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Førjulstemning på kaia. Julestjernene til gartneriet lyser opp i skumringen (Foto: Petter Ingeberg)
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Takk for et godt 2016

av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Det første hele driftsåret hvor vi har jobbet sammen, etter at jeg ble ansatt som rådmann,
er snart ved veis ende. Innsatsen har vært formidabel. Tusen takk, og det er godt levert.
Noen rynket på nesen når de så forsiden på økonomiplanen i
fjor høst. En ordsky prydet økonomiplanen, hvor ordet budsjettdisiplin var uthevet. Det vi har fått til er akkurat det. God
budsjettdisiplin som igjen har medført en mer forutsigbar
hverdag. Trangere, men mer forutsigbar.

Da får det bare være at Tidens Krav måtte grave frem noen
tall fra 2015 for å kunne lage en forside om at kommunen fortsatt muligens er ganske dårlig. Jeg er i alle fall veldig fornøyd
med innsatsen vår i 2016. Kristiansund ble en bedre by gjennom året som har gått, og jobben fortsetter i det nye året.

Driftsavviket i vårt budsjett på knappe 2 milliarder vil være
mindre enn 0,2 prosent om vi ikke får noen overraskelser. Det
er godt styrt.

På denne tiden i fjor stod vi midt i en asylsøkerutfordring. Som
så mye annet i 2016 løste vi det eksemplarisk, i den forstand
at vi ble en referansekommune for IMDi og fylkesmannen. Det
samme gjaldt kuttplanen fra april 14, og budsjettet med deling
av drift og lønnsbudsjetter. Når jeg er i regionale/nasjonale
møter nevner stadig flere at de vil bruke «Kristiansundsmodellen». Det gir stolthet.

Når vi i tillegg sanker priser for våre tjenester og utmerkelser til våre ansatte, gjøres mye rett i tjenesteutøvelsen også.
DOGA prisen til enhet Sykehjem, Kongens fortjenstmedalje på Rokilde, Farmandprisen for beste styringsdokument,
Kommunekompassprisen for beste kommunale forvaltning.
Strålende.
Jeg kunne kanskje nevnt navnet til den personen som fikk
fortjenstmedaljen i stedet for Rokilde, men å stå støtt i et lang
arbeidsliv krever gode og omtenksomme kolleger. Det har vi
mange av.

En uvurdelig innsats fra alle oss kommuneansatte, hver dag,
og hver time gjennom hele 2016 flytter oss fremover. Mange
av de hundretusenvis av timene som legges ned i tjenesten
er usynlig fordi effektene er langsiktige. Likevel er disse de
viktigste. De representerer våre lovpålagte tjenester, og er
grunnlaget for vurderingen av en kommune og dens kvalitet.

Takk for et godt 2016. Ta vare på hverandre og ha en trivelig julefeiring.
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Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i oktober 2016:
• Therese Sørensen Eiken har 01.10.2016 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved enhet Sykehjem
• Ahmed Khoshnau har 01.10.2016 tiltrådt i 100 % stilling som miljøarbeider ved Flyktningtjenesten
• Svetlana Kadiseva har 17.10.2016 tiltrådt i 60 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i oktober 2016:
• Karen Flesvig Schrøder har sagt opp 100 % still som kulturskolelærer ved Kristiansund kulturskole, fratredelse 01.10.2016
• Eivind Gustad har sagt opp sin 100 % stilling som formann ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.10.2016
• Bente Brunsvik har sagt opp sin 70 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.10.2016
• Inger Takle har sagt opp sin 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.10.2016
• Liv Bøe Fiskvik har sagt opp sin 80,35% stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.10.2016
• Astrid Gaupseth har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.10.2016
• Marlen Havnen Misund har sagt opp 100 % still som barnevernkurator ved Barn, familie og helse, fratredelse 07.10.2016
• Stine Sæther har sagt opp sin 40 % stilling som assistent ved Bergan sykehjem, med fratredelse 18.10.2016

Utlyste stillinger
Barn, familie og helse - Frist: 2. januar
• 100 % barnevernkonsulent, 2. gang
• 100 % barnevernkurator, fast
• 50 % barnevernkurator, fast
• 100 % barnevernkurator, vik.
• 50 % sekretær, vik.

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver
Helseinnovasjon, 3- årige still. 2. gang - Frist: 2. januar
• 100 % prosjektdirektør
• 100 % prosjektleder/daglig leder

Hjemmetjenesten - Frist: 12. desember
• 50 % BPA (Personlig brukerstyrt assistent)
Fastlegehjemmel - Frist: 12. desember
• Etablert fastlegehjemmel ved Frei legesenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste
• 100 % fagansvarlig Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjeneste i Møre og Romsdal, Kristiansund kommune. Frist: 12. desember 2016
Psykisk helse - Frist: 11. desember
• 100 % miljøterapeut, fast
• 2 x 66,8 % helsefagarbeider natt, fast

Strategisamling i personalseksjonen
ble jobbet individuelt, så i grupper, og
tilslutt i plenum.
For hvert tema som ble drøftet, ble det
valgt tiltak som er viktig å jobbe videre
med for at seksjonen kan yte best mulig
service med riktig bruk av tid, gjennom
gode arbeidsprosesser og samhandling.
Tiltakene ble tematisert med bruk av
POST-IT lapper på vegg. Videre fikk
deltakerene utdelt fiktive penger som
en elimineringsmetode for å prioritere
viktige tiltak på hvordan det kan oppnås
gevinstrealisering.
Nermana Kurtovic (bak f.v), Sunniva Teilgård, Hege Kristin Hovde, Linda Mari Mjønes, Monica
Aarønes, Trine Rundfloen, Astri Sjåvik, Sølvi Andersen Ness, Sigvard Thy, Merete Maurset,
Laila Karlsvik, Katerina Pedersen og Klaus Torske. Sittende foran Anniken Kleven-Gasser.
(Vibeke Nilsson har permisjon og var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Hele staben i personal- og
organisasjonsseksjonen var
onsdag 16. november samlet
til strategisamling for å drøfte
seksjonens service og tilgjengelighet, samt arbeidsprosesser og samhandling.
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Det har tidligere vært gjennomført
en
brukerundersøkelse
kommunale
ledere.
Med utgangspunkt i tilbakemeldingene, har seksjonen, i strategisamlingen drøftet alle spørsmålene
og kommentarene på det som omhandler personal og lønn. Det ble jobbet
etter IGP-metoden. Det vil si at det først

Videre skal det fordeles ansvar, tidsfrister for ferdigstilling av prosjekter og
måloppnåelse.
Gjennom samlingen har seksjonen fått
mange konkrete forslag på tiltak som
skal gjennomføres. Noen tiltak er lett
å gjennomføre, mens andre er mer tidskrevende. Disse skal det jobbes videre
med, og vi vil tilslutt sitte igjen med et
håndfast resultat fra undersøkelsen.
Tekst: Hege Hovde. Foto: Kjell Neergaard

Regler for avspasering og sånt i jula
Arbeidstiden i romjula
Rådmannen kan hvert år redusere daglig
arbeidstid for alle eller bestemte personalgrupper i forbindelse med jule- og
nyttårshøytiden.

Mange kommunalt ansatte
planlegger å ta ut litt avspasering eller ferie i tilknytning til jula. Her er reglene
som gjelder, hentet fra kap.
3 i personalhåndboka.

Ordningen gjelde for følgende områder:
• Sentraladministrasjonen
• Kontor/administrativt personale,
inkl. adm. ved tekniske tjenester
For romjula 2016 blir åpningstiden på
kommunale kontor og arbeidstiden for
de ansatte fra klokken 10 til 14.

Det forutsettes at tilbudet til brukerne
ikke reduseres og at ordningen ikke
medfører økte driftsutgifter.
Dersom arbeidstiden reduseres foretas avspasering og uttak av permisjon eller ferie etter følgende regler:
• Ferie/permisjon: En dag
• Avspasering og uttak av fleksitid:
7,5 t
Tekst: Monica Aarønes, personalrådgiver

Åpningstider jula 2016
Sentrum helsestasjon

Gjenbrukshallen

• 23. desember: Stengt
• Romjula: Kl.10.00 – 12.00.
• Vaksinasjonskontoret åpen 27. desember kl. 10.15-13.30.
• HPV vaksinering åpen for timebestilling 27.-29. desember
kl. 10.30-13.30.

• Stengt for salg i romjula.
• Første salgsdag i 2017 er 3. januar.
• Gjenbrukshallen tar imot gjenstander
når miljøstasjonen er åpen.

Biblioteket
Kommunale kontor
• Romjula: Kl. 10.00 – 14.00.

• Julaften/Nyttårsaften: Stengt.
• Romjula: Kl. 10.00–14.00.

Frei Helsestasjon

Hagelin miljøstasjon

• 23. desember: Stengt
• Romjula: Stengt.

• Romjula: Kl. 08.00-13.30.

NAV Kristiansund
• Romjula: Kl. 11.00 - 14.00

Alarmsentralen er døgnåpen
• Utenom ordinær arbeidstid er
sentralbordet 71 57 40 00 koblet til
alarmsentralen. De er døgnbetjent
og kan formidle spesielle henvendelser som krever øyeblikkelige tiltak.
Tekst: Petter Ingeberg

Forvaltningsrevisjon om etikk og habilitet

Kontrollutvalget
har
bestilt en forvaltningsrevisjon
innen temaet etikk og habilitet. Revisjonen utføres av
Distriktsrevisjon Nordmøre
med kommunens ansatte og
folkevalgte som målgruppe.
For å kunne gi en bred og grundig tilbakemelding på de spørsmålene som
kontrollutvalget ønsker svar på, vil Dis-
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triktsrevisjonen gjennomføre en spørreundersøkelse som sendes alle ansatte i
kommunen og alle folkevalgte.

ningslinjene opp mot etiske problemstillinger og eventuell habilitetsproblematikk de stilles overfor?

Undersøkelsen blir sendt ut i løpet av
januar, og ordføreren oppfordrer alle om
å svare. Det er av vesentlig betydning for
troverdigheten til en slik undersøkelse at
svarprosenten er høyest mulig.

På bakgrunn av funnene som blir gjort
vil distriktsrevisjonene gjøre en vurdering og komme med anbefalinger til
eventuelle forbedringer.

Formålet med undersøkelsen er å se på
hvordan kommunens etiske retningslinjer blir forstått, formidlet og etterlevd
blant ansatte og politikere.
• Hvordan ivaretas arbeidstakere og
andre som varsler om uetisk adferd
og/eller brudd på de etiske retningslinjene?
• Er de etiske retningslinjene et «levende» dokument, er verdiene gjort
kjent og har ansatte og politikere i
kommunen en bevissthet om ret-

Spørreundersøkelsen sendes ut via
questback som er et web-basert verktøy for å utforme og distribuere spørreundersøkelser, samt for innsamling og
analyse. Questback ivaretar anonymiteten og svarene framstilles i en anonymisert rapport. Undersøkelsen sendes alle
ansatte og folkevalgte på e-postadresser
som er registrert via kommunen. Følg
ekstra med på e-posten i januar. Besvarelsen tar mellom 5 og 10 minutter.
Tekst: Marianne Hopmark, fagansvarlig
v/Distriktsrevisjon Nordmøre

Positive til nytt opera- og kulturhus

En samlet familie- og kulturkomité
på
Stortinget
mener
i sin innstilling til
statsbudsjettet for 2017,
at en snarlig realisering av
planene om nytt opera- og
kulturhus i Kristiansund er
av stor betydning for regionen. -Jeg oppfatter dette
som en marsjordre til regjeringen, og jeg regner med
at bevilgningen kommer i
neste runde, sier ordfører
Kjell Neergaard.
Stor betydning for regionen
Komiteen mener at realisering av prosjektet får stor stor betydning for regionen både gjennom etablering av nye
kulturarbeidsplasser samt et viktig byggeprosjekt som i anleggsperioden vil generere stor aktivitet i en region som er
hardt rammet av den økonomiske krisen
i petroleumsbasert næringsliv.

Vitamininnsprøyting
I innstillingen vises det også til at fylkestinget i oktober i år gjorde vedtak om
en uttalelse til statsbudsjettet, der de
understreket at nytt opera- og kulturhus
blir en vitamininnsprøytning for Nordmøre både i kraft av et kulturelt senter
og viktige arbeidsplasser.

Marsjordre om byggestart
-Det er en svært tydelig marsjordre til
Kulturministeren fra Stortinget om å
starte opp bygging av nytt opera- og

5

kulturhus, sier kulturpolitisk talskvinne
Hege Liadal (Ap). -Aldri har vi vært
nærmere målet om oppstart, Arbeiderpartiet har penger i sitt budsjett og
mandag spør jeg kulturministeren om
hvordan hun vil følge opp innstillingen
fra Kulturkomitéen. Jeg mener folk
i Kristiansund har grunn til å juble litt
over det når det er en samlet komite
på Stortinget som viser vilje, avslutter
Hege Liadal.

Kristiansund som regionsenter.

Medlemmer fra Stortingets Familie- og
kulturkomite var 21. november i Kristiansund i anledning en nasjonal kulturpolitisk debatt, der de også møtte
Venstres Pål Farstad i panelet. Her kom
det tydelig frem at det var tverrpolitisk
interesse og vilje til å se videre på prosjektet, og en merknad fra komiteen ble
allerede da luftet som en mulighet. -Det
at en samlet komite nå legger breidsida til, forteller oss ikke bare at vi har et
realiserbart og godt prosjekt, men også
at våre politikere både lokalt og regionalt har lykkes i å formidle vårt behov og
vår historie, sier kultursjef Eigunn Stav
Sætre.

Rådmannen skrev i sin saksutredning
at det årlig fremmes sak til bystyret om
opera- og kulturhus i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Saken skal
inneholde en revidert kostnadsoversikt,
herunder medtatt eventuelle nye tekniske revisjoner, nye forutsetninger og
årlig prisstigning.

Vedtak i bystyret mars 2014
Bystyret vedtok 4. mars i 2014, med 27
mot 16 stemmer, å sende søknad til stat
og fylke om økonomisk støtte til nytt
opera- og kulturhus.
Prosjektet er karakterisert som den
største saken kommunen hittil har behandlet. Videre en sak av svært stor
betydning for videre byutvikling og for

I sin innstilling anbefalte rådmannen at
søknaden ble sendt basert på forslaget
datert 1. februar 2014 fra CF Møller.
Drifts- og kapitalkostnadene til prosjektet, ut over det som allerede er innarbeidet, innarbeides i kommunens økonomiplanen i samsvar med rådmannens
forslag om låneopptak på 134 millioner
kroner og foreslåtte driftsramme.

Endelig byggevedtak foretas når fullfinansieringen er vedtatt på fylkeskommunalt og statelig nivå og prosjekt-/
byggekostnadene er innhentet av kommunen.

Stortinget 14. desember
Stortinget behandler statsbudsjettet for
2017 onsdag 14. desember.
• Innstillingen fra stortingskomiteen 9.
desember 2016
• Saksfremlegget til bystyret mars
2014
• Samlet beskrivelse av revidert forprosjekt 1. februar 2014
Tekst: Eigunn Stav Sætre/Petter Ingeberg

Desemberkonferansen - en unik møteplass
ket for mange ting. Wintershall leverte
på lokale kontrakter til Vestbase og
Oss-nor, VNG Norge sikter seg inn på
Njord A, Dea Norge har funnet løsningen på Dvalin-feltet og det arbeides
med å plusse på nye gassvolumer til
Aasta Hansteen. Også Njord Future og
Trestakk i Statoil-regi er utviklingsprosjekter som Statoil kjører frem. I tillegg
fanger konferansen opp nye trender og
innovasjon.

Det er alltid ordføreren i Kristiansund som åpner desemberkonferansen.
De siste årene har det startet med en fersk billedkavalkade akkompagnert av
“long december night” etterfulgt av ordførerens tale

Desemberkonferansen
er
en helt spesiell møteplass
for kontaktskapende virksomhet med tunge aktører i
norsk næringsliv.
«Et stille diplomati» er tittelen på det
arbeidet som oljeutvalget i Kristiansund
startet opp for 46 år siden. Dette var et
kommunalt lobbyapparat som ble brukt
for at Kristiansund skulle bli Midt-Norges
oljeby når boring nord for 62. breddegrad ble aktuelt.
Fortsatt har kommunen et politisk utvalg
som arbeider aktivt med å skape dialog
med aktørene. Det skjer i det daglige
mellom rådhuset og store selskaper, og
det er fortsatt et politisk utvalg som arbeider med de aktuelle problemstillinger
og utfordringer som dukker opp.

Som møteplass er Desemberkonferansen helt unik. Da opererer vi på hjemmebane og kan sette stemningen på vårt
vis.
Årets konferanse ble svært vellykket i så
måte. For det første klarer arrangøren
KNN å holde høyt nivå på den faglige
delen. Det er foredragsholdere av beste
kvalitet.
I tillegg satses det på sosiale møteplasser i tilknytning til konferansen. Kommunen går i møter med svært mange;
i formannskapssalen, i frokost- og
lunsjmøter på hotellene, Shells middag
kvelden før i Festiviteten, 1-1 samtaler
og vi bruker pausene til å bli kjent med
folk. Alt dette planlegges nøye.

Ordføreren formulerte seg slik i Festiviteten: -I tiår etter tiår har vi hatt et godt
samarbeid med Shell. Jeg er den sjette
ordføreren dere har hatt med å gjøre i
Kristiansund kommune siden dere fant
Draugen i 1984. Shell i Kristiansund og
på Nyhamna er en enorm suksess for
lokalsamfunnet og nasjonen.
Toppsjefen i Norske Shell, Tor Arnesen,
fikk en gave fra kommunen for innsatsen han har lagt ned som styreleder i
Norsk Olje og Gass i tre år, som en tydelig talsperson for en viktig næring. -Vi
takker deg for at du var bransjens lagkaptein i en krevende tid, sa ordfører
Kjell Neergaard.
Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Petter Ingeberg

Desemberkonferansen 2016 vil bli hus-

I «Skriverstuen» på Grand var det “langbordmøte” mellom Statoil drift nord og
Kristiansund kommune. Fra venstre Anniken Kleven-Gasser, Arne Ingebrigtsen,
Kjell Neergaard, Maritta B Ohrstrand, Per Sverre Ersvik og Anton Monge.
Alle fra Kristiansund kommune. I midten bak: Sverre Kojedal, deretter
Gunnar Owe Gundersen, Christer Aleksander Bjørshol, Jone Stangeland ,
Siri Espedal Kindem, Philippe Mathieu, Olav Godø, Snorre Grande
og Torje Saur. Alle fra Statoil.
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Norske Shell laget et stilig arrangement
i Festiviteten som oppspill til selve konferansen, og media er aktive med å formidle nyheter og kommentarer.

I «Kroken» i spisesalen på Grand, lunsjtreff
mellom politikere og administrasjon i
kommunen. Henrik Stensønes, Geir Nordli,
Robert Nordvik, Torbjørn Sagen og Helge
Hegerberg i samtaler med ekspedisjonssjef
Lars Erik Aamot og rådgiver Elnar Remi Holmen i OED. Til høyre politisk redaktør i DN,
Kjetil B. Alstadheim.

24 514 innbyggere pr 1. oktober 2016

Befolkningssttistikken
fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
for 3. kvartal viser en svak
økning i forhold til 2. kvartal.
På Nordmøre er det Kristiansund som
har størst økning med 55 og Eide størst
nedgang med 23. Molde øker med 110
og Ålesund med 151.
Ser vi nærmere på tallene for Kristiansund for tredje kvartal, så der det:
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66 fødte, 41 døde, 978 innflyttinger
(hvorav 93 fra utland) og 861 utflyttinger (hvorav 44 til utland)

For hele Nordmøre var det økning på
114 personer og en total befolkningsmengde på 62 031 per 1. oktober.

Statistikken er lagt ut på SSB sine nettsider 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.

Ser vi hele fylket samlet er folketallet
økt med 571 personer til 265 620.

Ni av Nordmørskommunene har økning
iog to har nedgang.

For hele landet, så var det i løpet av
tredje kvartal en folketallsøkning på
15 300 til 5 252 166 pr. 1. oktober.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Kommune

1. juli 2016

Endring

1. oktober 2016

Kristiansund

24 459

+55

24 514

Sunndal

7 130

+33

7 163

Surnadal

5 982

+2

5 984

Averøy

5 854

-12

5 842

Aure

3 572

+4

3 576

Eide

3 473

-23

3 450

Tingvoll

3 112

+14

3 126

Gjemnes

2 601

+12

2 613

Smøla

2 146

+1

2 147

Rindal

2 019

+4

2 023

Halsa

1 569

+24

1 593

Nordmøre

61 917

+114

62 031

Møre og Romsdal

265 620

+571

266 191

Molde

26 715

+110

26 825

Ålesund

46 876

+151

47 027

Desember er årets verste brannmåned

Desember er årets verste
brannmåned med betydelig
økning i antall boligbranner
sammenlignet med ellers i
året. Dette er en skremmende
påminnelse om at vi må være
ekstra oppmerksomme på
brannfarene i julemåneden.
Pass derfor på å bytte batteri i røykvarslerne og test om de virker. Alle
boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha
minst en varsler i hver etasje. Alarmen
skal kunne høres tydelig på oppholdsrom
og soverom, også når døren mellom
rommene er lukket.
For å være best mulig forberedt er lurt
at familien sammen har gjennomført en
brannøvelse. Dette øker tryggheten, og
er spesielt viktig for barna. Fortell også
barna om hvorfor røykvarsleren piper og
hva man skal gjøre når det skjer.
Hvordan man skal opptre i en brann
avhenger av situasjonen. Vanlig prioritering er: Redde-Varsle-Slukke

Redde
Sørg for å varsle og hjelpe alle ut av huset.
Hjelp hverandre ut til møteplassen, som
dere har blitt enige om på forhånd.
Sjekk at alle har kommet seg ut.
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Varsle
Varsle brannstasjonen på 110. Oppgi
nøyaktig adresse. Dette bør barna også
lære. Ikke legg på før du har fått beskjed
om at du kan gjøre det. Brannstyrken er
allerede på vei mens du snakker.

Slukke
Dersom brannen ikke har blitt for stor,
forsøk å slukke. Ikke utsett deg selv eller
andre for fare. Røyken er svært giftig.
Ta imot og orienter brannstyrken om
situasjonen når de kommer.
Gi straks beskjed dersom noen personer
ikke har klart å komme seg ut av huset.
Gå ikke inn i huset for å redde eventuelle
kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat
dette til brannfolkene.

•

•

•

•
•

apparat lett tilgjengelig. Sørg for at
alle i husholdningen kjenner plassering og anvendelse.
Tørrkoking er en hyppig brannårsak,
skru derfor av kokeplater og komfyr
hvis du forlater kjøkkenet.
Fyr med tørr ved, ikke bruk bensin,
parafin eller andre brannfarlige vesker til opptenning.
Sørg for god trekk i ovnen. Dette gir
god forbrenning og reduserer fare
for sotbrann i skorsteinen.
Fakler må plasseres i slik avstand at
de ikke kan antenne boligen.
Installer seriekoblede røykvarslere i
alle etasjer, i soverom og på
kjøkkenet.

Tekst: Kjell Inge Mathisen, brannsjef
Foto: Petter Ingeberg

GODE RÅD MOT BRANN
Her er noen gode råd til hva du selv kan
gjøre for å forebygge brann hjemme.
• Forlat aldri et rom med levende lys.
• Sett levende lys utenfor rekkevidde
for barn og husdyr.
• Adventskranser og juledekorasjoner
med stearinlys må lages slik at de
ikke kan ta fyr.
• Telys må settes i stødige lysestaker
eller på ildfast fat.
• Slukk lysene på juletreet om natten
og når du forlater hjemmet.
• Ha brannteppe, pulver- eller skum-

Ikke gå inn i huset for å redde eventuelle
kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat
det til brannfolkene. Røyken er svært giftig

Treffpunkt - møteplass for barn og unge
iske ansvaret for
møtestedet. Det
er tidligere etablert 12 andre
treffpunkter
i
Møre og Romsdal.

Treffpunkt er en møteplass
for barn og unge mellom
6-16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har
opplevd at noen som står
dem nær er død. Våren 2017
blir det etablert Treffpunkt i
Kristiansund.
Treffpunkt er et tilbud i regi Kreftforeningen som har det faglige og økonom-

Den
lokale
arbeidsgruppen
som samarbeider
med Kreftforeningen om å etablere
tilbudet i Kristiansund er satt sammen av representanter
fra enhet Barn, familie og helse, kreftkoordinator i Kristiansund, representant fra BUP, representant fra Kreftpoliklinikken samt leder for den frivillige
i kreftomsorgen i Kristiansund.

Hva er Treffpunkt?
På treffpunkt kan barna møte andre barn
i liknende situasjon som kan skjønne

følelser som skyld, angst og uro, sinne
og irritasjon, som selv kanskje har hodepine eller vindt i magen. Her får de
mulighet til å treffe trygge voksne som
har tid til å lytte, leke og dele.
Samtale er sentralt på Treffpunktmøtene, men praten skjer på barnas
premisser. Det er greit å snakke mye
og høyt, og det er greit å snakke lite og
lavt. Det er greit å snakke om sykdom,
savn og sorg, men også om forventninger og håp og alt mulig imellom. Det er
lov å le og ha det gøy!
På alle Treffpunkt er det lek, spill og
aktiviteter. Barna er med på å bestemme. Vi lager mat sammen, et
enkelt og sunt måltid som barna er med
på å bestemme. Treffpunkt arrangeres
to timer på kveldstid hver 3. uke.
Tekst: Lillian Karlsen, kreftkoordinator

Vi søker etter frivillige til Treffpunkt
Kreftforeningen søker nå
etter voksne frivillige som vil
være sentrale i å drive Treffpunkt i Kristiansund sammen
med sentrale fagpersoner i
kommunen.
Det søkes etter voksne som har erfaring fra arbeid med barn og unge, og
som er god til å lytte, leke og dele. De
frivillige må levere politiattest og de vil

selvfølgelig ha taushetsplikt. De frivillige får nødvendig opplæring/kursing
gjennom Kreftforeningens basis- og
aktivitetskurs, som er obligatorisk for
alle frivillige i Kreftomsorgen.
Hvis du har lyst til å bidra som frivillig i
dette konseptet, følg denne lenken for
mer informasjon og påmelding
Tekst: Lillian Karlsen, kreftkoordinator

Byregionprogrammet - status
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Neste steg blir å legge fram en sak til
politisk behandling i kommunene for å
sikre forankring og samstemmighet.
Saken kommer tidlig neste år.

Kommunene har tidligere
i år utarbeidet felles planstrategi. den er vedtatt av
kommunestyrene.

I programmet skal vi også arbeide med
tettere samarbeid om næringsarealer
og infrastruktur i regionen. Næringslivet ser ikke nødvendigvis på kommunegrensene, og ut fra tanken om at det
som gagner naboen gagner oss sjøl,
satser kommunene på felles utvikling og
tilrettelegging.

Arbeidet med forsterket
tjenestesamarbeid
ble
lagt til side under de mest
intense prosessene i kommunereformarbeidet. Nå har styringsgruppa, som
består av rådmenn og hovedtillitsvalgte,
bestemt å friske opp arbeidet igjen.

Deltakerkommunene var samlet til restartsmøte i november

Averøy, Gjemnes, Tingvoll,
Halsa, Smøla og Aure (observatør) har sammen med Kristiansund samarbeidet i byregionprogrammet, et program som ble startet etter

initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tekst: Odd Arild Bugge, byplansjef
Foto: Petter Ingeberg

5-landsmarsjen fredag 30. desember
Det er vel bare i Kristiansund det er
mulig å gå gjennom fire land i løpet
av en formiddag, og samtidig kunne
svippe innom et femte.
Marsjen har vært populær, med stor
deltakelse, og vi har gjort det til en
tradisjon i forbindelse med jula.

Mellom klokken 12 og 15
fredag 30. desember arrangerer vi den tradisjonelle romjulsmarsjen i Kristiansund også kalt 5-landsmarsjen.
Dette er en årlig julevandring som
arrangeres rundt indre havn, med Frei
kirke som det femte sjekkpunktet.

5-landsmarsjen går i korte trekk ut på
at du møter opp på et av stoppestedene
som er Dødeladen, Kirkelandet kirke,
kaffebrenneriet i Vågen, Nordlandet
kirke og Frei kirke.
På stoppestedene er det lagt ut gratis
deltakerkort som man har med seg på
turen. Man får stempel i kortet på hvert
av de fem stoppestedene.

Den enkelte velger selv hvor og når man
vil begynne og slutte turen.
Under marsjen er det gratis sundbåt mot
framvisning av turpasset. Bussene går
vanlig fredagsrute.
De som etter turen har fått stempel fra
Dødeladen, Kirkelandet kirke, kaffebrenneriet og Nordlandet kirke påfører
navn og kan levere det på servicekontoret i løpet av uke 1. Det blir så trukket
deltakerpremier som sendes til tre heldige vinnere.
De som i tillegg også har stempel fra
Frei kirke blir med på bonustrekningen.
Tekst: Petter Ingeberg
Grafisk design: Terje Holm

Fakkeltog for 17. gang på Nyttårsaften

Det store fakkeltoget om
ettermiddagen på Nyttårsaften arrangeres nå for 17.
året på rad og er en meget
populær tradisjon.
Fakkeltoget starter som vanlig fra parkeringsplassen på Kongens Plass klokken
16.30, går opp Langveien, inn Vuggaveien og ender oppe på Varden.

Kristiansund Rotary selger fakler på Kongens Plass
før toget, og inntektene
går til et godt formål.

og utskyting av fyrverkeriet. De er også
autoriserte pyroteknikere.

Når toget kommer til
Varden blir det korte nyttårshilsener fra ordfører
Kjell Neergaard og prost
Gerd Anne Aarset. Så bysangen med
“Vardekoret” som forsangere.

Det tar omlag en time

Per Arne Westavik er konferansier, og Torkild Madsen har kontroll på lyden.
Deretter avfyres, fra betryggende avstand og av autorisert personell, et
kjempestort festfyrverkeri.
Fyrverkeriet i fjor ble omtalt som det
flotteste man har sett. Årets blir omtrent
på samme nivå.
Johan Utby og Ergo A/S gjør en kjempejobb med sammensetting, montering

Deltakerne skal ikke ta med privat
fyrverkeri.
Etter fyrverkeriet er det tid for å dra
hjem, og da har det gått cirka en time
siden toget startet.

Det startet i 1999
Fakkeltoget på Nyttårsaften ble første
gang arrangert i 1999, som en av markeringene av tusenårsskiftet. Det var så
populært at tiltaket måtte gjentas. Nå er
det en tradisjon.

Værforbehold
Siden dette er et utendørs arrangement,
på vinteren, så er det selvsagt et værforbehold. Må toget avlyses grunnet
dårlig vær så meldes dette på kommunens hjemmeside, på kommunens facebookside, på TK.no og KSU247.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bli med på spleiselaget!
I år er finansieringen av
fellesfyrverkeriet
litt
spesiell. Vi inviterer næringsliv og innbyggere til å bli
med på et stort spleiselag.
Tidligere har kommunen og endel
bedrifter dekket kostnadene. I år har
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den anstrengte situasjonen i næringslivet gjort at vi ikke har greid å fullfinansiere kostnadene. Som følge av dette
inviterer vi til et stort spleiselag slik at
arrangementet blir minst like bra som
tidligere år. Hvis du vil bidra så er kontonummeret 3930 05 52890.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Sykehussaken - status
Det er Helse
direktoratet som har
bestemt at helseforetakene skal følge
tidligfaseveilederen i planleggingsarbeidet i sykehusprosjekter.

Kristiansund vil i lagmannsretten legge fram ny og
viktig dokumentasjon som
viser at tomtevalget i sykehussaken er ugyldig. Advokatfirmaet Hjort skriver i
prosesskriv til lagmannsretten at anken ikke kan avvises slik Helse Midt-Norge
RHF har krevd i sitt tilsvar til
lagmannsretten.

til lag
mannsretten skriver i sitt prosessskriv at det foreligger saksbehandlingsfeil forut for fore
taks
møtet i HMN
den 19. desember 2014, og at vedtaket
om sykehustomt på Hjelset er ugyldig.
I prossesskrivet heter det at: “Utredningsarbeidet er i strid med prinsippet i
forvaltningsloven § 17 og i strid med de
retningslinjer og den praksis som er etablert for tidligfase
planlegging av syke
husprosjekter”.

-Jeg ser fram til å etter
komme bystyrets vedtak om å få saken behandlet av
lagmannsretten, og å få tomtevedtaket
i sykehussaken kjent ugyldig. Det fortjener befolkningen i Kristiansund og på
Nordmøre etter den urett som er begått
i denne saken av både helseforetaket
og av statsråd Høie!, sier ordfører Kjell
Neergaard.

Det pekes på flere svakheter ved tingrettens vurderinger av utredningsarbeidet som ble utført. Blant annet står det
i prosesskrivet at: ”En rekke sentrale
dokumenter knyttet til ide
fase
arbeid
et ble ikke framlagt for tingretten, og
forholdet til tidligfaseveilederen ble ikke
nærmere vurdert. Espen Remme, tidligere strategi- og utviklingssjef i HMR med
ansvar for idefase
arbeidet, nå administrerende direktør i HMR, vil kunne forklare seg nærmere om idefasearbeidet”.

Advokatfirmaet Hjort DA som er kommunes prosessfullmektig i ankesaken

Videre skriver advokatfirmaet at ankesaken til lagmannsretten ikke kan avvises slik Helse Midt-Norge RHF som
ankemotpart har krevd i sitt tilsvar
til Frostating lagmannsrett. Advokat
Camilla Selman (fra Advokatfirmaet
Hjort), som er Kristiansund kommunes
prosessfull
mektig i ankesaken, skriver
at “vilkårene for å nekte anken fremmet
etter tvisteloven § 29-13 andre ledd
ikke er oppfylt”. I tillegg er det viktig
dokumentasjon som ikke ble lagt fram
for tingretten, og som etter Kristiansund
kommunes syn er egnet til å belyse om
tomtesaken var forsvarlig utredet.
Avslutningsvis skriver advokat Camilla
Selman at Kristiansund kommune som
“Ankende part gjør gjeldene at mangelfull utredning, sentrale mangler ved
idefaserapporten, mangler ved kvalitetssikringsarbeidet, eierstyring utenfor foretaksmøtet og manglende administrativ til
råd
ning fra HMR er feil som
enkeltvis og/eller samlet kan ha virket
bestemmende inn på fore
taks
møtets
vedtak. Det vises særlig til at styret i
HMR besluttet å innstille Opdøl med fem
mot fire stemmer”.
Ordfører Kjell Neergaard sier at Advokatfirmaet Hjort DA har gjort et grundig
forarbeid i forbindelse med ankesaken i
tett samarbeid med rådmann og administrasjonen.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gravstedklokka på Innlandet er på plass igjen
Tidligere i år falt gravstedklokka” ved Innlandet bårehus ned. Opphenget var slitt
etter knapt 60 års bruk. Da
kommunens eiendomsenhet
ble gjort oppmerksom på
dette ble skaden raskt reparert og klokka heist på plass.
I 1923 ble Innlandet gravsted anlagt.
Likvogn kom litt senere etter en innsamlingsaksjon.
I 1951 ble bårehuset reist etter mye
forarbeid av spesielt Einar Farstad og
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gravkapellets kvinneforening. Huset var
tegnet av byarkitekt Hedlund. Innvendig dekorasjon ble gjort av kunstmaler
Ragnvald Bjørlo. Orgelet ble gitt av
Ellen og Olaf Grønseth og skiftet ut i
2013 med et nytt som ble gitt i gave av
Johannes Ersnes.
I slutten av 1958 kom klokketårnet på
plass. Klokka var gitt i gave av Dagmar
og Halfdan Backer. Det er ikke avklart
hvor den ble støpt, muligens på et lokalt
verksted.
Tekst: Petter Ingeberg, Foto: Steinar Olsen

Frivilligheten styrker folkehelsen
dugnad og er et flott tiltak med tanke
på mindre slitasje i naturen, samtidig
som folk kan gå mer tørrskodd på turstier og over myrer. Utallige dugnadstimer er lagt ned i arbeidet. Det er mulig for
frivilligheten å søke på tilskuddsmidler
til dette arbeidet også i 2017.

Friluftsliv = bedre livskvalitet
Alle disse frivillige gir oss mulighet til
både å oppsøke og bli kjent med nye
steder, sitte i en gapahuk, tenne bål og
ikke minst møte andre turglade mennesker.
Glimt fra StikkUT!-evalueringen 2016. F.v.: Stein Sættem (bokansvarlig Klubba), Bente
Elshaug (folkehelsekoordinator), Ove Bjerkan (Skorpa velforening), Helge Maur (Freimarkas
venner), Steinar Brunsvik (Freikollens bokansvarlig), Håvard Johansen (Ildjsel), Britt Hjelle
(Rådgiver fysisk aktivitet og friluftsliv), Leif Furre (Freimarkas venner). Foran: Oddvar Slupphaug (Rensvik velforening og bokansvarlig Breilia). Per Inge Storvik fra Atlanten idrettspark
var også tilstede og var den som tok bildet

Uten ildsjeler, velforeinger og venneforeninger har
det ikke vært mulig å gjennomføre
turkassetrimmen
StikkUt!.
Sammen med
kommunen samt Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
skapes et godt team, som har
et felles mål å styrke folkehelsen gjennom opplevelser
i naturen, jevnlig turgåing,
vennskap og møtesteder.
Evaluering av StikkUT 2016
En ettermiddag i desember var lag og
organisasjoner, frivillige og ildsjeler
samlet til StikkUt sesongens evaluering
og samtidig løfte frem andre friluftslivstiltak som foregår i kommunen. Tall fra
årets StikkUt sesong ble presentert, diverse friluftslivstilskudd ble diskutert,
samtidig som det å ta vare på naturen
vår ble løftet opp. Nye turmål for 2017
var også tema.

Freimarkas venner
Freimarkas venner har i dag rundt 200
medlemmer, men ønsker seg flere.
Formålet er å utvikle Freimarka som
rekreasjonsområde og friluftsområde for
alle som er glade i å ferdes ute i naturen.
Freimarkas venner har egen facebookside og nettside, så det er bare å melde
seg inn.
I hele sommer og høst har denne
dugnadsgjengen ryddet turstier og
skogsveier. Freimarkas venner arbeider

12

nå med en rundløype i forlengelse av
lysløypa på Prestmyra. Den skal gruses
slik at folk i rullestol og de med barnevogn kan bruke turløypa.
Neste år vil dugnadsgjengen sammen
med Kristiansund og Nordmøre Turistforening, sette i gang et arbeid å merke
nye stier og turmål i marka.

Å finne en friluftslivsaktivitet som man
trives med og opplever en mestring
med, gir oss bedre psykisk og fysisk
helse. Det er derfor et mål å legge til
rette for at StikkUt turene består av en
god blanding av lette og mer krevende
turer.
Sammen skal kommunen, Friluftsrådet
og frivilligheten fortsette med det gode
samarbeidet slik at flere får mulighet til
gode naturopplevelser både i nærmiljøet
og ute i marka.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Per Inge Storvik

Freimarkas venner ønsker å arrangere
flere fellesturer «Bli kjent med kommunen din» til kjente og mindre kjente
steder på Freiøya. Da skal det være turer for barnefamilier og for de som ønsker å gå litt lengre og brattere.

Fremmede kulturer møtes
Ildsjel og glad turgåer Håvard Johansen,
sammen med mange andre frivillige,
har gjennom hele våren, sommeren og
høsten arrangert mange naturopplevelser for innvandrere og flyktninger i Kristiansund. Disse opplevelsene har vært
både korte og lengre turer, ut mot havet
og opp på fjelltoppene. Matlaging ute
på bålpanne har også vært stor suksess.
Turene fortsetter utover vinteren og et
samarbeid til våren og sommeren med
«Bli kjent med kommunen din» vil være
svært aktuelt. Utstyr som sykler, truger
og lavvo låner Håvard av Friluftsrådet.

Klopping
Gjennom hele sommeren har lag og
foreningene som Rensvik velforening,
Silvoldnesåsens venner og Freimarkas
venner lagt ut treplanker på de våteste
områdene, samt bygd bruer over bekker og elver (klopp). Arbeidet gjøres på

En gruppe fra rådhuset var på StikkUT!-tur
til Freikollen i begynnelsen av oktober

Klinisk farmasøyt i hjemmebasert omsorg

Fra venstre Hildegunn F Frøseth (Roligheten omsorgsboliger),
Elfrid Måløy (Høgskolen i Molde), Marie Faksvåg
(hjemmetjenesten) og Bente Rånes (hjemmetjenesten)

Tidligere i år ble det gjennomført en test av veileder
for riktig legemiddelbruk i
hjemmet, et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Prosjektet ble initiert
av Utviklingssenteret i Kristiansund, i samarbeid med
hjemmebaserte tjenester og
Høgskolen i Molde.
Testgruppen var 15 utvalgte risikopasienter. Med risiko menes her pasienter som tar mange medisiner, og eller
medisiner som må hyppig kontrolleres.

I løpet av testperioden
ble det avdekket et stort
behov for forebygging,
tiltak og oppfølging, et
arbeid som må gjøres i
tett samarbeid med fastlegene.

nings- og utviklingsarbeidet som starter
med det praktiske arbeidet på nyåret.

Forbedringsteam

Forbedrinsgsteamet skal bidra til at
riktige tiltak blir iverksatt og fulgt opp.

For å arbeide mer systematisk og målrettet, og
for at de som har størst
behov blir prioritert først
etter en risikovurdering,
foreslo prosjektgruppen
å etablere et forbedringsteam.

Fylkesmannen bevilget
innovasjonstilskudd til arbeidet, og planleggingsarbeidet pågår nå.
Forbedringsteamet er sammensatt av
sykepleiere med bred klinisk kompetanse og med spesialkompetanse i blant
annet legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. I tillegg skal klinisk farmasøyt
være et sentralt medlem i forbedringsteamet.
Enhetsleder i hjemmetjenestene Gro
Irene Sundet har vært pådriver for å
teste ut samarbeid med klinisk farmasøyt. Kommunen er i dialog med sykehusapoteket for å gjennomføre forsk-

Viktig arbeid for forbedringsteamet er
å identifisere personer med risiko for
helseskade, som feilmedisinering, fall,
ernæringssvikt med mere.

Marie Faksvåg og Bente Rånes skal inn
i forbedringsteamet sammen med klinisk farmasøyt. Hildegunn Flaten Frøseth
og Elfrid Måløy og fagansvarlig ved Utviklingssenteret skal bidra som referanse- og ressurspersoner underveis
sammen med administrativ og faglig
ledelse.

Utviklingssenter
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.
Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av
satsingen
”Undervisningssykehjem”
som startet i 1999.
Fra 1. januar i 2017 er utviklingssenteret for Møre og Romsdal lagt til Ålesund
med en satellitt i Kristiansund for Nordmørskommunene.
Tekst og foto: Inger Lise Lervik, fagansvarlig
ved utviklingssenteret i Kristiansund.

Gratis abonnement på infobladet
NR.11/2016 NOVEMBER

KBK

Folkehav og magisk stemning på
rådhusplassen da KBK ble
hyllet som seriemester
og for opprykk til
eliteserien

KBK

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune
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Vi har laget en enkel og
gratis abonnementsordning
for infobladet. Sender du
epost til infobladet@kristiansund.kommune.no, legger vi
deg inn på abonnementslista, og da får du infobladet
sendt til egen epostkasse
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut infobladet Kristiansund. Her presenteres små og store nyheter om saker
og ting som skjer i kommunen.
Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distribuert internt.

Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver
utgivelse sendt på epost til ordførerne
og rådmennene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebenken” på Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning.
Du kan se tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Ønsker dialog i forkant av anbud
programmet. Det betyr at Kristiansund
kommune kan delta for fullt i et spennende nettverk der fokuset rettes mot
bedre anskaffelser gjennom dialog og
tett samarbeid med næringslivet.

Kommunen ved innkjøpstjenesten arrangerte næringslivsdag på Thon hotell den
24. november. Dagen ble til
i samarbeid med Nasjonalt
program for leverandørutvikling, der NHO, KS og Difi
er programansvarlige.
Formålet var å synliggjøre kommunens
arbeid med anskaffelser og legge til
rette for dialog med næringslivet for å
sikre smartere løsninger og bedre avtaler.

Om lag 60 deltakere fra lokalt og regionalt næringsliv møtte opp. Disse
kunne blant annet høre foredrag om
Kristiansund kommunes utkast til ny anskaffelsesstrategi, informasjon om nytt
regelverk og en presentasjon av fremtidige anskaffelser for innkjøpssamarbeidet på Nordmøre og i Kristiansund
kommune.

I et spørreskjema gitt ut i etterkant
svarte samtlige deltakende bedrifter
at dagen enten var nyttig eller svært
nyttig å delta på. Kommunens ønske om tidlig involvering og dialog ble
spesielt godt mottatt. Dette kan gjøre det
enklere for små og lokale leverandører å
gi konkurransedyktige tilbud gjennom å
gå sammen om leveransen eller tilegne
seg nødvendig kompetanse for å kunne
levere.
Dialog kan gi bedre løsninger for kommunen gjennom smartere spesifiserte
krav og kriterier i anbudene. I alle tilfeller får man som oppdragsgiver mer
innsikt i hva markedet kan levere.
Tekst: Asle Andre Orseth, innkjøpsleder
Foto: Anna Elise Hjertvik

Fra podiet kunne prosjektleder for
nasjonalt program for leverandørutvikling, Hilde Sætertrø, fortelle at Møre
og Romsdal endelig er blitt partner i

Kurs i nytt regelverk om anskaffelser
Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, gjennom innkjøpstjenesten
i Kristiansund, arrangerte derfor åpent
kurs i Bystyresalen den 8. desember.
Robert Myhre, partner i Wahl-Larsen advokatfirma og tidligere sekretariatsleder
i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) tok de over 50 fremmøtte
gjennom en hel dag med nye paragrafer,
fallgruver og muligheter.
I salen satt det folk fra de fleste kommuner på Nordmøre, inkludert enkelte
leverandører.
Tekst: Asle Andre Orseth, innkjøpsleder
Foto: Petter Ingeberg

Fra 1. januar 2017 kommer
en helt ny lov og forskrift om
offentlige anskaffelser. Torsdag 8. desember var det kurs
om dette i bystyresalen
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Den nye loven inneholder en del endringer som er svært omdiskuterte.
Bedrifter, organisasjoner, advokater og
offentlige etater har gjort alt fra å hylle
endringene til å slakte dem.

Vis fettvett i jula

I jula fråtses det, og det er
slett ikke bare kroppen som
får et ekstra fettlag.
Fett og matrester som helles
i kjøkkenvasken eller i toalettet tetter rørene. I tillegg
blir det deilig rottemat.
Jo mer matrester du sender
ned i avløpet, jo tettere blir
rørene og flere blir rottene.
Det er miljøvennlig, lønnsomt og fornuftig at du
kaster matfett og matrester
på riktig sted.
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(reprise)

Slik kaster du fettet
Fett i stekepannen og stivnet, avkjølt
fett fjerner du med tørkepapir og kaster
i matavfallet.
Fett som ikke stivner, kan du helle over
i en tom melkekartong, teipe igjen, og
kaste i restavfallet.

Fettvett.no
Fettvett.no er et
samarbeid mellom
Asker, Bærum og Oslo kommuner, samt
VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) og
BEVAS (Bekkelaget Vann as). Målet er å
få folk til å kaste fett- og matrester riktig
sted, altså ikke i avløpet.

Rotter i avløpsnettet lever av fett- og
matrester som kastes i avløpet.
Ingen mat – ingen rotter.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto/ill. Fettvett.no og NRK

Stortings- og sametingsvalg 2017
boende som grunnet sykdom ikke
kan komme til et valglokale og for
øvrig der valgstyret beslutter at det
skal foregå forhåndsstemming.
• Forhåndsstemming ved utenriksstasjoner fra 1. juli.
• Brevstemming - for personer som
ikke har anledning til å komme
seg til et valglokale i løpet av forhåndsstemmeperioden/på valgtinget
(f.eks. velgere på utenlandsopphold).

Flere forhåndsstemmer

Stortinget har fastsatt mandag 11. september som valgdag for Stortings- og sametingsvalget 2017. Bystyret
har, som vanlig, vedtatt at
det også skal holdes valg i
Kristiansund søndag 10. september.
Stemmerett

For å ha stemmerett ved Stortings- og
sametingsvalget 2017 må man være
norsk statsborger, og ha fylt 18 år
innen utgangen av 2017. Videre må man
være, eller ha vært, folkeregisterført
som bosatt i Norge. Velgeren må også
være innført i manntallet i en kommune
på valgdagen.
Når det gjelder fylkesting og kommunestyrevalg, har i tillegg personer (som
oppfyller vilkårene over) som ikke er
norske statsborgere, stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret
som bosatt i Norge de tre siste årene før
valgdagen, eller er statsborger i et annet
nordisk land og er blitt folkeregisterført
som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Samme parti eller gruppe kan bare stille
én liste i hvert valgdistrikt.
Bystyret selv, eller valgstyret (som er
personidentisk med formannskapet) etter delegering, fatter vedtak om hvor
mange stemmekretser kommunen skal
deles inn i.

Færre kretser?

Bystyret vil over nytt- år bli forelagt sak
om eventuell endring i antall stemmekretser.

Frist 31. mars

Frist for innlevering av listeforslag er 31.
mars i valgåret. Listeforslag til stortingsvalg skal leveres til fylkeskommunen.
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Denne trenden ser vi også i Kristiansund. De aller fleste oppgir fleksibilitet
i forhold til valg av tidspunkt som årsak
til å forhåndsstemme. Videre for å sikre
anonymitet, i forhold til om en benytter
seg av stemmeretten sin, men også i
forhold til følelsen av hemmelighold av
politisk standpunkt.

Valgloven setter ingen begrensninger i
hvor stor eller liten en stemmekrets kan
være - utover at det må være minimum
100 manntallsførte i en stemmekrets for
å foreta kretsvis opptelling.
Over hele landet ser vi en endring i antall
valgkretser, at man slår sammen kretser i færre, større og mer effektive valglokaler. Et av argumentene for å opprettholde eksisterende stemmekretser
har vært tilgjengelighet til valg og valgdeltakelse. Tall fra kommuner – små og
store - som har redusert antall stemmekretser, viser at endring i struktur
har liten innvirkning på valgdeltakelsen. Valgforskningen utført av Institutt
for Samfunnsforskning peker på de
politiske partienes evne til å mobilisere
velgerne som den viktigste faktoren for
valgdeltakelse.

Tidlig-/forhåndsstemme

De politiske partiene har frist til 31. mars
med å levere lister på kandidater

En trend i Norge er at det blir stadig
flere som forhåndsstemmer. Ved valget i
2015 ble 24,3 prosent av alle stemmene
på landsbasis avgitt på forhånd, noe
som er 1,9 prosentpoeng høyrere enn
ved valget i 2011.

Mulighetene til å avlegge stemme ved
valg i Norge, og Kristiansund er:
• Tidligstemming i perioden 1. juli – 9.
august
• Ordinært forhåndsstemmemottak i
perioden 10. august til siste fredagen før valgdagen herunder
ambulerende stemmemottak (helseog sosialinstitusjoner, hos hjemme-

Eldbjørg Hogstad og Eli Leithe var funksjonærer på forhåndsstemmingen i 2015

Elektronisk avkryssing

Stortinget vedtok 13. juni i år, flere
endringer i valgloven med virkning for
Stortingsvalget i 2017. Blant annet en
ordning der elektronisk avkryssing i
manntallet på valgdagen innføres som
permanent, frivillig ordning for kommunene. Elektronisk avkryssing i manntall har vært gjennomført som forsøk i
et utvalg kommuner ved valgene i 2011,
2013 og 2015. Ordningen er sikker i
forhold til velgers identitet, og er effektiv i forhold til gjennomføring av valghandlingen og opptellingen.

Stenger kl. 21 på valgdagen

Det er valgstyret fastsetter åpningstidene i valglokalene, men stemmegivingen på valgdagen må ikke forgå
senere enn klokken 21.
Tekst: Toril Skram, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

Morbærtreet 25 år og i nye lokaler
Tove Maridal og varaordfører Ragnhild
Helset klippet rød snor sammen.
Morbærtreet er et dagtilbud for personer med bistandsbehov og ble opprettet
i 1991. Utgangspunktet var ei gruppe
som drev med vev og tekstiltrykk/søm
ved Dale dagsenter.
Vi startet i lokalene som er på gateplan
i KBBL-bygget i Langveien. Det var da
7-8 arbeidstakere og et personale på 2.
Navnet ble Morbærtreet tekstilverksted
med utsalg. Navnet ble tildelt Nordmøre
Ungdomslag sin språkpris i 1992
I 1997 flyttet vi til et lokale i Rådhuset
på rådhusplassen. Etter noe utskifting
endte vi med 7-8 arbeidstakere. Innholdet i arbeidet fortsatte som tidligere.
Vi solgte også produkter fra Stortua arbeidssenter og Tollåsenga produkter.
I 2004 flyttet vi til Storgt 8-10. Der ble
vi etter hvert 8-9 arbeidstakere.

17. november feiret Morbærtreet 25-års jubileum og
åpning av nye lokaler i
Folkets hus.
Dagen ble en stor suksess med mange
besøkende, kaker og salg av produkter.

Etter knapt 12 år flyttet vi til Kongens
plass i et større lokale. Det gjorde at
vi kunne gi tilbud til flere enn vi hadde
vært tidligere. Vi er nå 12 arbeidstakere
og 4 personale. Det er fortsatt plass til
flere. De som hittil har kommet til har
tidligere hatt sin arbeidsplass ved Stortua arbeidssenter.

Morbærtreet jobber i dag med mye av
det samme håndtverket som i starten, men uttrykket er videreutviklet. Vi
har en veldig dyktig arbeidsstab, hvor
trivselen vektlegges.
Vi har i alle år lagt vekt på nærhet til
kundene. Lokalene har vært innredet
slik at kundene har hatt mulighet til å få
innblikk i arbeidsprosessen.
Det har igjen ført til at arbeidstakerne
har fått direkte tilbakemelding på produktene de har vært med på å skape.
Målet er at de skal være del i prosessen
i størst mulig grad, men de fleste produktene er samarbeidsprodukt. Om det
er rom for det, har personalet laget noen
selvstendige produkt da vår filosofi er at
vi ikke sitter og ser på at arbeidstakerne
jobber. Vi jobber sammen.
Produktutvikling, tilrettelegging og sluttføring er det personalet som står for.
Vi har trivdes i alle de lokalene vi har
holdt til i tidligere, men det lokalet vi
nå er flyttet inn i gir videre utviklings
muligheter. At vi har fått et dobbelt så
stort arbeidsmiljø oppleves som svært
positivt for alle.
Tekst: Kari Svensvik, daglig leder
Foto: Petter Ingeberg

HMS-dager i barn, familie og helse

To av Barn, familie og helse
sine avdelinger, Barneverntjenesten og Forebyggende
helsetjenester for barn og
unge, avviklet HMS dager 24.
og 25. november.
Første dag samlet ansatte i begge avdelingene seg til felles dag i bystyresalen.
Dagen ble brukt til gruppearbeid med
Quiz og med SNOR-verdiene som tema.
I tillegg så vi film sammen, med tema
til drøfting.
Begge avdelingene har en del medarbeidere som er ansatt i senere tid. Da
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de ikke har
sin daglige
arbeidsplass
på
samme
sted, fikk de
her
bedre
mulighet til
å bli kjent.
Det var derfor bra med
felles
dag
med gruppearbeid på tvers av avdelingene. Dette både for å bli bedre kjent og
for å jobbe med aktuelle tema.
Medarbeiderne jobber i forhold til de
samme barna og enkeltpersoner har
mye samarbeid, men vi mener at å bli
bedre kjent, fremmer samarbeidet.
Ansatte er i varierende grad kjent på
rådhuset. Det å ha møte her samt lunsj
i kantina var derfor veldig kjekt og i
tillegg smakte maten godt.
For å øke nærvær og forebygge fravær

har enheten i mange år gjennomført
HMS-dager. Også i år fikk vi innvilget
midler fra NAV Arbeidslivssenter. Dette
gjorde det mulig for oss å gjennomføre
to HMS-dager.
Dag to ble arrangert som åpen dag i
Barneverntjenesten hvor samarbeidspartnere fra de tre kommunene var invitert.
Totalt var det 54 besøkende innom og
det ble gitt positive tilbakemeldinger på
at dette var et nyttig tiltak.
Det ble et vellykket arrangement hvor
det også ble orientert om forslaget til ny
barnevernlov som nå er ute på høring. I
tillegg var det organiserte orienteringer
fra teamene i avdelingen.
Forebyggende helsetjenester for barn
og unge hadde hovedfokus på Handlingsplanen for medarbeiderundersøkelsen.
Tekst: Åse Bjerkestrand, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Sterkoder feiret 100 år
I dag er det tre ansatte i Umoe Sterkoder, mens næringsparkene i Melkvika og
på Dale har 200 ansatte.
Ordfører Kjell Neergaard sa i sin tale til
jubilanten at Ulltveit-Moe har vært en
tålmodig og langsiktig eier. Bedriften er
inne på et godt spor. Det er knoppskyting blant leietakerne. -I rådhuset liker vi
nyhetene som kommer fra Dale. Det er
alltid noe på gang, og vi ser helst at dagens navn fortsetter i mange år fremover, sa ordføreren da han overrakte Svein
Arve Monsø kommunens gave.

Umoe Sterkoder har litt av
en historie. 100-årsdagen
ble feiret med et flott selskap og mellom gode venner
i Kristiansund.
Skipsverftet har vært et solid navn i Kristiansunds næringsliv. Til tider har det
vært et barometer på byens næringsutvikling.
Daglig leder Svein Arve Monsø mottok kommunens gave av ordfører Kjell Neergaard.

Styreleder Espen Klitzing overrakte gave til
økonomiansvarlig Torill Aae som har 50 års
ansiennitet i Sterkoder.

Det startet i 1916 da Ole Mollan gikk
sammen med Bernt Skeid fra Tingvoll og
dannet «Mollan & Skeid» med produksjon av glødehodemotoren Stærkodder.
De kjøpte skipsverftet Bjørnehaugen
verft for 104 000 kroner. Verftet har på
sin side en historie helt tilbake til 1824.
Tusenvis av mennesker har arbeidet på
Sterkoder skipsverft gjennom ett hundre
år. Brødrene Ivar og Arnfinn Kamsvåg er
legender i historien, og det har vært en
finsk Wærtsila-periode og det er knyttet
til investoren Jens Ulltveit-Moe som fortsatt er eier.

Umoe hedret sine ansatte under jubileet. Det er tre medarbeidere og de har
til sammen mer enn ett hundre års ansiennitet. Økonomiansvarlig Torill Aae har
50 års virke i Sterkoder. Driftsoperatør
Kjell Inge Blakstad har 41 år, og daglig
leder Svein Arve Monsø har ni års fartstid. Torill Aae og Kjell Inge Blakstad
mottok flotte minnegaver av styreleder
Espen Klitzing.
Jubileumsdagen hadde besøk av gjester
som kunne mange historier om alt mulig
som kan skje på et skipsverft. Ingvar
Stølan var naturligvis med. Og som ordføreren sa: -Med storkontrakten på 20
trålere inngått på lille julaften sent 80tall, skrev du deg inn i historiebøkene.
Denne hendelsen var et stort vendepunkt for Kristiansund i en vanskelig tid
med bankkrisen og høy ledighet, sa Kjell
Neergaard.
Tekst og foto: Helge Hegerberg

“Ideal” på prøvetur
Torsdag 24. november var
IDEAL ut på sin første prøvetur på havna.
Ideal er på ca 120 fot og blir rigget som
en tremastet skonnert. Foreløpig er det
bare nederste del av mastene på plass.
Toppmastene kommer på plass til våren.
Skipet er bygget etter originale tegninger fra Skaalurens skibsbyggeri i
Hardanger og blir en kopi av en skonnert
som ble bygget der i 1910.
I følge initiativtakerne så er målet å bygge et vakkert, hurtigseilende og trygt
fartøy med gode bruksegenskaper - solid forankret i en dokumenterbar kulturhistorisk tradisjon.
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Ideal skal ha hjemmehavn i Kristiansund
og blir en stolt representant for sjøfartsbyen Kristiansund. Båten planlegges
blant annet brukt til skoleseilas, Maritim
leirskole, Opplevelsesturer, Sosialpedagogisk virksomhet og Charterturer
Initiativtakere til prosjektet er Rune Torgeirson og Kari Moe Sundli. Sammen med
Ideals venner, en imponerende dugnadsinnsats og gode sponsorer har de gjort
prosjektet mulig.
Kjølen på båten er forøvrig en stålbjelke
fra den gamle Nordsundbrua. Skroget er
bygget på Saltkaia i Kristiansund og ble
sjøsatt 31. mai.
Tekst og foto: petter Ingeberg

Nordmøre Krisesenter 30 år
rom , stue og kjøkken med spisestue.

IKS fra oktober 2012
I oktober 2012 ble krisesenteret organisert som et Interkommunalt selskap.
Eierkommuner er: Aure, Averøy, Halsa,
Surnadal, Smøla,Tingvoll og Kristiansund.
I 2016 har krisesenteret et driftsbudsjett på 5.9 mill. Krisesenteret har 6,6
årsverk, fordelt på 9 ansatte som består
av daglig leder, barneansvarlig, miljøterapeut, miljøarbeidere og
miljøassistenter. Fire av de ansatte har i
løpet av de to siste årene blitt sertifisert
ICDP veiledere (foreldreveiledning).

23 603 overnattinger
Eierkommunene var samlet til 30-årsmarkering fredag 25. november

Det hele startet med en krisetelefon som ble satt i drift i
1980, etter initiativ fra frivillige samt Kristiansund og
omegn kvinneråd. Krisetelefonen ble installert under en
kjellertrapp bak et forheng
på Barmannhaugen eldresenter.

nordmørskommuner:

Aure,

Averøy,

Frei, Halsa, Smøla, Surnadal, Tingvoll,
Tustna og Kristiansund.

Fast ansatte fra 2007
I 2007 var det en endringsprosess fra
frivillighet til ansatte i ordinær stillinger.
Totalt 5,7 årsverk, fordelt på 10 ansatte.

Krisetelefonen ble drevet av 40 frivillige.
Etter hvert som tilbudet ble kjent ble det
avdekket stort behov for et tilfluktsted,
hvor kvinner utsatt for vold og overgrep
kunne overnatte og få snakket ut.

Driftsbudsjettet var nå på 2,2 millioner
kroner hvorav 20 prosent kommunale og
80 prosent statlige midler. Etter søknad
innvilges det også 75 000 til juridisk
bistand/advokatvakt fra Justisdepartementet. Tilbudet om juridisk bistand er
blitt videreført og er fortsatt en del av
krisesentertilbudet.

Krisesenter i 1986

Lovpålagt tjeneste fra 2010

Nordmøre Krisesenter åpnet 1. januar 1986 som en frivillig organisasjon.
Krisesenteret fikk leide en leilighet i
Ynglingeforeningen i sentrum på Kirkelandet. Leiligheten inneholdt stue, kjøkken, bad og fire soverom Tilbud ble et
heldøgns krisesentertilbud, krisetelefon
og et dagtilbud for kvinner og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret leide de samme lokalene i 26 år.

16. juni 2009 ble krisesenterdriften
lovpålagt av Stortinget og 1. januar
2010 trådte Krisesenterloven i kraft.
dette betyr at alle kommuner er pålagt å
ha et krisesentertilbud for kvinner, barn
og menn som er utsatt for vold i nære
relasjoner.

Driftsmidlene det første året var knapt
170 000. Dette var tilskudd fra Kristiansund og Averøy kommuner som til
sammen utløste like mye i statstilskudd.
Krisesenteret var betjent av daglig leder
og 16 frivillige.

Nye lokaler i Tempoveien

Siden oppstarten har krisesenteret vært
i kontinuerlig drift og utvikling.

Lokalene består av 14 rom, hvorav 5 beboerrom med til sammen 10 sengeplasser, kontorer, nattevaktrom (hvilende
nattvakt), lekerom for barn, flerbruks-

Først krisetelefon

I 1990 det ble inngått samarbeidsavtaler om økonomisk støtte til drift med 9
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På de 30 årene i krisesenterets historie har krisesenteret tatt i mot 14 332
krisetelefoner. 762 kvinner, 546 barn
og 6 menn har bodd ved krisesenteret i
til sammen 23 603 døgn fra 1990 til og
med 2015. Fra 1990 til 2015 vært det
vært 6 496 dagbrukere på krisesenteret,
til samtaler for råd og veiledning.

30 årsmarkering i 2016
30-årsmarkeringen startet 24. oktober
med samling av tidligere frivillige og
ansatte. 25. november på den internasjonale dagen for vold mot kvinner inviterte vi ordførere og rådmenn i
eierkommunene, styret og representantskapet for krisesenteret til en 30
års markering med en fagdag, hvor
seniorrådgiver Elin Skogøy fra Barne-,
ungdoms -og familidirektoratet foreleste og temaet var Lov om kommunale krisesentertilbud og kommunenes
ansvar.
Tekst: Anne Nilssen, daglig leder
Foto: Petter Ingeberg

Botilbudet for menn åpnet 1. november
2010.

1. juni 2012 flyttet krisesentertilbudet
inn i ny rehabiliterte lokaler i det tidligere gamle sykehjemmet i Tempoveien,
nå Storhaugen helsehus. Utleier er Kristiansund kommune.
Krisesenteret har i dag lokaler
i Tempoveien 23

Hælan i taket på Oppdal

Fritidsvennene har tydeligvis en dragning mot Trøndelag! For andre gang ble
arrangementet “Vi danser
fylket rundt” lagt til Oppdal
og Quality Skifer Hotel helga
11. til 13 november.
Tilsammen 170 deltakere (funksjonshemmede og ledsagere) var booket inn
på hotellet og nøt godt av hyggelig betjening, god mat og god service.
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At arrangementet er populært vises ved
alle kommunene som var representert:
Kristiansund, Aukra, Midsund, Fræna,
Rindal, Sunndal, Tingvoll, Smøla og
Averøy.

Stor takk til Varde, Bunnpris Stortua i
Kristiansund samt Rema 1000 og Mega
på Oppdal og Lysfabrikken i Gjemnes
som bidro med flotte premier til årets
lotteri

Skifer Hotell er midt i blinken for dette
arrangementet, som ble startet av Dag
Ohr og som nå gjennomføres hvert år.
Dette var arrangement nummer 18 i
rekken.

Shopping er en fornøyelig aktivitet for
alle, og på Oppdal ligger kjøpesentrene
tett i tett.

I Skifersalen var det middag og dans til
langt ut i de små timer. Salen har god
plass, noe som er vesentlig for siden
flere av deltakerne er avhengig av rullestol.
Dansen er det store høydepunkt, og etter første tone fra medbrakt husmusiker Erling Ingar Aae var det trengsel
på dansegulvet. Og med Birgit Knudseth som konferansier ble det stemning fra første øyeblikk. Underveis var
det flere soloopptredener til alles store
fornøyelse.

Etter en trivelig helg på Oppdal var det
en fornøyd gjeng som satte seg i busser
og biler på tur hjemover søndag formiddag.
Vi setter stor pris på Birgit Knudseth og
Kjell Laugtug og den innsatsen de gjør
for funksjonshemmede, og vi benytter
samtidig anledningen til å takke alle
deltakere, ledsagere, og alle som medvirket til nok en hyggelig helg på Oppdal.
Vi ønsker på gjensyn til vårt neste store
arrangement, Nyttårsballet i Braatthallen 21. januar 2017
Tekst og foto: Kristin Brevig, konsulent

Endrede tilbud ved sykehjemmene
beid består tjenestetilbudet i all hovedsak av langtidsplasser. Dette både innen
somatikk og demensomsorg.
Ved å samle sykehjem i en enhet har vi
fått bedre mulighet til å se på en god
differensiering av avdelingene og tilbudene. Dette innebærer blant annet
en omstilling hvor vi større grad spesialiserer tilbudne der målet er “Rett pasient
til riktig tjenestetilbud”.
I omstillingsarbeidet har vi så langt gjort
følgende differensiering:

Frei sykehjem
26 enkeltrom, med hovedfokus på langtids somatiske plasser

Kringsjå sykehjem
29 enkeltrom, hvor 20 plasser har
hovedfokus på langtids somatisk plasser
og 9 plasser etablert som en forsterket
skjermet avdeling for demente.

Bergan sykehjem

Kommunens enhet for sykehjem ble etablert i januar i
år og består av Frei, Bergan,
Kringsjå og Rokilde sykehjem samt Interne tjenester.
Det har siden etableringen
vært arbeidet med en god
differensiering av tilbudet.
Etter et omfattende omorganiseringsar-

55 enkeltrom. Skal etableres som et
omsorgssenter for personer med demens og kognitiv svikt, hvorav 32 plasser skjermet. I tillegg kan ytterligere 8
plasser skjermes.
Det er nedsatt en egen tverrfaglig prosjektgruppe som skal kartlegge hva tilbudet senteret skal bestå av. I tillegg
har gruppen hatt brukerfokus, spesielt
på aktiv omsorg.
Det har i prosessen vært mange innspill,
ideer og initiativ til å utvikle innholdet
i tjenesten. Gruppen har så langt hatt

tre fokus:
• Differensiering av tilbudet
• Uteomgivelser
• Aktiv omsorg
I forhold til differensiering av tilbudet har
prosjektgruppen sett nærmere på blant
annet behov for avlastningsopphold,
korttidsopphold, kvelds- og nattplasser,
samdrift med eksisterende dagsenter og
behov for forsterket skjermet avdeling.
Deler av prosjektgruppen har også vært
på studietur til Manglerudhjemmet, Økernhjemmet og Lyngbakken sykehjem.
Her fikk man mye god inspirasjon, råd
og ideer som er tatt med inn i arbeidet.
Det er nå foretatt en prioritering av hva
man ser for seg at et fremtidig omsorgssenter skal inneholde, som for eksempel
pub/kafe, restaurant, butikk, historiske
stuer med mere.
I tillegg har en egen gruppe sett på uteområdet. Det er gjort utbedringer for å
skape trygge uteomgivelser, i tillegg er
det sett på mulighetene for videre tilrettelegging for å heve kvaliteten.
Det gjenstår fremdeles mye arbeid, men
det er mye god vilje, positivitet for å få
etablert Bergan omsorgssenter for personer med demens og kognitiv svikt.

Rokilde sykehjem
Sykehjemmet er for tiden under avvikling i forbindelse med omfattende
renovering og ombygning.
Tekst: Stephanie Helland, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Pårørendefest på Frei sykehjem
Miljøgruppa ved Frei sykehjem arrangerte i midten av
november sin årlige pårørendefest og inviterte beboere,
pårørende, trivselsvenner og
trivselsråd til hyggelig førjulssammenkomst.

Nærmere 100 var møtt opp, og festen
ble en suksess.
En ekstra takk til Miljøgruppa på sykehjemmet for vel gjennomført arrangement.
Tekst og foto: Kristine Skogsholm

Det ble servert sodd og deilige kaker, og
det var taffelmusikk og underholdning
av variert slag.

Fløyte- og klarinett på Kringsjå sykehjem
Mandag 19. desember får Kringsjå sykehjem besøk av Kristiansund kulturskole.
Klokken 17.00 skal fløyte- og klarinettelever spille konsert i foajeen.
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Trygghetsstandard i sykehjem - nasjonal pilot
vil iverksette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid med sikte på å utvikle en
standard for kvalitet i sykehjem.

Kristiansund kommune ved
enhet for sykehjem deltar i
prosjekt Nasjonal pilot om
trygghetsstandard i sykehjem, etter initiativ fra Helsedirektoratet
Det er totalt 4 kommuner som deltar i
piloten; Kristiansund, Tromsø, Sortland
og Eidskog.
I Kristiansund er det Bergan omsorgssenter for personer med demens og
kognitiv svikt som er valgt ut.
Bakgrunn for piloten er at regjeringen
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Prosjektet har som mål å:
• Bidra til et godt og trygt tilbud for
pasientene.
• Bidra til at individuelle behov hos de
som mottar tjenesten blir ivaretatt,
i tråd med lovverket krav, faglig
oppdatert praksis og kommunens
fastsatte standard for tjenesten.
• Bidra til at det blir mindre variasjon
mellom sykehjemmene; mer rettferdig tjenestetilbud.
• Bidra til at kommunen kan måle
forbedringspotensial i tjenestene de
tilbyr.
• Bidra til å øke erfaringsutveksling
mellom kommunene.
Hovedtanken er at man på bakgrunn av
piloten skal utvikle et praksisorientert
verktøy for sykehjem, som bidrar med
systematikk og anbefalinger til hvordan

den enkelte kommune kan jobbe med
kvalitetsforbedring.
Piloten tar utgangspunkt i fem områder
• Ledelse.
• Struktur og prosess.
• Kunnskapsbasert praksis
• Innovasjon.
• Pasientresultater.
Prosjektet går over en tidsperiode fra
oktober 2016 til juni 2018. Senter for
Omsorgsforskning Vest har følgeforskning på piloten.
Prosjektgruppen i Kristiansund består
av kommunalsjef Siv Iren Stormo
Andersson, enhetsleder Stephanie Helland (veileder), fagleder Bill Tomelthy
(prosjektleder), avdelingsleder Heidi
Lesund, avdelingsleder Brit Vikhals og
brukerrådsleder fra overordnet brukerråd Arve Bruseth.
Tekst: Stephanie Helland, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Fikk TKs første julestjerne
Lars Helge Høvik er lærer
ved
Nordlandet
ungdomsskole
og
bruker
i
tillegg mye av fritiden til
arbeid med barn og unge
som trener og i forbindelse
med MOT. Etter initiativ en
av ungdommene fikk han
årets første TK-julestjerne.
Lars Helge har trent trent barn og unge
siden 2004. I tillegg til å trene Nordlandet-jentene, er han også trener for

NEAS-akademiet, og han har trent både
bylag og kretslag.
-Jeg synes det er kjekt å kunne bidra til
at ungdommen kan ha en OK fritid, sier
Høvik til TK.
MOT-arbeidet har vært med på å prege
kontakten med barn å unge. -Det er viktig å bry seg, snakke med ungdommen,
og lytte til dem, sier Høvik
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Faksimile fra TK 1. desember

Mestringstreff - Friskliv og mestring
for å delta på erfaringskonferanse tilknyttet denne håndboken
og «Mestringstreff». Brukerrepresentanten har deltatt både under
forberedelser, gjennomføring og
evaluering av tilbudet.
Det skal også gjennomføres forskning rundt dette lærings- og
mestringstilbudet, noe våre kursledere skal bistå i.

Langvarige utfordringer

Friskliv og Mestring har i høst
gjennomført et nytt diagnoseuavhengig lærings- og
mestringstilbud for personer med langvarige helseutfordringer Mestringstreff.
«Mestringstreff» bygger på en håndbok
for diagnoseuavhengige lærings- og
mestringstilbud. Boken er laget gjennom et samarbeid mellom Trondheim
kommune, Orkdal kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse (NK LMH),
FFO Sør-Trøndelag, SAFO region Midt,
St. Olavs Hospital og Selvhjelp Norge.
Kristiansund kommune ved Friskliv og
Mestring har gjennomført Mestringstreff
som én av 13 pilotkommuner i Norge.
Til sommeren skal to av våre kursledere,
samt brukerrepresentant, til Trondheim
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Å leve med langvarige helseutfordringer som kronisk sykdom,
nedsatt funksjonsevne eller langvarig fysisk eller psykisk belastning kan medføre store forandringer i hverdagen. Mennesker
reagerer forskjellig på situasjonen og har ulik måte å håndtere
hverdagen på.
Uavhengig av form for helseutfordring
kan alle ha behov for å arbeide med å
styrke egen mestringsevne for å få en
bedre hverdag. Det kan handle om å oppdage og ha tro på egne ressurser, tørre
å skaffe seg kunnskap om problemer i
hverdagen, lære av andres erfaringer
knyttet til håndtering av hverdagssituasjoner, samt skaffe seg kompetanse til å
bruke ulike mestringsverktøy.
Lærings- og mestringstilbud anses
som som betydningsfulle elementer i
forløpene til personer som lever med
helseutfordringer over tid. Kommunal
lærings- og mestringsvirksomhet skal
i stor grad være diagnoseuavhengig,
mens spesialisthelsetjenesten spisser virksomheten knyttet til diagnoserettede tilbud.

«Mestringstreff» er for voksne (over 18
år) som lever med langvarige helseutfordringer. Med langvarige helseutfordringer menes kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller vedvarende
psykiske eller fysiske belastninger. Tilbudet har gått over 6 uker, med ukentlige samlinger. Utgangspunktet for tilbudet er at alle mennesker har iboende
ressurser som kan mobiliseres. Mestringstreff skal bidra til økt livskvalitet
og styrket tro på egne ressurser for å
mestre livssituasjonen.
Friskliv og Mestring planlegger oppstart
av nye Mestringstreff også i 2017.

Kontaktinformasjon
Du kan kontakte oss via e-post frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no,
telefon 71 57 40 00, eller kom innom for
en samtale.
Her er lenke til facebooksiden.
Tekst: Ida Elise Hansen, friskliv og mestring

I september var brukerrepresentant Kari
Strupstad samt frisklivsveilederne
Tania Bangjord og Ida Elise Hansen på
evalueringsmøte i Trondheim for å snakke
om erfaringene fra Kristiansund.

“Ungdata” gir ungdommen en stemme
ging av ulike kultur- og fritidstilbud og
annet forebyggende ungdomsarbeid.
Dataene legges inn i en nasjonal database slik at det kan bli brukt til forskning og andre utviklingsprosjekter, hvor
målet er å framskaffe ny kunnskap om
ungdommens oppvekstvilkår.
Resultatene vil også være viktig for
foreldre, skoler, folkevalgte, kommuneansatte, politi med mere. Dette kan
være med å skape debatt rundt for
eksempel det å være foreldre og gi oss
et mer helhetlig bilde på hverdagslivet
for ungdom i Kristiansund.

Ungdomsrådet er med
Ungdomsrådet fikk informasjon om Ungdata i møte 30. november

Siden 2010 er det gjort Ungdataundersøkelser i hele landet. Undersøkelsen er gratis
og gir et innblikk i hvordan
det er å være ung i Norge.
Kristiansund gjennomførte
undersøkelsen første gang i
2014 og skal i gang med en
ny Ungdata våren 2017.
Deltakere
Elever i ungdomsskolen og videregå-

ende skole deltar i spørreundersøkelsen.
Den er anonym, foregår i skoletiden og
gjennomføres elektronisk. Spørsmålene
omhandler ulike sider ved ungdommens
liv innenfor temaområdene foreldre og
venner, skole, fritid, helse og trivsel,
rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Hvorfor slik undersøkelse?
Både kommunen og fylkeskommunen
kan bruke resultatene i sitt plan- og
utviklingsarbeid. Det kan være planleg-

Det er viktig å involvere ungdom i prosessen. Ungdata gir ungdommen en
stemme. Ungdomsrådet fikk under sist
møte presentert hva Ungdata er, samtidig som resultatene fra undersøkelsen i
2014 ble gjennomgått. Ungdomsrådet
ønsket å fronte undersøkelsen på sine
nettsider og være en del av arbeidet
videre når resultatene fra Ungdata undersøkelsen 2017 blir presentert.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Sammen om sangen
Sammen om sangen er et internasjonalt kor, som er åpent for alle, uansett
sangstemme, notekunnskaper, alder,
nasjonalitet og kjønn.
Det er ni nasjonaliteter representert
i koret, og de ønsker seg flere etniske
nordmenn med i koret. Det er sosialt og
hyggelig, i tillegg til korøving.

Musikkrådet i Møre og Romsdal har initiert et nytt tilbud
i Kristiansund. Sammen med
Kristiansund kulturskole og
kirken, har de startet opp tilbudet Sammen om sangen.

Overordnede mål for prosjektet er:
• Bryte ned fordommer og begrep som
“oss” og “dem”
• Skape en sosial møteplass for folk
fra alle kulturer
• Bidra til norskopplæring

• Se verdien av sang og musikk som
sosial arena
• Bygge identitet gjennom mestring og
aktiv deltakelse
• Integrering i det norske samfunnet
• Øke folkehelsen, det psykiske og
fysiske velværet, minske stress og gi
økt energi og tilfredshet.
Tilbudet holdes på torsdager fra klokken
19 til 20.30 på Atlanten ungdoms- og
kulturskole. Dirigent er musikkterapeut
Synne Rotvold Røli, ansatt ved Kristiansund kulturskole.
Tekst: Hanne T. Tetlie, fagleder kulturskolen

Julekabaret Kristiansund kulturskolen
Kristiansund
kulturskole
arrangerer julekabaret 19.
desember kl 18 i Festiviteten. Det er Vorspil i foajeen
fra 17.30.
På julekabareten skal sangelevene synge julesanger, to grupper fra Scenar-
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io viser sine selvlagde julespill basert
på kjente folkeeventyr, pianoelever og
gitarelever spiller også.
Hjertelig velkommen.
Tekst: Hanne T. Tetlie, fagleder på kulturskolen

Viltpåkjørsel - Dette gjør du
om å være ekstra oppmerksomme ved
skumring og mot kveld. Rådyr er ikke
skumringsdyr, de er mer uforutsigbare
og spretter ut i vegbanen, gjerne 2 – 3
dyr i en rekke til alle døgnets tider.

Ettersøksordning

Viltpåkjørsel er ikke uvanlig
i den mørke årstiden. Dette
gjør du hvis du blir involvert
i en slik hendelse.
• Ring politiet 02800. Meld fra om
hendelsen og følg instruksene du får.
• Ved personskader ring 113.
• Ligger dyret i veibanen, sett ut
varseltrekant.
• Husk å ta på deg refleksvest.
• Dersom dyret løper fra stedet,
merk stedet med viltbåndet eller
annet tilgjengelig materiale. Hvis
mulig også fluktretning. Dette letter
muligheten for sporhund til å finne
skadet vilt.
• Er du i tvil om hvordan du skal
beskrive hvor påkjørselen fant sted,
slå på bilens tripteller når du forlater
stedet og mål avstand til nærmeste
kjente sted (veikryss, kilometerstolpe el.). Ring disse opplysningene
inn til politiet.

Du har varslingsplikt
Etter veitrafikkloven er enhver som
kjører på person eller vilt, eller som er i
nærheten, pliktig til straks å delta i tiltak
som uhellet gir grunn til.

Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men
det kan derimot være det om du ikke
melder fra til politiet 02800 om hendelsen, og stopper for å forvisse deg om dyrets tilstand.

Ha viltbånd i bilen

Kommunene plikter etter viltloven å
ivareta skadd storvilt (hjort, elg, rådyr).
Dette innebærer blant annet utrykning
for avliving eller ettersøk. En offentlige
ettersøksjeger med sin ettersøkshund
må ha et obligatorisk videregående
ettersøkskurs og arbeidsvarslingskurs 1
for å kunne foreta ettersøk for det offentlige, deriblant en kommune. Kristiansund kommune har 5 ettersøksjegere
som rykker ut til alle døgnets tider.

I Kristiansund kan du hente viltbånd
blant annet hos politiet, NAF, noen bilfirma, bilverksteder og på kommunens
servicekontor.

Ligger et påkjørt vilt i vegbanen hardt
skadd eller har stukket til skogs og politiet har fått melding, sendes en av kommunens offentlige ettersøksjegere ut for
ettersøk eller avlive viltet.

På viltbåndet står det hva du skal gjøre
hvis du blir involvert i en viltpåkjøsel.

Dødt dyr i veien

For å unngå dyrelidelser har viltforvaltningen og politiet hatt stor fokus på
punktet om å merke påkjørselsstedet.
Politiet eller kommunen har ingen lovhjemmel til å pålegge bilfører å vente på
skadestedet. Politiet pålegger imidlertid
motorkjøretøyfører å merke påkjørselstedet, og å kjøre tilbake til påkjørselsstedet for merking om dette ikke ble
gjort umiddelbart. Blir ikke dette fulgt
opp kan man risikere at forholdet blir
anmeldt.

Hvis du finner et dødt dyr på eller ved
veien så skal politiet ha melding. Ring
02800. Det er som regel politiet som
videreformidler melding om fjerning
til riktig aktør både ved påkjørsel eller
melding om annen skade, eller syke dyr.
Det er grunneier som etter viltloven har
ansvar for å fjerne dødt vilt. Det vil si
Statens vegvesen på riks- og fylkesveg
og kommunen på kommunal veg og
eiendom. Viltansvarlig i kommunen
har utarbeidet detaljerte prosedyrer på
dette.

Vær ekstra oppmerksom

Tekst: Aud Stølen, miljøleder

For å unngå å kjøre på dyr, spesielt
hjort, så oppfordres motorvognførere

Kantina på Storhaugen helsehus er åpnet
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I midten av november ble
kantina
på
Storhaugen
helsehus satt i drift.

Vi håper dette blir et positivt innslag
både for Storhaugen helsehus og etterhvert for lokalområdet.

Kantina er foreløpig bemannet fra 11-13
på hverdager.

Utvalget i kantina blir tilpasset etterspørselen og alle er velkommen.

Dette er tenkt å være ett selvfinansierende integreringsprosjekt under ledelse
av kommunens felleskjøkken.

Tekst og foto: Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Julegavetips - Bøker utgitt av kommunen og
som kan kjøpes på servicekontoret

Kæm va dæm?

Et stille diplomati

bok

om

Å vokse opp etter krigen

Kristiansund ble i 1972 utpekt som hoved-

Lokalhistorisk

personrelaterte

En bok om hvordan det var å vokse opp i

forsyningsbase for Midt-Norge. I Boka

gater i Kristiansund. Hvem var disse per-

Kristiansund, i en by som var i full gjenre-

følger vi den spennende oljehistorien fra

sonene som fikk en gate oppkalt etter seg

isning etter å ha bli lagt i ruiner.

den spede begynnelse og fram til 2005.

188 sider. Pris: 100 kroner.

140 sider. Pris: 120 kroner.

256 sider. Pris kr. 100

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg/

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfatter: Helge Hegerberg

Odd Williamsen

Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Utgiver: Kristiansund kommune 2011

Utgiver: Kristiansund kommune 2011

Gjenreisningen
av Kristiansund

Litt av hvert for
nysgjerrigperer

Boka handler om den spesielle tiden like

Oppgavehefte med over 150 oppgaver

før bombingen av byen, i 1940, bomb-

knyttet til Gjenreisningsbyen. I utgangs-

ingen, krigsårene og gjenreisningen.

punktet beregnet for skolen, men kan også

148 sider. Pris: 120 kroner.

brukes som quiz feks i jula.

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Pris: 50 kroner.

Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Red: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg
Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Byens Speil - bind 1

Byens Speil - bind 2

Byen brenner
19 øyenvitneskildringer fra de 4 redselsdøgnene da Kristiansund ble bombet fra
28. april til 1. mai 1940, satt sammen med
175 tidsaktuelle bilder.
180 sider. Pris: 120 kroner.
Red: Ole Kristian Stokke/Petter Ingeberg
Utgiver: Kristiansund kommune 2012

En bauta ble reist

Byens rikholdige revyhistorie 1900-1960.

Byens rikholdige revyhistorie 1960-2008.

Håndbok med oversikt over samtlige of-

Lokale amatører har over år presentert

Lokale amatører har over år presentert

fentlige skulpturer, minnesmerker, utsmyk-

sanger, sketsjer og monologer med fokus

sanger, sketsjer og monologer med fokus

kinger samt kirker i Kristiansund og Averøy

på små og store hendelser lokalt og delvis

på små og store hendelser lokalt og delvis

frem til 2003.

glokalt.

glokalt.

167 sider Pris: 50 kroner.

438 sider. Pris: 250 kroner.

404 sider. Pris: 250 kroner.

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Utgiver: Kr.sund kommune 2003

Utgiver: Kr.sund kommune 2014

Utgiver: Kr.sund kommune 2015
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“Slangen” av Ørnegruppa ved Dale barnehage
den første tannen ut. Slangen hveste,
hylte og prøvde og komme seg løs, men
gutten brukte alle sine «hestekrefter»
og holdt et godt tak. Så var det tann nr.
to. 1 og 2 og 3 – vips, så var også den
ut. Nå var det ikke noe å frykte fra slangen mere. Den begynte å gråte – ja, den
hylte.
-(Vræl, vræl). Nå har jeg ikke noen
gifttenner mere. Hva skal jeg gjøre?
Det er ingen som er redd meg mere
(vræææææl). Tårene sprutet ut av
slangeøynene.

Kristiansund er en av landets 27 språkkommuner. Dette er med på å prege hverdagen i
skolene og i barnehagene. I Dale barnehage har barna i Ørnegruppa (friluftsgruppe)
lekt seg med språket og selv laget dette spennende eventyret.

Det var en gang en gutt som hadde så
lyst til å lære å ri på en elefant. Han
satte seg opp på elefanten og tok et
godt tak i ørene.
Elefanten begynte å gå og gutten holdt
seg godt fast i ørene. Elefanten vugget
fra side til side og gutten måtte holde et
godt tak i ørene hans. De kom forbi en
hule og plutselig mistet gutten balansen
og datt rett ned foran hulen.
En slange kom ut, hveste og tøffet seg:
- Hvem er dere? Hhva gjør dere her?
Jeg har to store gifttenner og med dem
skal jeg bite dere hvis dere prøver å
komme inn her, hveste slangen og
blåste seg opp.
-Hva er det du vokter? spurte gutten.
-Jeg vokter en skatt, hveste slangen.
-Foran skatten vokter et monster med
ti hoder, femten bein og tyve hender.
Bare prøv dere! (He he he)». Slangen
hveste en stygg høy latter.
Gutten hoppet opp på elefanten og de
løp vekk fra hula med den stygge slangen. Nå gikk det mye bedre å ri på elefanten og gutten holdt et godt tak i ørene
hans. Blodet nesten frøs til is etter det
ekle møtet med slangen.
De kom fram til en elv. Elefanten drakk
mye vann og dusjet seg og gutten. De
hadde det koselig, og en lang stund
glemte de den onde slangen, monsteret
og skatten. Men etter en stund begynte
de å snakke om skatten og de var enige
om at det hadde vært kjekt å ha en stor,
fin skatt. Men hvordan skulle de komme
seg forbi slangen og monsteret? Plutselig fikk gutten en god ide.
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-Hva om vi greier å fange slangen og
fjerne gifttennene, sier gutten.
-Og hvordan vil du gjøre det? sier elefanten med sin dype stemme.
-Hør her, sier gutten. -Jeg har en ide.
Hvis du fyller snabelen med mye vann,
så går du foran hula og gir slangen en
ordentlig dusj. I mens gjemmer jeg
meg ved siden av hula. Når slangen
kommer ut etter dusjen din, så fanger
jeg den og holder den fast rundt
halsen. Jeg har nemlig fått en tang av
bestefar og den har jeg i baklomma
mi. Den skal jeg bruke til å trekke ut
gifttennene. Hva tror du, elefant? sier
gutten ivrig.

-Nei, det er ingen som er redde for deg
mere, men du kan kanskje få deg to
venner? sa gutten.
-Venner?, sa slangen.
-Ja, sa gutten og elefanten –Du kan
godt få være vår venn.
-Ja, sa slangen, med en litt mykere
stemme. -Monsteret kommer til å spise
meg levende hvis jeg forteller han at
jeg ikke har gifttennene mine mer, sier
slangen litt trist og lei seg.
Gutten spør slangen: -Si meg – er det
noe monsteret ikke liker?
Slangen kikker på gutten og plutselig får
han litt vonde øyne. -Ja, det er det faktisk! Hørte dere hvor han hylte og jamret seg da elefanten sprutet vann inn i
hula. Den hater vann, for hvis han får
vann på seg så dør han, sier slangen, og
øynene lyser vondt. Slangen hveser med
et tannløst, vondt smil.

-Glimrende, kjempegod ide! sier elefanten.

Gutten og elefanten ser på hverandre.
Øynene sier: -Da er saken klar!

Elefanten starter med en gang med å
fylle snabelen med vann og gutten passer på at tangen ligger i baklommen. Så
dro de tilbake til hulen. Gutten hoppet
av i god tid før de kom fram og stilte seg
opp ved siden av hulen. Elefanten gikk
frem foran hula og ropte på slangen.

Slangen kveiler seg rundt hodet på elefanten og det ser ut som den har fått seg
en ny hatt. Gutten kommer seg opp på
elefanten og så rir de tre vennene mot
elven. Der fyller elefanten snabelen med
mye vann, og de rir tilbake til hulen.

-Slange, kom ut!, brølte elefanten.
Slangen kom ut og hveste. Elefanten
sendte en stråle med vann rett i ansiktet
på den så den ble slengt innover i hulen.
De hørte skrik, rop og hyling. Gutten og
elefanten forsto at det måtte være monsteret som reagerte på alt vannet inn i
hula. Like etter kom slangen ut, hvesende, pesende og dryppende våt.
Gutten hoppet fram og tok et godt tak
rundt hodet på slangen. Han dro opp
tangen og festet den i den ene hjørnetannen og drog til. 1-2-3 - vips der var

Elefanten spruter alt vannet inn i hula og
de hører et rabalder av lyder – hyling,
buldring og monsterspråk. Til slutt blir
det stille. De tre vennen går inn i hola.
Alt som er tilbake av det store, stygge
monsteret er en svart liten flekk. De
plukker opp den store kista med skatten
og rir ut i solnedgangen. De bestemmer
seg til å dele ut skatten rundt omkring til
alle de møter, og er de ikke kommet til
deg ennå, så kan det hende de kommer
snart.
Snipp, Snapp, Snute
så er eventyret ute.

Møteplan desember og januar
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

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

Des

Jan

13.

31.

06.

24.

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

26.

Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

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

01.

08.

19.

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

ELDRERÅDET

23.

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

KONTROLLUTVALGET

19.

Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.
Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

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

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en høringsinstans.
Kan ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

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

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015. (Foto: Petter Ingeberg)
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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)

Hvert år, sånn ved juletider, ønsks det GOD JUL fra Bjørnehaugen.
Sånn blir det i år også. Men blir det julesnø? (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

29

