 
tronisk avkrysning i manntallet. Det  
betyr at røde og blå blyanter til av- 
kryssing på listene kan legges vekk og 
erstattes med   PC og skanner.   
Dette vil uten tvil effektivisere valg- 
avviklingen for velgere og valgfunksjo- 
nærer, både i valglokalet, under opp- 
tellingen og ved valgoppgjøret.  

I tillegg vil elektronisk avkryssing redu- 
sere antallet feilavkryssninger.  

Videre får velgeren en mer ensartet valg- 
handling uavhengig av hvor i kommu-
nen man stemmer, da det ikke lengre 
er behov for å bruke konvolutter ved 
fremmedstemmer. Dette vil også i større 

grad sikre prinsippet om hemmelige 
valg.
 
Bruk av elektronisk avkryssing i mann-
tall krever mer teknisk tilrettelegging og 
utstyr samt mer opplæring. 
 
 
I Kristiansund har vi siden 2007 hatt 
8 stemmelokaler. Det er nå ønskelig å  
redusere antallet, med fokus på færre 
og mer effektive lokaler.

Valgstyret er hovedansvarlig for forbe- 
redelse, tilrettelegging og gjennom-
føring av offentlige valg.
 
Valgstyret er personidentisk med for-
mannskapet, med ordfører og varaord-
fører som leder og nestleder. Valgstyret 
starter sin virksomhet våren 2017.

Vi bretter nå opp ermene for et nytt 
valgår og et godt valg.

Tekst: Toril Skram, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg 

Om ett år er det Stortingsvalg
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15 cruiseskipanløp i 2017

Kristiansund og Nordmøre 
havn er nå i full gang med 
forberedelsene til neste års 
cruisebåtsesong. Så langt er 

det 15 skip og rundt 15 000 
passasjerer  som kommer 
over en periode fra februar 
til november. 

Det første skipet, «Marco polo» anløper 
Kristiansund 23. februar på vintercruise. 

«Magellan» er det siste skipet og an-
løper 3. november.  

Det største skipet er «Monarch». Det er 
268 meter langt, har plass til i alt 2 766 
passasjerer pluss mannskap og anløper 
7. juli. 

Så langt er det 15 cruiseskip som har 
bestilt kaiplass i Kristiansund, og hvis 
passasjerlistene er fulle så utgjør det to-
talt 14 469 passasjerer pluss mannskap.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Navn Dato Ankomst Avreise Lengde Ant. pass

Marco Polo 23. februar 12:00 23:00 176,3 800

Minerva 28. mars 07:00 16:30 133,55 441

Deutchland 15. mai 15:00 22:00 175,31 600

Balmoral 21. juni 12:30 18:30 218 1350

Monarch 7. juli 08:00 17:00 268,3 2766

Nautica 9. juli 09:00 19:00 180 650

Amadea 10. juli  14:00 21:00 192,82 620

Berlin 14. juli 13:00 22:30 139 412

Amadea 21. juli 12:00 20:00 192,82 620

Crystal Symphony 22. juli 07:00 18:00 238 940

Marco Polo 3. august 11:00 19:00 176,3 800

Amadea 10. august 14:00 22:00 192,82 620

Balmoral 12. september 13:30 20:00 218 1350

Magellan 14. oktober 08:30 16:00 221,5 1250

Magellan 3. november 08:30 16:00 221,5 1250

Totalt  15 skip     14 469

Inntektene fra årets TV-aks-
jon går til Røde Kors. Aks-
jonsdagen er søndag 23.  
oktober. Aksjonen skal redde 

liv og gi omfattende helse- 
hjelp til noen av de mest sår-
bare i verden – sivile rammet 
av krig og konflikt. Livsviktig 
hjelp til 2 mill mennesker, er 
målet.
Torsdag 1. september var det Kick-off 
på Nordmøre med representanter fra 
kommunekomiteene. De møtte An-
dreas Underland Mjelva fra sekretari-
atet til TV-aksjonen sentralt og fylkes- 
aksjonsleder Marius Hammer.

Mjelva informerte om hvordan midlene 
skal brukes gjennom presentasjon av 
pågående konflikter i verden. Behovet 
er enormt. Det handler om tilgang til 
helsehjelp, medisiner, rent vann og mat. 

Hammer fortalte om hvordan aksjonen 
legges opp praktisk, og om tilgjengelig 
informasjons- og undervisningsmateri-
ell. Skolene kan benytte salaby.no gratis 
i sin undervisning.

Komiteen i Kristiansund er godt i gang 
med å forberede årets innsamlingsaks-
jon med planlegging av Næringslivsaks-
jonen som gjennomføres 19.september 
og med å skaffe bøssebærere. Komiteen 
består av representanter fra Røde Kors 
og politikere. Varaordfører Ragnhild Hel-
seth er lokal leder. Mariann Schultz Wiig 
ved servicekontoret er sekretær.

Tekst: Ragnhild Helseth, varaordføfer
Foto: Julie Gunstensen

Forberedelsene til TV-aksjonen er igang

Mariann Schultz Wiig (f.v), Ragnhild Helseth, 
Henrik Stensønes, og Anette Scheen og Mette 
Skavnes.
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For tredje år på rad, velg-
er fylkesmannen å satse på 
utviklingen av Friskliv og  
Mestring i Kristiansund, og 
gir et tilskudd på kr 270 000 
til å utvikle gode tilbud innen 
diagnoseuavhengig lærings- 
og mestringstilbud. 

Friskliv og Mestring har i tillegg til  
ordinære tilbud, fokus på 
1. Markedsføring og samhandling på 

tvers av enheter
2. Brukermedvirkning gjennom sys-

tematisk samarbeid med Brukerråd
3. Utvikle og drifte årshjul for brukere
4. Kompetanseheving for å møte da-

gens utfordringer

Friskliv og Mestring i Kristiansund er en 
ressurs for andre Frisklivssentraler i hele 
landet. Flere nærliggende kommuner 
har vært på besøk, og Fylkesmannen 
ser at arbeidet med utvikling av tilbud 
er en pådriver og inspirasjon for andre 
kommuner. 

Mestringstreff
Vi er en av 13 kommuner som er med 
i utviklingen av kurskonseptet Me-
stringstreff. Det er et kommunalt diag-
noseuavhengig lærings- og mestring-
stilbud for voksne som har langvarige 
helseutfordringer

Håndbok for mestringstiltak 
Vi er i et utviklingsprosjekt som har til 
hensikt å støtte kommuner i å legge til 
rette for hverdagsmestring hos personer 
med langvarige helseutfordringer.
Prosjektet startet høsten 2015. 

13 pilotkommuner fra alle helseregion-
er skal bidra i utvikling og utprøving av 
tilbudet høsten 2016. Samarbeidet med 
pilot-kommunene er svært viktig for 

gjennomføringen av prosjektet.

Friskliv og mestring er et lavterskeltil-
bud innenfor forebyggende helse. Tilbu-
det er for alle mellom 18-67 år, bosatt 
i Kristiansund og som ønsker å endre 
levevaner innenfor områdene fysisk ak-
tivitet, kosthold, tobakk og mestring av 
hverdagen.

Kontaktinformasjon
Åpningstid: Onsdag kl. 09.00-15.00. 
Frisklivsveiledere er tilstede. 
Telefon 71 57 40 00 eller 
kom innom for en samtale. 
E-post: frisklivssentralen@kristian-
sund.kommune.no, 
Facebook: https://www.facebook.com/
FrisklivogMestringKristiansund

Tekst og foto. Anne-Cathrine Grav Olsen, 
frisklivveuileder

Nytt tilskudd til Friskliv og Mestring

Tirsdag 6. og onsdag 7. 
september var Stortingets 
kommunal- og forvaltnings- 
komité på Nordmørsbesøk. 
Hovedtema var utfordringer 
og muligheter i regionen,  
regionreformen, kommune- 
reformen samt bosetting og 
integrering av flyktninger.

Komiteen kom til Kristiansund om mor-
genen tirsdag 6. september og ble øn-
sket velkommen av ordfører Kjell Neer-
gaard som informerte om situasjonen i 
Kristiansund og nærliggende kommuner. 

Neste post på programmet var regionre-
formen og kommuneøkonomi.
 
Etter lunsj dro delegasjonen videre til 
Halsa der det var omvisning på flyktnin-

gemottak for enslige mindreårige, samt 
informasjon om interkommunalt tje-
nestetilbud innen rus og psykiatri.  

Deretter gitt turen videre til Sunndalsøra 
der komiteen fikk informasjon om bosett- 
ing og integrering av flyktninger i kom-
munal regi. Om kvelden var det middag 
i Angvik Gamle Handelssted sammen 
med 5 ordførere fra Nordmøre samt fra 
2 romsdalskommuner.

Onsdag var det først orientering om 
kommuneplan, sentrumsutvikling og 
nytt helsehus i Rauma kommune. Der-
etter gikk turen videre til Hustadvika 
der temaet var kommunesammenslåing 
mellom Eide og Fræna.

Delegasjonen dro så tilbake til Oslo med 
fly fra Årø om ettermiddagen.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Kommunalkomiéen på Nordmørsbesøk
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Onsdag 7. september var 
første samling i kompetanse- 
programmet mot mobbing 
i skolen. 150 deltakere fra 
skolene i Aure, Kristiansund, 
Smøla og Averøy var da  
samlet på Thon-hotellet på 
Innlandet. Arrangør var PPT 
for Ytre Nordmøre. 

Mobbing er et alvorlig problem som har 
fått mye fokus de siste årene. Lovverket 
er blitt skjerpet med tanke på å forebyg-
ge, avdekke og stoppe mobbing.  Forsk- 

ning viser at de negative konsekven-
sene av mobbing tar barn og ungdom 
med seg inn i voksenlivet, og de mest 
alvorlige psykiske ettervirkningene viser 
sammenfallende symptomer som man  
finner hos folk med krigstraumer.  

PPT for Ytre Nordmøre (Aure, Kristian-
sund, Smøla og Averøy) har i løpet av 
skoleåret 2015/2016 gjennomført et 
kompetanseprogram mot mobbing i  
samarbeid med Læringsmiljøsenteret 
UiS og Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal. 
 

PPT for Ytre Nordmøre har nå invitert 
skolene til å delta i et lokalt kompe- 
tanseprogram der denne kunnskapen vi-
dereføres til skolene. Målet er å styrke 
skolenes evne til å forebygge, avdekke 
og stoppe mobbing. 

Det faglige innholdet i kompetanse-
programmet er i stor grad forsknings- 
basert og forankret i hovedelementene 
i Læringsmiljøprosjektet som Udir er  
ansvarlige for.   

Kompetanseprogrammet skal gi skolene 
en større trygghet i hvordan man kon- 
kret og praktisk kan forebygge, avdekke, 
håndtere og følge opp saker hvor skole, 
elever eller foreldre melder bekymring 
om mobbing. Målet er gi skolene større 
kompetanse til å håndtere konkrete 
mobbesaker.  

Kompetanseprogrammet går over 4 kurs- 
dager, fordelt på skoleåret 2016-2017.

Tekst: Tormod Sandvik, PPT-leder
Foto: Petter Ingeberg 

Kompetanseprogram mot mobbing

Bystyresalen er under renovering. Det skiftes himling samt installering av nytt ventilasjonsanlegg i rommet 
bak galleriet. Etter den justerte planen er arbeidet ferdig 10. oktober.  (Foto: Petter Ingeberg) 
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Møteplan september og oktober             

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon Sept Okt

BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard  (Ap) 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.

06. 04.

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.

20.
27.

18.
25.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)  * Dialogmøte Frei u.skole 
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 14.* 19.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)  ** Møtet holdes på Bergan sykehjem 
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

16.** 20.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 08. 27.

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. 

01.
29.

20.

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

05.

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.

12. 24.

KONTROLLUTVALGET
Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag 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.

20. 06.

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

07. 26.

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.

08. 27.

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 demo- 
kratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

26.

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015. (Foto: Petter Ingeberg)
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www.kristiansund.kommune.no

www.facebook.com/kristiansundkommune

www.twitter.com/krsundkommune
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INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND
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Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her  her for å se tidligere utgaver.  
Utgiver: Kristiansund kommune.
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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
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KRISTIANSUND SERVICEKONTOR
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epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse: Langveien 19 (v/taxisentralen)

Av og til får man inntrykk av at det er slik det er....

http://www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
http://www.kristiansund.no/fil.asp%3FMId1%3D1629%26FilkategoriId%3D79
http://www.kristiansund.no/fil.asp%3FMId1%3D1629%26FilkategoriId%3D79
arne.ingebrigtsen%40kristiansund.kommune.no
petter.ingeberg%40kristiansund.kommune.no
postmottak%40kristiansund.kommune.no%20
www.kristiansund.no
http://ksuintra
www.facebook.com/kristiansundkommune
servicekontor%40kristiansund.kommune.no

