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Johan Kristian Grøtte var ute på Freifjorden en sen junikveld og fikk knipset dette
flotte bildet av en måse som flakset rundt på sin hvileløse ferd etter mat.
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Vi må kjenne våre prosesser

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Kommunene er i hovedsak
basert på generalistkompetanse. Vi leverer, og skal levere, et bredt tilbud. Samtidig
bør kommunene organisere
seg for å samordne aktiviteter
med lignende prosesser som
utføres med samme verktøykasse. Vår verktøykasse er
alle de kloke hodene kommunen besitter og det fysiske utstyret vi benytter i det
daglige. I høst skal vi fortsatt levere våre tjenester,
fremdeles med de samme
verktøyene, men med en
mye klarere profil på hvilket
arbeid vi utfører og med en
mer tydelig samhandling.
Selv om noen enheter har spesialiset
sine tjenester til en slik grad at de ikke
lenger kan bidra på tvers av organisasjonen, er vi alle en stor gruppe ansatte
som skal løse det kommunale tjenestetilbudet sammen.
Vi må ha et klart bilde av tjenestetil-
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budet for å organisere og bemanne
kommunen deretter. Jeg er overbevist
om at jeg kan jobbe på flere kommunale enheter og avdelinger om jeg fikk
en oversikt over hovedprosessene som
blir utført der. Dette er helt sikkert ikke
nødvendig for noen av oss. At du forstår,
fra ditt arbeidssted, hvordan tilknyttede
enheter opererer, gjør at vi blir gode
bestillere til hverandre og dermed spiller
hverandre gode.

Skal vi bli av de beste
må vi kjenne
våre prosesser
Konsentrert tjenestrproduksjon
Jeg vil etablere begrepet «konsentrert
tjenesteproduksjon». Konsentrert fordi det betyr at vi fokuserer på fag/sak/
individ, men også fordi vi har en tetthet
av nødvendige virkemidler rundt hver
enkelt del av tjenesteproduksjonen.
Disse virkemidlene må organiseres sammen og settes i system.

I brukerkonsentrert tjenesteproduksjon setter vi en navngitt bruker i fokus
og legger tjenester til rette rundt denne.
Tjenestene er tverrfaglig sammensatt
for å levere et helhetlig tilbud til den
enkelte. Et eksempel kan være enheten
Barn, Familie og Helse. Enheten har bygd
opp en brukerkonsentrert tjeneste rundt
barn og er ansvarlig for barnevernet,
helsestasjoner og skolehelsetjenesten,
kommuneoverlege og fastlegene. Andre
eksempler er Grunnskolen, Barnehager,
Plan og Byggesak, Hjemmetjenester og
Sykehjem.
I fagkonsentrert tjenesteproduksjon leverer vi en vare eller tjeneste til
interne enheter eller direkte til innbyggerne. Tjenesten er gjerne faglig kompetent og vil ha behov for å være i spissen
av utviklingen innenfor sitt område. En
slik enhet er Eiendomdsdrift. Enheten er
byggherre og driver forvaltning og vedlikehold av kommunale bygninger. Andre
eksempler er Hjelpemiddelsentralen og
Kommunalteknikk. De fleste andre enheter vil benytte seg av en eller flere
fagkonsentrerte enheter.

Vi må kjenne våre prosesser, forts
I tilbudskonsentrert tjenesteproduksjon har vi et kontinuerlig tilbud til innbyggerne og leverer tjenester som
de kan konsumere etter ønske. Disse
tjenestene krever markedsføring og
leveres ofte i skjæringspunktet mellom
et kommunalt ansvar og et privat tilbud.
En slik avdeling er Atlanterhavsbadet.
Avdelingen er viktig for kommunens
overordnede mål om å legge til rette for
alle brukergrupper slik at befolkningen
gis mulighet til å delta og drive med
mest mulig varierte og tilfredsstillende
idretts-, mosjons- og friluftsaktiviteter.
Andre eksempler er Biblioteket, Isbanen
og Kulturskolen.
I kunnskapskonsentrert tjenesteproduksjon har vi innsikt som er nødvendig for både innbyggere og våre
egne ansatte for å navigere i kommunale, statlige og private ordninger. Et
eksempel på dette er Næringsavdelingen. Avdelingen støtter og bidrar til
et rikere lokalt næringsliv og forvalter
ordninger for støtte til lokale næringsinitiativ. Andre eksempler er Servicekontoret og (deler av) NAV. Brukerne
av våre kunnskapskonsentrerte enheter
har et behov som vi hjelper dem å finne
løsning på.
Det ligger i konsentrasjonen rundt brukere at denne er stedbunden, enten den
er levert digitalt eller fysisk. Det samme
gjelder fagkonsentrerte tjenester da de
ofte krever stedbundne verktøy.
Tilbudog
kunnskapskonsentrerte
tjenester trenger å bli funnet av brukerne for å konsumeres. De kan derfor
heller ikke flytte rundt (for mye). Dette
setter store krav til kommunens geografiske organisering. Vi må samlokalisere oss i mye større grad.
Alle disse formene for tjenesteproduksjon krever en noe forskjellig organisering og oppfølging. Felles for dem alle
er at de er prosessorienterte, og at alle
våre tjenester har en start og en slutt.
Noe lange, og andre korte. Disse prosessene konsumerer vår tid.
Jeg er overbevist om at alle vi i kommunen yter vårt ytterste, og at det å
jobbe 10 prosent raskere ikke er opp-
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nåelig eller i det hele tatt ville gitt oss
noe utslag på hverken trivsel eller
økonomi.
I høst skal vi strømlinjeforme prosessene. Det vil gi utslag på mange områder.
At vi kjenner og kan dokumentere våre
prosesser hjelper i kommunikasjonen
ut til brukerne. Trivselen vil øke når de
rundt oss vet hvilke forutsetninger som
ligger til grunn for at akkurat du skal
gjøre en god jobb. Det vil også gi oss 10
til 40 prosent høyere effektivitet uten at
vi jobber mer intenst. Vi vil kunne gjøre
flere av jobbene med lavere formell
kompetanse, og samhandlingen mellom
enheter vil bli enklere.

Med de samme folkene
- du og jeg skal vi kunne løse flere
av fremtidens oppgaver
ved å være bedre på
samhandlingen
med hverandre,
og ikke minst
internt i hver enhet

Syretesten ligger gjerne i lærlingene
og nyansatte. Mange mener at det er
for komplisert med lærlinger. «Opplæringsbehovet er for stort». «Lærlingene trenger for tett oppfølging». Det
er på mange måter et symptom på at
prosessene ikke er dokumenterte. I
kommunen har vi 1 prosent lærlinger.
Det skrives mye om den kommunale
ansvarsfraskrivelsen for lærlinger, men
kanskje er det bare klarheten i våre prosesser som mangler. De «uunnværlige»
er de som ikke dokumenterer sitt virke.
Hvorfor bør vi se på, og kjenne, våre
prosesser?
Jeg så en gang en liste over 10 grunner
til å se på prosessene. Her er de som er
mest relevante for oss:
1.
2.
3.
4.
5.

Brukerne klager på tjenestene
Ansatte klager på at ting er tungvint
Brukerne klager på kommunen
Ansatte klager på brukerne
Tjenestetilbudet vokser, men ikke
inntektene

6. Marginene på hver levert time er
syltynn eller negativ
Jeg tror mange kjenner seg igjen i noen
av disse utfordringene.
Å jobbe med prosesser krever at vi vet
hvilke prosesser vi har. Hvordan mottar
vi forespørsler? Hvordan behandler vi
tjenesteleveransen? Hvordan involverer
vi andre i leveransen? Og ikke minst,
hvordan sluttfører vi leveransen og lukker forespørselen?
Dette er noen av mange spørsmål man
må besvare for å kjenne sine prosesser. En nabokommune ble spurt om sine
prosesser innenfor Plan og Byggesak, og
ingen, ja, ingen, som jobbet der kunne
tegne opp prosessen på et A4-ark. På
denne måten blir det omfattende tilpasninger av tjenestetilbudet for hver
forespørsel, og merforbruket av tid
mangedobles, uten at man nødvendigvis
løser noe mer.
Med de samme folkene (du og jeg) skal
vi kunne løse flere av fremtidens oppgaver ved å være bedre på samhandlingen med hverandre, og ikke minst
internt i hver enhet.
Skal vi bli av de beste må vi kjenne våre
prosesser. Det starter snart.

Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i mai 2015:
• Tonje Ulfsnes har 01.05.2015 tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten
• Marit Krane har 01.05.15 tiltrådt i 100 % stilling som helsesøster ved Barn, familie og helse
• Karl Erik Engen Strømsvåg har 01.05.15 tiltrådt i 100 % stilling som elektriker ved Kommunalteknikk
• Ann Jorunn Skrøvset tiltrådte 01.05.2015 i 75% still som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten – Barmanhaugen bofellesskap
• Jørn Ove Sundli har 01.05.15 tiltrådt i 100 % stilling som brannkonstabel ved Brann og redning
• Mattis Himo har 01.05.2015 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Hilde Haga har 04.05.2015 tiltrådt i 70 % stilling som miljøterapeut ved Bo- og dagtilbud
• Maria Karlsen har 04.05.2015 tiltrådt 100 % stilling som vernepleier 1 ved Bo- og dagtilbud
• Camilla Betten Solbakken har 11.05.2015 tiltrådt i 100 % stilling som leiekontraktsforvalter ved Eiendomsdrift
• Anna Mittet har 13.05.2015 tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Frei sykehjem
• Therese Pedersen har 15.05.15 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Nordmøre
• Ann-Kristin Dybvik har 15.05.15 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Nordmøre
• Hektor Børdal Hovgaard har 18.05.2015 tiltrådt i 100 % stilling som psykologspesialist ved Psykisk helse

OPPSIGELSER

Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i mai 2015:
• Ola Mossige Hilstad har sagt opp sin 70 % stilling miljøterapeut ved Psykisk helse, med fratredelse 01.05.2015
• Hilde Kleivmyr har sagt opp sin 20 % stilling som sykehjemslege ved sykehjemmene, med fratredelse 01.05.2015
• Anne Fjerstad har sagt opp sin 100 % stilling som sekretær ved Stortua bo- og arbeidssenter, med fratredelse 01.05.2015
• Paphawee Mahanam Rokling har sagt opp 55 % stilling som renholder ved Kringsjå sykehjem, med fratredelse 01.05.2015
• Ida Kristine Ø. Ingebrigtsen har sagt opp 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 24.05.2015

Utlyste stillinger
Utlyste stillininger pr. 6. juli se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

EKSTERNT
Plan- og byggesak
• Plan- og byggesakssjef, 3. gangs utlysning, fast
Frist: 15. august 2015
Sentraladministrasjonen
• Kommuneadvokat, vikariat
Frist: 20. juli 2015
Eiendomsdrift
• Eiendomssjef, fast
Frist: 15. august 2015
Bo- og dagtilbud
• 100 % fagarbeider/hjelpepleier, fast
Frist: 31. juli 2015
Hjemmetjenesten
• 100 % sykepleier vikariat
• 100 % sykepleier fast (60 % administrasjon/40 % i pleie)
Frist: 26. juli 2015
Økonomiseksjonen
• 100 % innkjøpssjef, fast
• 100 % innkjøpsrådgiver, fast
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Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver
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Store forandringer 2008 - 2015
I 2008, i forbindelse med kommunesammenslåingen Kristiansund-Frei, begynte vi å lage en
oversikt med portrettbilder over lederne i kommunen. Oversikten har blitt fortløpende oppdatert og jevnlig publisert i informasjonsbladet vårt. Under vises hvordan landskapet var
per august 2008, og i løpet av de 7 årene fram til idag har det skjedd svært store endringer
(ca 70 %) i persongalleriet.

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Introduksjonsdag nye medarbeidere/ledere
formasjonsdag for ledere. Invitasjonen
gjelder først og fremst ledere som er/blir
tilsatt i løpet av 2015, men også ledere
som har blitt tilsatt tidligere kan delta.

Tirsdag 8. september inviterer rådmannen nye medarbeidere til informasjonsmøte
i bystyresalen. Invitasjonen gjelder først og fremst
de som er tilsatt i løpet av
2015, men også andre som
har blitt tilsatt tidligere kan
delta ut fra enhetsleders
vurdering. Tirsdag 15. september er det eget informasjonsmøte i bystyresalen for
nye ledere. Begge arrangementene er på dagtid.
Temaene på informasjonsdagen 8.
september er blant annet: Kommunens
samfunnsrolle;Tjenesteområder;
Visjon og verdigrunnlag; Kommunens

politiske og administrative ledelse samt
hvordan politikerne og administrasjonen
bør jobbe sammen både i egen organisasjon og for å videreutvikle Kristiansund som regionsenter; Kommuneloven
og andre lovgrunnlag; Informasjon,
kommunikasjon og nettvett; Roller
og ansvar; Styringsredskapene (kommuneplan, økonomiplan, budsjett, årsrapport, regnskap, tertialrapporter) og
hvordan bruke styringsredskapene for
å nå målet; Identitet og omdømme;
Arbeidsgiverpolitikk; Kompetanse og
kompetanseutvikling; Kristiansund servicekontor; IKT, brukerstøtte, arkivering og arkiveringsrutiner. Kommunereformen er også et av temaene.
Tirsdag 15. september er det egen in-

Temaene er blant annet; Delegasjonsreglement; Personalskjema; Arbeidsavtaler, Tilsetting; Lønn; Visma HRM,
Visma Web; Capitec; Rutiner ved oppfølging av sykemeldte; Regelverk for
sykefravær, sykepengerettigheter og
registrering sykefravær i Visma; Sentrale styringssystemer; Økonomihåndbok med tilhørende rutiner og retningslinjer; Budsjett; Månedsrapportering,
tiltaksarbeid; Offentlige anskaffelser;
innkjøpshåndbok; Ehandel og Fakturabehandling.
Alle enheter har fått epost med invitasjon til informasjonsdagene. Påmeldingsfrist er 1. september og skjer ved å kontakte kompetanseleder Astri Sjåvik.
Informasjonsdagene ledes av rådmannen med bistand fra kommunens
administrative og politiske ledelse.
Tekst: Petter Ingeberg

Omstilling i oljenæringen er helt nødvendig
slutten av juni, fikk gjennomført et besøk ut til Draugenplattformen
i
Norskehavet og møtte representanter for mange firma som
er sentrale i byens oljemiljø
samt ledelsen i Kristiansund
kommune.
-Draugen var et flott sted
å komme til. Det er en
plattform som har sjel, sa
Schjøtt-Pedersen.

Det er godt å se at oljenæringen i Kristiansund har tro
på fremtiden. Dette er et sted
det virkelig fungerer. Bransjen har noen problemer med
kostnader og manglende
effektivitet. En omstilling
er nødvendig, sier Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen, som er
oljebransjens nye stemme i
Norge.
Han besøkte Kristiansund i to dager, i
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-Vi tror ikke helt på avistittelen
om
at
“blodet
renner i gatene i Stavanger”.
Stavanger trenger ikke krisehjelp – men
oljenæringen trenger noen tiltak for å
utløse de rette prosjektene. Vi ser at
det er andre oljebyer som vokser frem
operasjonelt og overtar hegemoniet,
slik som Kristiansund og Hammerfest,
Harstad og Nordkapp, sier fungerende
ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.
-Vi må sikre at det kommer på plass
initiativer som bremser aktivitetsnedgangen bransjen nå opplever. Vi har
derfor noen punkter som vi utfor-

drer regjeringen på, sier Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen.
De viktigste sakene er tilgang på nye
arealer, teknologioverføring fra petroleum til annen industri, teknologiutvikling for å redusere CO2-utslippene,
endringer i regelverket for permitteringer og flere lærlingeplasser.
Schjøtt-Pedersen diskuterte næringspolitikk med selskaper som Shell, Statoil
og Tullow under besøket i Kristiansund,
og han møtte ledelsen i selskaper som
Vestbase og Oss-nor. Gjesten fikk også
smake på god sjømat.
-Dette har vært nyttig, og jeg har møtt
mange hyggelige mennesker, sier Karl
Eirik Schjøtt-Pedersen.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Stilling: Leder av Norsk Olje og Gass
Født i Vardø i 1959
Politiker for Ap: Stortingsrepresentant,
fiskeriminister, finansminister, og statsråd og stabssjef ved statsministerens
kontor
Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Alice Bergfall

Kommunebarometeret 2015
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert
på til sammen 123 nøkkeltall innen 12
ulike sektorer. Sektorene er: Grunnskole
(GSK), eldreomsorg (PO), barnevern
(BV), barnehage (BHG), økonomi (ØK),
Kostnadsnivå (KN), Helse (HE), Sosial
(SO), Kultur (KU), Miljø og ressurser
(MR), Saksbehandling (SB) samt Vann
avløp og renovasjon (VAR). Hensikten er
å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig
oversikt over hvordan kommunen driver.
I tabellen er kommunene rangert i forhold til hverandre i den enkelte kategori.

Med utgangspunkt i endelige
kostratall for 2014 presenterte Kommunal Rapport
i
slutten av juni kommunebarometeret for 2015. Oppdal
topper tabellen med Gloppen
kommune på andre og Mandal på tredjeplass. KristianKommune

Gruppe

Rangering

GSK

I 2014 var Kristiansund rangert på plass
nummer 194 og var helt nede på 421
plass i 2013.
PO

BV

BHG

ØK

KN

HE

Les mer om kommunebarometeret her.
Tekst: Petter Ingeberg
SO

KU

MR

SB

VAR

Kr.sund

G13

287

186

204

223

328

414

247

328

176

238

11

327

Eide

G01

175

361

279

285

341

107

176

236

30

422

185

2

87

Averøy

G11

304

188

235

312

284

398

128

338

Gjemnes

G02

95

98

374

101

178

38

99

89

Tingvoll

G02

229

297

255

168

369

395

13

151

63

231

409

149

187

120

271

297

130

225

196

369

345

161

250

Sunndal

G12

128

106

228

111

85

114

374

116

104

27

98

Surnadal

G11

178

100

297

358

99

166

263

232

129

105

311

84

114

Rindal

G02

157

20

321

252

96

301

271

91

67

420

66

243

Halsa

G05

194

35

403

59

335

297

173

51

173

393

313

Smøla

G06

328

289

137

249

205

124

254

244

76

114

360

370

210

Aure

G03

349

176

28

384

67

49

304

77

175

300

359

323

48

Molde

G13

210

26

237

290

381

384

244

211

165

242

176

367

34

Ålesund

G13

330

81

283

260

370

420

195

243

287

306

119

332

162

I kolonne 2 vises i hvilken gruppe den
enkelte kommune er plassert. Dette er
en nasjonal gruppering av etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppene er slik: Gr.1 (Små
kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible
inntekter), Gr.2 (Små kommuner med
middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter),
Gr.3 (Små kommuner med middels
bundne kostnader per innbygger, høye
frie disponible inntekter), Gr.4 (Små
kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible
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sund kommer som nummer
287, Molde 210 og Ålesund
på plass 330. Beste Nordmørskommune er Gjemnes
på 95. plass av totalt 428.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2014. I tillegg har Kommunal
Rapport hentet offentlig statistikk fra en
del andre kilder, både andre tall fra SSB,
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

inntekter) Gr.5 (Små kommuner med
høye bundne kostnader per innbygger,
middels frie disponible inntekter), Gr.6
(Små kommuner med høye bundne
kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter), Gr.7 (Mellomstore
kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible
inntekter), Gr.8 (Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter), Gr.9 (Mellomstore kommuner med
lave bundne kostnader per innbygger,
høye frie disponible inntekter), Gr.10
(Mellomstore kommuner med mid-

dels bundne kostnader per innbygger,
lave frie disponible inntekter), Gr.11
(Mellomstore kommuner med middels
bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter), Gr.12
(Mellomstore kommuner med middels
bundne kostnader per innbygger, høye
frie disponible inntekter), Gr.13 (Store
kommuner utenom de fire største
byene), Gr.14 (Bergen, Trondheim og
Stavanger), Gr.15 (Oslo kommune),
Gr.16 (De ti kommunene med høyest
frie disponible inntekter per innbygger)

Nordlandet U snart ferdig renovert

Den nyrenoverte ungdomsskolen vises godt i terrenget og fargen passer godt til omgivelsene.

Ved skolestart i august er
Nordlandet
ungdomskole
renovert, modernisert, påbygd og klar til bruk. Arbeidet har pågått siden i juni i
fjor. Elever og ansatte har
fulgt arbeidet fra brakkeriggen på nabotomta.
I oktober 2013 vedtok bystyret totalrenovering og modernisering av Nordlandet ungdomsskole. Prisen var beregnet til 173 millioner kroner, senere
utvidet til 202,5 millioner. Dette skyldes hovedsaklig generell prisstigning,
teglfasader, tribune i gymsal samt økt
u-verdi på dører og vindu.
Arbeidet tok til ved skoleslutt i juni
2014. Skolen ble da tømt og utstyret
flyttet over til en stor brakkerigg på
nabotomta. Skoleåret 2014/2015 har
all undervisning, unntatt kroppsøving,
foregått i brakkeriggen.
Ved skoleårets slutt i juni i år var brakke-

tilværelsen over. Brakkene tømmes i
løpet av sommeren, demonteres og blir
etterhvert transportert ut av området.

Ansatte og besøkende skal bruke hovedinngangen på vestsiden, under gymbygget.

Skolen er nå totalrenovert, påbygd og
modernisert. Dette inkluderer skolebygget, gymnastikkbygget og uteområdet.
Utformingen er universell. På det meste
har det vært rundt 100 håndtverkere i
aksjon. De fleste fra lokale bedrifter. Det
er ikke meldt om noen personskader.

I forbindelse med renoveringen er selvfølgelig varme- og ventilasjonsanlegget
også skiftet ut. Bygget blir nå varmet
opp med miljøvennlig og svært så kortreist BIOolje fra Bentnesset.

Kommunen overtar bygget fra hovedentrepenøren torsdag 16. juli. Fram til
skolestart blir det så et intenst arbeid
med montering og innflytting av alt
inventar og utstyr.
Når elevene begynner på skolen 17.
august skal det meste være klart, og elevene skal da bruke inngangene fra skoleplana. Her kommer de først inn i en hall
der de skal ta av ytterklær og utesko før
de går videre til klasserommene.
Verken elever, ansatte eller besøkende
får gå inne med utesko.

Innvendig er det store og lyse lokaler.
Her fra vrimlehallen i midtfløyen.
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Hovedentrepenør er Betonmast Røsand.
Byggherre er kommunen med Knut
Stai som prosjektleder. Vaktmester Jan
Sveggen har hatt en betydelig rolle
med etablering, drift av brakkeriggen
samt flytteprosessene. I tillegg har
flere av kommunens avdelinger vært
involvert, spesielt IKT-avdelingen og innkjøpsavdelingen. Prosjektets løsninger
er blitt til i nært samarbeid med ansatte,
elever og foreldrerepresentanter.
Nordlandet ungdomsskole ble tatt i bruk
i 1968 da ungdomsskolen ble innført i
Kristiansund.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gymnastikksalen er også renovert. Bak i salen er
det uttrekks-amfi med 302 sitteplasser

Besøkende må ha på
plastsokker innendørs

Atlanterhavsbadet er 10 år

Fra åpningen av Atlanterhavsbadet onsdag 13. juli 2005

Mandag 13. juli i år var det
10 år siden Atlanterhavsbadet ble offisielt åpnet.
10-årsdagen ble blant annet
feiret med bursdagskake til
alle besøkende.
Da det nye, flotte og etterlengtede
Atlanterhavsbadet åpnet, onsdag 13. juli
i 2005, var det selvfølgelig ordføreren
som foretok den offisielle åpningen.
Daværende ordfører Dagfinn Ripnes
holdt en begeistret tale og kunne blant
annet opplyse at en våt drøm nå var gått
i oppfyllelse.

Et av de planlagte innslagene under
åpningen var at ordføreren skulle bli
den første badegjesten. Dette skulle
skje ved at han ble kastet ut i vannet - i
findressen. Ordføreren hadde imidlertid
vært ute en vinternatt før, var snartenkt,
og foretok derfor en lynrask delegasjon
av oppdraget - til daværende kommunalsjef Just Ingebrigtsen.
Resultatet ble derfor at straks snorklippingen var over, ble Just resolutt grepet
tak i av fire sterke svømmere, løftet opp
og lempet ut i vannet. Dette selvsagt til
jubel og glede for de mange som var til-

stede under åpningen. Pålitelige kilder
opplyser at dette var siste gangen denne
findressen ble brukt.
Senere på sommeren ble åpningen av
Atlanterhavsbadet også markert med
gratiskonsert på Atlanten stadion med
selveste Kaptein Sabeltann. Sistnevnte
underskrev da en ikke-angrepspakt med
ordføreren om ikke å angripe byen, i
bytte mot gratis adgang og servering
ved alle byens skjenkesteder. Dokumentet henger innrammet på en søyle ved
skranken i Atlanterhavsbadet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Daværende kommunalsjef Just Ingebrigtsen ble plutselig den første badegjesten i Atlanterhavsbadet.
Badetøyet var relativt ureglementært, men passet samtidig godt for akkurat denne anledningen.
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Sprinkleranlegg på felleskjøkkenet
Under monteringen har utfordringen
vært å holde matproduksjonen i gang.
For å få dette til har arbeidet blitt utført
etappevis.
Tildekking av utstyr – Monteringsarbeid – Opprydding – Rengjøring – Matproduksjon – Ny runde med tildekking
av utsyr og så videre, og så videre.
Dette har vært en stor utfordring, men
takket være dyktige medarbeidere og
godt samarbeid er man i ferd med å nå
målet, litt før det opprinnelige tidsskjemaet.

I forbindelse med renoveringen av det gamle sykehjemmet i tempoveien er det også
montert
sprinkleranlegg
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i
kommunens
felleskjøkken. Utfordringen har vært
å gjøre dette parallelt med
matproduksjonen.

Tekst og foto: Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Frisklivssentralen klar for høsten
er basert på generelle kostholdsråd fra
Helsedirektoratet.

Aktiv på Dagtid

Frisklivssentralen i Kristiansund er et lavterskeltilbud
innenfor helse- og omsorgstjenesten. Sentralen er klar
for høstsesongen og har flere
tilbud enn noen gang.
Tilbudet passer for
Personer i alderen 18-67 år, bosatt i Kristiansund og som ønsker å
endre levevaner innenfor områdene
fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Personer som ønsker:
• å endre dine levevaner?
• å forebygge livsstilssykdom?
• å få mer overskudd i hverdagen?
• å få et sunnere kosthold?
• å bli mer fysisk aktiv?
• å gå ned i vekt?
• å slutte å røyke?

Her finner du oss
Hver onsdag mellom kl. 09.00-12.00 er
frisklivsveiledere tilstede i Hollender-

gata 10. Ta kontakt via epost, telefon
eller kom innom for en samtale

Frisklivstrening
Ledes av kvalifisert personale og foregår
i gruppe hvor vi legger vekt på mestring
og treningsglede. Vi trener styrke og
kondisjon fra moderat til høy intensitet.
Alle får tilbud om å være med på to treningsøkter pr. uke. Vi trener både inne og
ute. En frisklivsperiode varer i 12 uker.

“Bra mat for bedre helse”
Kurset skal bidra til økt bevissthet om
matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd
til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer.
BraMat kursene passer for personer
som kan ha nytte av å gjøre endringer i
sine levevaner med fokus på kostholdsendringer, og som med fordel kan endre
levevaner for å forebygge utvikling av
sykdom. Mottoet er «små skritt – store
forbedringer».
Kurset går over 5 økter à 2 timer og

Dette er et tilrettelagt aktivitetstilbud
for mennesker som er i en trygdesituasjon (eks. sykepenger, under attføring
og rehabilitering, uføre eller mottaker av
sosialstønad) og som ønsker å komme i
gang med fysisk aktivitet.
Tilbudet retter seg mot personer mellom
18 - 67 år, bosatt i Kristiansund.
Aktiv på dagtid kan være et tilbud til deg
som ikke har funnet din treningsform
eller treningssted, eller som synes det
er vanskelig å komme i gang med fysisk
aktivitet.
3 treninger pr uke å velge
imellom.

Diabetesgruppen
Har du nettopp fått diagnosen Diabetes
type 2 eller er i faresonen? Eller har du
levd med diagnosen i mindre enn 5 år?
Ønsker du hjelp til endring og mestring
av livsstil? Frisklivssentralen søker etter deltagere i alderen 18 til 67 år til en
diabetesgruppe, der læring og mestring
står i fokus. Kurset inneholder tema,
trening, Bra Mat kurs og går over 12
uker. Oppstart begynnelsen av september. Noe for deg? Forløpende inntak.
Kontakt:
Frisklivssentralen@Kristiansund.Kommune.no

tlf. 71574410-71574411.
Eller send en melding via Facebook på
Frisklivssentralen Kristiansund sin side.
Tekst og foto: Anne-Cathrine Grav Olsen,
frisklivsveileder

Lesekonkurranse i skolens sommerferie
Kristiansund bibliotek inviterer alle elever i 1.–7. trinn
til lesekonkurranse i sommerferien. «Sommerles» er
fra 15. juni – 31. august.
Les minst 10 bøker og bli med i trekningen av flotte premier! Les selv, bli lest
for eller hør en lydbok. Du kan også lese
e-bøker (kontakt biblioteket dersom du
trenger hjelp til å komme i gang).
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Du får lesepass på biblioteket eller ved
å laste det fra bibliotekets hjemmeside.
For å være med i konkurransen må lesepasset leveres innen 31. august.
Årets Sommerles avsluttes med en fest
med utdeling av diplomer, premier og
underholdning. De som leverer lesepass
får en personlig invitasjon til festen.
Tekst: Elisabeth Solem, enhetsleder

Kommunereform - delrapport 1 og 2 levert
som utredes. Delrapportene
om samfunnsutvikling og
økonomi ble levert i juni. I
september kommer rapporten om tjenester og i oktober
om lokaldemokrati. Sluttrapporten offentliggjøres i
begynnelsen av november.
13 alternativ utredes

På vegne av regionrådet for
Nordmøre (Orkidé) er Telemarksforsking i gang med
større utredning om mulige
fremtidige kommuner på
Nordmøre. Utredningen er en
del av kommunenes arbeid
med kommunereformen. Det
er til sammen 13 alternativer

• Storkommune Nordmøre: Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal
• 7 kommuner: Kristiansund-Averøy Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla
• 6 kommuner: Kristiansund-AverøyHalsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide
• 4 kommuner: Kristiansund-AverøyGjemnes-Tingvoll
• 3 kommuner: Aure-Smøla-Halsa
• 3 kommuner: Averøy-Eide-Fræna
• 2 kommuner: Averøy og Eide
• 2 kommuner: Surnadal-Halsa
• 2 kommuner: Surnadal-Rindal
• 2 kommuner: Sunndal-Surnadal

Strukturalternativ

• Grensekommune: Sunndal-NessetTingvoll
• Grensekommune: Sunndal-Oppdal
• Grensekommune: Hemne-Hitra-Aure-Smøla-Halsa

Sluttrapport i november
I sluttrapporten som kommer i november vil Telemarksforsking presentere
sine anbefalinger for kommuneinndelingen på Nordmøre samt gi råd om videre
prosess.

Viktige faglige innspill
Rapportene fra utredningene blir viktige
faglige innspill til den videre diskusjonen
i kommunene om fremtidens kommunestruktur på Nordmøre.

Frist 1. juli 2016
Kommunene har frist til 1. juli 2016 med
å gjøre sine vedtak.
Oppsummeringen av delrapport 1 og 2
viser følgende score for alternativene:
Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg

Delrapport 1
Samfunnsutvikling

Delrapport 2
Økonomi

1

Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Eide, Averøy,
Gjemnes, Tingvoll, Surnadal, Halsa, Smøla og Aure

45/80

55/100

2

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Smøla
og Aure

50/80

60/100

3

Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Halsa

50/80

60/100

4

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll

50/80

35/100

5

Halsa, Smøla, Aure, Hemne og Hitra

40/80

75/100

6

Halsa, Smøla og Aure

20/80

52,5/100

7

Eide og Averøy

30/80

45/100

8

Surnadal og Halsa

50/80

70/100

9

Surnadal og Rindal

50/80

60/100

10

Sunndal og Surnadal

25/80

37,5/100

11

Nesset, Sunndal og Tingvoll

50/80

52,5/100

12

Sunndal og Oppdal

20/80

47,5/100

13

Fræna, Eide og Averøy

50/80

50/100

For å gjøre rapportene mer leservennlig, og for å skille alternativene fra hverandre, har Telemarksforsking brukt smileys
(grønn, gul og rød) for å vurdere kriteriene og gi en samlet vurdering.
I delrapporten om samfunnsutvikling har de brukt følgende skala: Over 60 poeng = grønn, 40-59 = gul, under 40 = rød.
I delrapporten om økonomi er skalaen slik: Over 67 = grønn, 34-66 = gul, under 34 = rød.

Trykk her for å se fullversjon av delrapport 1 og 2
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Kristiansunderne positive til kommunereform
til
telefonundersøkelsen. Hovedtendensen i
svarene er den samme.

Hovedfunn for
Kristiansund

I juni ble det gjort en innbyggerundersøkelse
om
kommunereformen i 8 nordmørskommuner. I 5 av disse
var det også en nettbasert
undersøkelse.
Rapporten
kom 14. juli.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

I undersøkelsene ble man blant annet
spurt om holdninger til kommunesammenslåing, tilhørighet, tjenestetilbud,
lokaldemokrati og aktuelle alternativ.

Telefonintervju

I de 3 minste kommunene (Halsa, Rindal
og Smøla) gjort intervju med 225 personer i hver kommune, i de 4 mellomstore (Aure, Averøy, Surnadal og Tingvoll) 350 og i Kristiansnd 550.

Nettbasert undersøkelse
I den nettbaserte undersøkelsen deltok
5 av kommunene med følgende svar:
Kristiansund (478), Averøy 307), Tingvoll (89), Halsa (254) og Smøla (236).
Undersøkelsen er ikke representativ, men gir samtidig supplerende info

Strukturalternativ

Svarene fra Kristiansund
viser generelt at man er
mer positive til sammenslåing enn å fortsette som
egen kommune, sammenlignet med de andre
kommunene. Dette blant
annet fordi Kristiansund i
dag oppleves som for liten; både når det
gjelder kapasitet, kompetanse og i fysisk areal. Det nevnes også at de har lite
gjennomslagskraft opp mot stat, fylke
og at det er behov for et større fagmiljø.
Dagens tjenestetilbud anses av flertallet som rimelig godt og nærhet påpekes
som viktig faktor for kvaliteten. Flertallet mener også det er behov for færre
og større kommuner. En stor nordmørskommune anses som bedre rustet til å
møte fremtidige utfordringer.

med. Alt. 1 og 2 får høyest score med
4,2 i telefonundersøkelsen.
I nettundersøkelsen får alt. 2 høyest score
med 4,4. Alternativ 2 (Kr.sund, Averøy,
Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Smøla, Aure)
vurderes som positivt blant annet fordi
det kan bli en sterk region på Nordmøre,
en naturlig sammensetning av kommuner og det er ganske lik kultur. Negative
vurderinger som trekkes frem er at det
ikke er nok kommuner med i dette alternativet og at det er ulike behov i de
kommunene som er med.
I oppsummeringen fra alle kommunene i
de alternativ Kristiansund er med, er det
alt. 4 (Kr.sund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll) som scorer best med 3,6. Deretter
alt 3 (Kr.sund, Eide, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Halsa) med 3,3, alt. 2 med 3,2
poeng og alt. 1 med 2,9 poeng.
Rapporten viser også at innbyggerne på
Nordmøre, unntatt Kristiansund, helst
vil opprettholde dagens struktur.
• Link til telefonundersøkelsen.
• Link til internettundersøkelsen

Kristiansunderne føler sterkest tilhørighet til hjemstedet, kommunen
og Nordmøre. I spørsmål om fylkestilhørighet får Møre og Romsdal noe
høyere score (3,5) enn Sør-Trøndelag
(3,3). I den nettbaserte undersøkelsen
får Møre og Romsdal 3,2 og Sør-Trøndelag 3,7.

Sammenslåingsalternativ

Et flertall mener de har behov for mer
kunnskap før de tar endelig stilling til
kommunestrukturspørsmålet.
Innbyggerne er generelt positive til
de 4 alternativene der Kristiansund er

1=svært negativ og 6=svært positiv. Et
snitt på 3,5 er en vurderingsscore midt
på treet. Et snitt under 3,5 gir uttrykk
for negativ score, mens et snitt over 3,5
gir uttrykk for positiv score.

Tabellen under viser oppsumering av
scorene på en skala fra 1 til 6 på de sammenslåingsalternativene det ble spurt
om i undersøkelsen. De kommunene
som er merket med blått er også med i
den nettbaserte undersøkelsen. Tallene i
blått viser score i internettundersøkelsen.

Totalt

Kr.sund

Averøy

Tingv

Surnadal

Rindal

Halsa

Smøla

Aure

Alt 0 Opprettholde dagens kommune

4,2 (4,0)

3,6 (3,3)

3,9 (4,1)

3,9 (3,9)

4,6

5,0

4,0 (3,9)

4,9 (5,3)

4,2

Alt 1 Kr.sund, Eide, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Surnadal, Halsa, Smøla, Aure

2,9 (2,9)

4,2 (4,1)

3,1 (2,4)

2,8 (2,4)

1,8

2,7 (2,1)

2,5 (2,0)

2,7

Alt 2 Kr.sund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll,
Halsa, Smøla, Aure

3,2 (3,1)

4,2 (4,4)

3,2 (2,7)

2,9 (2,5)

2,5 (2,1)

2,8 (2,4)

2,9

Alt 3 Kr.sund, Eide, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Halsa

3,3 (2,8)

3,9 (3,6)

3,2 (2,5)

2,9 (2,5)

2,2 (1,9)

4,0 (4,1)

3,4 (2,8)

3,3 (3,2)
3,2 (3,7)

3,5 (3,1)

3,7

3,1 (3,1)

3,3 (2,9)

3,7

Alt 4 Kr.sund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll

3,6 (3,5)

Alt 5 Halsa, Smøla, Aure, Hemne, Hitra

3,5 (3,5)

Alt 6 Halsa, Smøla, Aure

3,4 (3,0)

Alt 7 Eide, Averøy

3,5 (3,0)

Alt 8 Surnadal, Halsa

3,5 (2,8)

3,5 (3,0)
3,7

Alt 9 Surnadal, Rindal

4,3

4,4

Alt 10 Sunndal, Surnadal

3,0

3,0

Alt 11 Nesset, Tingvoll, Sunndal

3,2 (3,0)

Alt 12 Fræna, Eide, Averøy

3,5 (3,3)

Alt 13 Surnadal, Rindal, Halsa

3,7 (2,5)

Alt 14 Rindal, Meldal, Orkdal, Agdenes

3,6

Alt 15 Surnadal, Rindal, Meldal, Orkdal,
Agdenes

3,2

14

3,2 (2,8)
4,1

3,2 (3,0)
3,5 (3,3)
4,5

3,0
3,6

2,6

4,0

3,1 (2,5)

Valgforberedelser 2015

Mandag 10. august starter
den ordinære forhåndsstemmegivningen. Forhåndsstemmegivning i Kristiansund
gjøres på servicekontoret,
fra klokken 09.00 til 15.00
alle virkedager. Det blir også
forhåndsstemmegivning på
institusjoner som sykehus,
sykehjem og lignende. Syke
og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme.

ikke er mottatt av folkeregisteret innen
30. juni 2015, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Forhåndsstemme til 11. sept

Valgdagene

Du kan forhåndsstemme fram til og med
11. september. Du kan forhåndsstemme
i hvilken som helst kommune i landet.
På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse
den 30. juni. Du kan bare stemme én
gang. Ved forhåndsstemming må man
også medbringe legitimasjon for å få
avgitt stemme.

Må stå i mantallet
For å være stemmeberettiget må man
stå i manntallet. Hvis du har flyttet til en
annen kommune og melding om flytting
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Den som mener at vedkommende selv
eller noen annen er uriktig innført eller
utelatt i manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være
skriftlig og begrunnet.
Manntallet er utlagt til offentlig ettersyn
ved Kristiansund servicekontor fra 13.
juli og fram til valgdagen.

På valgdagene søndag 13. og 14. september, kan man avgi stemme i 8 stemmekretser/-lokaler i Kristiansund. Dette
er de samme kretser og lokaler som ved
Stortingsvalget 2013. Dette ble vedtatt
av Valgstyret i møte 19. mai.

Valgkort
På valgkortet, som motts i posten innen 10. august, står det hvilken stemmekrets man tilhører og hvilket stemmested det er foretrukket at man avgir
stemme i.

8 stemmelokaler

Stemmelokaler ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2015 er:
• Bjerkelund stemmekrets: Bjerkelund
skole.
• Dale stemmekrets: Dahlehallen.
• Frei stemmekrets: Frei skole.
• Goma stemmekrets: Gomalandet
skole.
• Innlandet stemmekrets: Innlandet
skole.
• Kirkelandet stemmekrets: Folkets
hus.
• Nordlandet stemmekrets: Nordlandet
barneskole.
• Rensvik stemmekrets: Rensvik skole.

Åpnigstid valgdagene
Åpnings-/stemmetiden ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 blir:
• Søndag 13. september kl. 16.00 –
20.00
• Mandag 14. september kl. 09.00 –
20.00
Tekst: Toril Skram Lundberg
Foto: Petter Ingeberg

Valgopplæring for 10. klassinger
Det ble en innholdsrik dag med foredrag
fra rådmann Arne Ingebrigtsen, praktisk
innføring i hvordan stemme, møte med
ordførerkandidater og kommunequiz.
En viktig del av dagen var det å gå gjennom valghandlingen. Å komme i et valglokale, stå i kø, gå i et avlukke, ta en
stemmeseddel, brette, registrere seg og
putte seddelen i urnen. Mange av elevene uttrykte at det var bra å få prøve
det og finne ut hvor lett det egentlig er
å stemme.

Mandag 15. juni var omlag
300 elever fra 10. klassetrinn samlet til valgopplæring i Caroline kinosenter.
Formålet var å gjøre ungdommene klar til å gå til
valgurnene i september og
bruke stemmeretten sin.

Kristiansund er i år en av tjue kommuner som er med i forsøk med nedsatt
stemmerettsalder til 16 år.
I den forbindelse ønsket vi å lage et opplegg, både for å gjøre ungdommene klar
over at de kan stemme i år samt å lære
dem hvordan det stemmes.

Elevene fikk også muligheten til å møte
ordførerkandidatene. Dette var viktig
å få til, da det ikke er alltid like lett å
vite hvem de er. Ordførerkandidatene
fikk først kort tid på introdusere seg
selv og partiet, og deretter ble det klart
for spørsmål fra salen. Noen av elevene
hadde forberedt spørsmål på forhånd.
Det ble god debatt, der kandidatene
både mottok applaus og jubel fra salen.
Nå håper vi at alle tar turen til stemmelokalene 14. september.
Tekst: Camilla Wiik.
Foto: Ove Rødal

Cheerleading gjennom Kul-Kultur
Cheerleading er en morsom idrett som
kombinerer turn, dans og akrobatikk.
Sporten handler om å løfte, kaste og
danne pyramider av mennesker. Det
kreves ingen forkunnskaper for å lære
seg cheerleading og det passer for alle!
Både gutter og jenter var velkomne.
Instruktørene var to jenter fra cheerleadinglaget NTNUI Titans i Trondheim.
Treneren Marie Musæus er tidligere
utøver og Liv D. Anker er klubbleder og utøver. Begge har lang erfaring
med cheerleading lære bort den grunnleggende teknikken oss gjennom kurset.
Det var gøy å se hvordan deltakerne
utviklet seg gjennom disse dagene. 2.
juli avsluttet kurset med oppvisning for
brannvakta og barnas foreldre.

I forbindelse med årets
Kul-Kultur var det kurs i
Cheerleading fra 29. juni til
2. juli i gymsalen på brann-
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stasjonen. 18 jenter fra
alderen 11 -13 år deltok.

Følg våre hjemmesider for mer informasjon om Kul kultur. Kul Kultur har
også egen Facebook side.
Tekst og foto: Kristin Brevig, kulturkonsulent

Nytt avløpsrenseanlegg status 1. juli
Når det gjelder arbeidene med overføringsledninger så er ledningen fra Karihola
til Hagelin ferdig lagt.
Overføringsledninger
fra Nerlandsdalen og
Myra er ferdig prosjektert, og det blir
anbudskonkurranse
om disse arbeidene i
høst. Overføringsledningen fra Dunkarsundet til Hagelin er
nesten ferdig. Her
gjenstår en liten strekning i Folkeparken.
Ledningen i Folkeparken er dimensjonert for å ta imot avløpsvann fra Nordlandet og Gomalandet.

Arbeidene med bygging av
avløpsrenseanlegget startet rundt påsketider. Bygget
skal
fundamenteres
med stålkjernepeler til fjell,
og i midten av juni var ca.
halvparten av pelene nedsatt. Betongarbeidene er
også kommet godt i gang, og
pumpekjelleren er snart ferdigstøpt. I tillegg er støping
av bærebjelker for bunnplat-

en igangsatt. Fremdriften i
prosjektet er omtrent som
forventet. Planlagt ferdigstillelse er våren 2016.
Aktiviteten på byggeplassen blir noe
lavere i sommerferien. Noe arbeid vil
holde fram, i hovedsak betongarbeider.
Det er foretatt jevnlige gassmålinger, og
disse har så langt ikke gitt noe utslag.
Det tas gassmålinger så lenge det pågår
arbeid under bakkenivå.

Arbeidene med nytt
av l ø p s r e n s e a n l e g g
og overføringssystem
er i henhold til kommunedelplan for avløp og vannmiljø. Anlegget som bygges
vil oppfylle de nye europeiske rensekravene, og er viktig i arbeidet for et
bedre vannmiljø.
Tekst: Vidar Dyrnes, overingeniør
Foto: Petter Ingeberg

Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Endringen er innført som følge av
EU-kommisjonens krav og for at innbyggerne skal unngå å bruke unødig tid på å
lete etter legevaktnummeret når de er
på reise rundt omkring i landet.
Tjenestene skal være gratis å ringe både
fra fastnett og mobilnett.

Helsedirektoratet skal fra
1. september, sammen med
kommunene, iverksette ett
felles nasjonalt legevaktnummer over hele landet.
Nummeret skal være i funksjon hele døgnet hele året.
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Nummeret, 116 117, kan ringes dersom
man trenger råd eller lettere medisinsk
hjelp og du kommer da til nærmeste
legevakt fra der du oppholder deg. Ved
behov viderekobles samtalene til andre
legevaktsentraler og AMK.

Det vil senere også komme nasjonale
telefonnummer i 116-serien til Krisetelefon for og om savnede barn, Telefonrådgiving for ofre for kriminalitet, Hjelpelinje for barn samt for Krisetelefon.
Tekst: Petter Ingeberg

696 500 kroner til Levekårsprosjektet
Molde vært engasjert for å kartlegge
barn og unges deltakelse i fritidstilbud,
hvordan frivillig sektor arbeider med
rekruttering, tilrettelegging og inkludering, og foreldrenes erfaringer med hva
som hemmer eller fremmer deltaking.
Ett funn er at nesten tre av fire barn
deltar i organisert aktivitet, noen færre
av de med innvandrerbakgrunn.
I intervju har flere foreldre med innvandrerbakgrunn svart at de er positive til
barnas deltakelse, men at de kan ha
vansker knyttet til informasjon, økonomi
og transport. Prosjektet har også erfaringer med at levekårsutfordringer
gjerne hoper seg opp.
Som seg hør og bør feiret arbeidsgruppen tildelingen med kake. Fra venstre Margrete Magerøy
(prosjektleder), Bente Elshaug (folkehelsekoordinator), Trude Jonassen (Barn, familie og
helse), Ørnulf Michelsen og Britt Engvig Hjelle (kulturenheten). Harald Fashing fra idrettsrådet
og Ellen Cathrine Hammer fra Møre og Romsdal idrettskrets var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kommunen ved Levekårsprosjektet har fått tilsagn
fra fylket om 696 500 kroner
i
lokalsamfunnsutviklingsmidler (LUK). Dette er den
største LUK-tildelingen i vårt
fylke i år. Midlene går til utvikling av gode rutiner for
samhandling mellom kommunen, frivillige lag og organisasjoner i et målrettet
arbeid for å rekruttere, tilrettelegge og inkludere flere
levekårsutsatte barn og unge
i organiserte fritidstilbud.

Konkretisering av hvordan arbeidet skal
gjøres i praksis kommer fram av partnerskapsavtalene mellom kommunen og
de lag/organisasjoner, som vil delta.
Målgruppa er barn, unge og familier med
levekårsutfordringer. Herunder barn og
unge i familier med lav inntekt, barn og
unge med ulike helseutfordringer samt
barn og unge av innvandrerforeldre.
Prosjektet ser på organiserte fritidstilbud som en viktig arena for fellesskap,
tilhørighet, læring og styrking av både
fysisk og psykisk helse.
Som ledd i arbeidet har Møreforsking

Studien til Møreforsking viste videre at
frivillige lag og organisasjoner er utelukkende positive til deltakelse av målgruppen i sine tilbud, men at de manglet overordnede tiltak og strategier for
rekruttering, tilrettelegging og inkludering av gruppen. Under et dialogmøte i
fjor høst ble det også fremmet ønske
fra frivillige lag og organisasjoner om
at kommunen tar et større ansvar for å
koordinere samarbeidet.
Prosjektledelsen takker Møreforsking
Molde, frivillige lag og organisasjoner,
private aktører og ansatte i offentlige
tjenester, som alle har gitt viktige innspill. Sist, men ikke minst en stor takk til
Møre og Romsdal fylke som har gjort det
mulig å gjennomføre prosjektet.
Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder
Foto: Petter Ingeberg

Du kan 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 infosbladet 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 distriburt 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 rådmannene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebanken” på Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning. Nå prøver vi det.
Du kan se tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kommer kjernejournalen
Hvorfor kjernejourlan?
I dag bruker helsepersonell ofte tid på
å lete etter oppdaterte opplysninger om
pasienten før behandlingen kan starte.
Når det haster, kan dette få alvorlige
følger for deg.

Innhold

Fra 15. august får alle innbyggere i Møre og Romsdal
egen kjernejournal. Blir du
akutt syk, har helsepersonell
rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Dette bidrar til tryggere
behandling og kan redde liv.
Hva er kjernejournal?
Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som
innbygger og helsepersonell har tilgang
til. Blir du akutt syk, har helsepersonell
rask og sikker tilgang til opplysningene i
din kjernejournal.
Kjernejournal erstatter ikke journaler du
har hos fastlege eller på sykehus, men
utgjør et viktig supplement, særlig i
akuttsituasjoner hvor det haster å finne
informasjon om helsetilstanden din.
Kjernejournal vil bidra til tryggere behandling og kan redde liv.

Kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om deg fra offentlige
registre, kritiske opplysninger som
legges inn av legen din og registreringer
du selv gjør.
Kjernejournal samler informasjon fra
flere kilder og gjør disse opplysningene
tilgjengelig både for deg og for helsepersonell.
I din journal kan du se følgende opplysninger:
• Egne registreringer
• Legemidler
• Besøkshistorikk fra sykehus
• Kritisk informasjon
• Logg over hvem som har gjort
oppslag i din kjernejournal

Hvor finner jeg journalen?
Du får tilgang til din kjernejournal ved å
logge deg på helsenorge.no under Min
helse.
Du må logge deg inn med din personlige
elektroniske ID (BankID el.l) for å få tilgang til kjernejournalen.

Sikkerhet og personvern
Kjernejournal er utviklet av Helsedirek-

toratet og følger myndighetenes krav til
sikkerhet og personvern. I utviklingen
er det er lagt stor vekt på at opplysningene i kjernejournalen blir håndtert på
en trygg og sikker måte.
• Bare godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang til kjernejournal via sitt eget journalsystem og i
et lukket helsenett.
• Kun autorisert helsepersonell får slå
opp i kjernejournal, og bare når de
gir deg helsehjelp.
• Helsepersonell må identifisere seg på
høyeste sikkerhetsnivå og all aktivitet loggføres.
• Det er bare du som får tilgang til din
kjernejournal via helsenorge.no.
• Du må identifisere deg på høyeste
sikkerhetsnivå.
• Du kan selv følge med på hvem som
har gjort oppslag i kjernejournalen
din.
• Personer med hemmelig adresse blir
automatisk reservert fra kjernejournal.
• Sikkerheten overvåkes kontinuerlig
og sikkerhetsbrudd blir anmeldt.
• Kjernejournal er hjemlet i pasientjournalloven § 13 og er i tråd med
øvrige bestemmelser i denne loven
samt med bestemmelser i pasientrettighetsloven
Her er link til videre informasjon og
pålogging til Min helse
Tekst og illustrasjon: Helsenorge.no

Advokatvakten starter igjen i september
Gratis

Etter sommeren
starter advokaten opp opp igjen
torsdag 17. september. Tilbudet
gis ved Kristiansund
servicekontor.

Hver torsdag kan du få en halv times
gratis advokathjelp ved Kristiansund
servicekontor. Advokaten vil være tilstede mellom kl. 09.30 og 11.30.

Timeavtale
Ta kontakt med servicekontoret for
timeavtale:
• Servicekontor@kristiansund.kommune.no (oppgi navn og tlf.nr.)
• Tlf. 71 57 40 00
• Kom innom kontoret i Langveien 19
Tekst: Annette Gundersen

19

Møteplan august/september 2015
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon

Aug

BYSTYRET

Ordfører: Per Kristian Øyen. 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.

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutv)
Leder: Bjarne Elde Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

Sept
01.

25.

20.
18.
28.

Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)

03.

Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

17.

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

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl. 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.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1.
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også
med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen. Onsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker

RÅD FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy. Onsdag 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.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin. Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferdselsspørsmål om vei, havn og luftfart lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det
forbereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

UNGDOMSRÅDET
Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 Møtested avtales.
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring i demokratiske
holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget ivaretar politiske oppgaver etter Naturmangfoldloven og Viltloven (lov om jakt og fangst).
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26.

29.

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)

Fredag 10. juli var NRKs sommerbåt en uoffisiell lyntur innom havna på sin ferd langs kysten. Dette bildet
som vi la ut på kommunens facebookside skapte stor begeistring og ble i løpet av 2 dager sett av omlag
22 000 personer, likt av knapt 600, delt av 64 og kommentert av 13. (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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