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Stinn brakke når Smølaboman er på bytur, og vi har allerede begynt å glede oss til neste år. (Foto: Wigdis Wollan/Petter Ingeberg)
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Et lederansvar

Vi går en spennende tid i møte med store strukturelle saker på dagsorden, både lokalt
og regionalt. Forsmaken på en strukturendring av hvordan Kristiansund fungerer er til å
kjenne smaken av. Det starter med modige politiske vedtak som staker ut en kurs for samfunnet. På barnehageområdet er kursen staket ut. Skolestrukturen står nå for tur. Videre
har vi blant annet kommunereformen, regionsreformen, sykehussaker og eldrebølgen. Det
skal ikke stå på endring, og endringsvilje er et lederansvar.

av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Jobben for lederne i Kristiansund starter for fullt den dagen
vedtak er fattet. Organisasjonen og enhetene må tilpasse
seg endret form, og lederne må tilpasse seg nye markeders
muligheter og trusler. Parallelt med dette har lederne et felles
ansvar for å ivareta helheten i organisasjonen.

linger, men like viktig er informasjonen fra våre enheter og
avdelinger opp gjennom lederapparatet. Vi må tørre å ta våre
tema helt til topps, på samme måte som næringslivet setter
sine utfordringer på de folkevalgtes agenda. Kommunikasjon
er lederansvar.

Samtidig må lederrollen som arbeidslagets motivator ivaretas,
på alle nivå. Våre prestasjoner de neste årene vil bety like
mye for Kristiansundssamfunnet som vedtakene isolert sett.
Prestasjonskulturen er et lederansvar.

Samtidig ser vi at næringslivet har utfordringer samtidig som
kommunen er inne i (eller muligens på vei ut av) en tung tid.
Dette setter mer krav til våre ansatte og hvordan de ivaretas
som mennesker, familier og venner. Å ta et ekstra hensyn til
de som har en utfordrende hverdag er viktig. Omtanke er lederansvar.

Det er ikke vanskelig å skape gråstein av et gullkantet vedtak. Heldigvis er det motsatte også mulig. Lederne i Kristiansund kommune skal gjøre sitt ytterste for bystyrets vilje på
samme måte som direktørene gjør for sine styrende organer
og eierne. Lojalitet til beslutninger er et lederansvar.
I en organisasjon med så mye kompetanse som i kommunen
er det viktig at alle stemmer blir hørt. Kommunikasjon opp/
fram til vedtaksorgan fra hele organisasjonen er viktig. Det
etterspørres informasjon fra våre ansatte i enheter og avde-
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For å skape den fremtid vi alle ønsker, med Kristiansund som
den mest toneangivende byen i midt-norge etter Trondheim,
må vi ha klare mål og forventninger til hverandre og samfunnet rundt oss. Det er betydelig endring i flere indikatorer som
arbeidsnærvær og prestasjoner. Næringslivet jobber tettere
med kommunen enn på lenge. Vi i starten på noe som kan
bli veldig bra. Det avhenger kun av oss. Å vise vei er også et
lederansvar

Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i august 2016:
• Linn Runi Hol Hoem har tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Bjerkelund skole
• Sondre Borge har tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
• Victoria Michelle Larsen har tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
• Marit T. B. Risan har tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Rensvik skole
• Sondre Mehus Lekve har tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Gomalandet skole
• Lena Hjellnes har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Bo og habilitering
• Elise E. Hopmark har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Innlandet skole
• Kåra Vinsrygg har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Bjerkelund skole
• Eskild Bunes har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskole
• Sigbjørn Bredesen har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som brannmester ved Brann og redning
• Martin Arve Myklebost har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet ungdomsskole
• Cecilie Bruland har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Allanengen skole
• Trine Borøchstein har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stillinger som avdelingsledere ved Atlanten ungdomsskole
• Bjørn Sørli har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stillinger som avdelingsledere ved Atlanten ungdomsskole
• Therese F. Haugan har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stillinger som avdelingsledere ved Atlanten ungdomsskole
• Johnny Bach har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stillinger som avdelingsledere ved Atlanten ungdomsskole
• May Kristin O. Grøntvedt har 01.08.2016 tiltrådt i 75 % stilling som assistent ved Frei ungdomsskole
• Camilla Engebråten har 01.08.2016 tiltrådt i 75 % stilling som assistent ved Bjerkelund skole
• Bayan Said har 01.08.2016 tiltrådt i 80 % stilling som assistent ved Allanengen skole
• Ida Johannse Skaret har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Frei ungdomsskole
• Keith James Dickie har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som vaktmester ved Eiendomsdrift
• Eli Christensen Kvåle har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som SFO-koordinator ved Dale barneskole
• Edith Husby har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som skolefaglig rådgiver ved Sentraladministrasjonen
• Synne Rotvold Røli har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som musikkterapeut ved Kristiansund kulturskole
• Gry Kilevold har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som kulturskolelærer piano ved Kristiansund kulturskole
• Aina Weiseth har 01.08.2016 tiltrådt i 50 % stilling som fagarbeider i Vende, Levende Vågen
• Roger Hopmark har 08.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som driftstekniker ved Interne tjenester
• Berit Karlsen Dyrnes har 15.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som skatterevisor ved Nordmøre Kemnerkontor
• Are Kneppen Veraas har 01.08.2016 tiltrådt i 50 % stilling som sekretær ved Servicekontoret
• Hege Bugge Larssen har 01.08.2016 tiltrådt i 90 % stilling som fagarbeider ved Barn, familie og helse
• Stig-Olav Knutsen har 01.08.2016 tiltrådt i 1,08 % stilling som brannkonstabel ved Brann og redning
• Ole-Morten Hestetun har 01.08.2016 tiltrådt i 1,08 % stilling som brannkonstabel ved Brann og redning
• Siri-Linn Skar har 01.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Fosna barnehage
• Rita Vaicekauskaite har 01.08.2016 tiltrådt i 50 % stilling som assistent ved Allanengen skole
• Elin Dolen har 15.08.2016 tiltrådt i 80 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Siw Marita Johansen har 15.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som skatterevisor ved Nordmøre Kemnerkontor
• Wenche Pettersen har 15.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Emma Myrstad Søvik har 15.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Annette Fugelsnes har 17.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Rensvik barnehage
• Ragnhild Solbakken Hansen har 22.08.2016 tiltrådt i 75 % stilling som miljøterapeut ved Atlanten ungdomsskole
• Vibeke Strand Osborg har 22.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Vibeke Sæther har 22.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Guro Jakobsen har 23.08.2016 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Bo og habilitering

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i august:
• Ståle Gammelsæter har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.08.2016
• Gry Rossing har sagt opp sin 100 % stilling som rektor ved Nordlandet ungdomsskole, med fratredelse 01.08.2016
• Mari Husby har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Atlanten ungdomsskolen, med fratredelse 01.08.2016
• Kari Helseth har sagt opp sin 50 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habiltering, med fratredelse 01.08.2016
• Kathe Heggdal har sagt opp sin 90 % stilling som renholder ved Eiendomsdrift, med fratredelse 01.08.2016
• Nils Johan Staverløkk har sagt opp 100 % stilling som IT – ingeniør ved IKT-Dokumentsenter, med fratredelse 01.08.2016
• Berit Tove Watvedt har sagt opp sin 100 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.08.2016
• Morten Rødahl har sagt opp sin 100 % stilling som spesialsykepleier ved Psykisk helse, med fratredelse 01.08.2016
• Gunnar Johannes Odden har sagt opp sin 100 % stilling som rådgiver ved Plan- og byggesak, med fratredelse 01.08.2016
• Liss-Mari Gustad Sundsøy har sagt opp 75 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus, med fratredelse 01.08.2016
• Margrethe Dahle har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem, med fratredelse 01.08.2016
• Bente Sætherbø har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Rensvik barnehage, med fratredelse 01.08.2016
• Geirunn Hanneseth har sagt opp 100 % stilling som spesialpedagog ved Barn, familie og helse, fratredelse 09.08.2016
• Linda Waagen har sagt opp 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse, med fratredelse 12.08.2016
• Linn Jeanette Bogen har sagt opp sin 60 % stilling som miljøterapeut ved Bo og habilitering, med fratredelse 15.08.2016
• Siv Elisabeth Svendsli har sagt opp 100 % stilling som pedagogisk leder ved Fosna barnehage, med fratredelse 17.08.2016
• Ragnhild Solbakken Hansen har sagt opp 100 % stilling som vernepleier ved Bo og habilitering, fratredelse 21.08.2016
• Anette Kristin Glomstad har sagt opp 50 % stilling som miljøterapeut ved Bo og habilitering, med fratredelse 23.08.2016
• Rigmor Furuli Glærum har sagt opp sin 50 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 31.08.2016

3

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Kommunalteknikk
• 100 % anleggsingeniør, frist 23.10.16
• 100 % formann, avløp og avløpsrensing ved driftsavd., frist 24.10.16
• 100 % driftsleder (oppsynsmann) ved anleggsavdelingen, frist 23.10.16
Barn, familie og helse
• 75 % jordmor, frist 24.10.16
Kristiansund bibliotek
• 50 % kontormedarbeider, frist 10.10.16
IKT og dokumentsenter
• 100 % IT ingeniør nettverk, frist 10.10.16
Plan- og byggesak
• 100 % arealplanrådgiver, frist 28.10.16

Dvalin er neste felt i køen
mest i Kristiansund som operasjonelt
senter. Ombyggingen av Heidrun-plattformen er et stort prosjekt i regi av
Aibel. Aker Solution får arbeidene med
havbunnssystemer og rør inn til plattformen. Det blir stor aktivitet fra basebyen Kristiansund med maritime operasjoner, boring, subseasystemer, rør og
topside installasjoner.
-Det lysner i markedene?

Planen for Dvalin er levert av Dea til OED. Jon Sandnes (f.v.), Lars Stoltenberg,
Lars Fr. Moe, Tord Lien og Hans-Hermann Andreae.

Oljeselskapet Dea har presentert Dvalin-feltets utbyggingsplan til 10 milliarder
kroner. Kristiansund får en
sentral rolle i utbyggingsfasen.
Dette er det største prosjektet i norsk
industri år, og det er det første gassfeltet
som kobler seg på Polarled.
-Det er nå kommet fart i vår arbeidsliste for nye prosjekter på sokkelen.
Maria-feltet er under utbygging, nå er
Dvalin levert til godkjenning – og dessuten kommer Trestakk-lisensen om kort
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tid med sin plan til myndighetene, og
Fogelberg-funnet deretter. Alt dette er
viktige subseafelt til etablerte installasjoner, sier ordfører Kjell Neergaard.
-Hva forventer Kristiansund av tyske
Dea som ny operatør?
-Vi har et godt forhold til selskapet og
prosjektledelsen for Dvalin-funnet. De er
utfordret på å sette positive avtrykk med
ringvirkninger hos oss. Av kontraktsmassen går nesten 70 prosent til norsk
industri. Kontrakter til 4,5 milliarder kroner er allerede rullet ut, og i Midt-Norge
blir det store ringvirkninger, og aller

-Ja, absolutt. Selv om det også i høst
har vært nedbemanning i leverandørindustrien, blir situasjonen bedre på sikt
ved at vi har fått en del prosjekter ut av
bakevja med utsettelser. Investeringene blir lavere med bransjens kostnadskutt og at oljeprisen går opp med Opecs
volumreduksjon. 2017 blir bedre enn
2016, og perioden 2018-2022 inneholder mange flere utbyggingsprosjekter
som betyr mye for Kristiansund. Jeg
tenker da på feltene Njord Future, Snilehorn, Pil & Bue, Aasta Hansteen, Ormen
Lange kompresjon og Lavrans, sier Kjell
Neergaard.
Olje- og energiminister Tord Lien bruker Dvalin som eksempel på resultatene
i forbedringsarbeidet som industrien
gjennomfører for økt lønnsomhet. Utbyggingen vil gi arbeid til 6 000 årsverk.
Utbyggingsperioden skjer i årene 20182020.
Tekst: Helge Hegerberg,
olje- og energirådgiver
Foto: Olje og energidepartementet

Avdelingsleder for opplæringstjenester
der. Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og coaching.
Dette har hun tatt i Norge. Arbeidserfaring har hun både fra Sverige og
Norge.
Hun har bodd og jobbet i Bergen i
mange år før hun flyttet til Nordvestlandet og Molde. Åsa har vært kursholder for BUP-Møre og Romsdal blant annet
i tema som Autisme og ADHD.

Åsa Rasmussen (47) har
tiltrådt som avdelingsleder for opplæringstjenestene
ved Barn, familie og helse.
Tjenesten var tidligere en del
av Kristiansund opplæringssenter, og ble overflyttet til
Barn, familie og helse fra
januar i år.
Åsa har lang erfaring og mye kompetanse på fagområdet hun nå leder. Hun
er svensk og ble utdannet pedagog

Hun har erfaring både fra barnehage, barneskole og ungdomsskole. I
forbindelse med ungdomsskolen har hun
også god kjennskap til videregående
skole da spesielt med forskjellige tilrettelagte tilbud og søknader på særskilt
grunnlag.
Før Kristiansund, kom Åsa fra stillingen
som rektor ved Bolsøya skole i Molde.
Åsa synes hun har fått en meget interessant stilling som passer godt til hennes
kompetanse.

Opplæringstjenester har 26 ansatte
og består av: Spesialpedagogisk hjelp
til førskolebarn og voksne, Logopedtjenester og Bekkefaret skole.
Åsa har ansvar for ledelsen av avdelingen. Hun jobber med fagutvikling og
veiledning av de ansatte, lederoppgaver
i forhold til personal, økonomi og kvalitetssikring. Hun er en del av enhetens
lederteam og har tett samarbeid med de
andre avdelingslederne og enhetsleder.
Hun er en del av kommunalsjefens nettverk for barnehager, skoler og PPT, som
alle er svært viktige samarbeidsparter.
Familien har nå kjøpt hus og bosatt seg
i Vadsteinsvika.
Vi ønsker Åsa og familien velkommen til
Kristiansund og ønsker henne lykke til
med mange spennende og utfordrende
oppgaver.
Tekst og foto: Åse Bjerkestrand, enhetsleder
ved Barn, familie og helse

Nytt ansikt i luka på rådhuset
Familien kom som
flyktninger
til
Norge i 2012, og
videre til Kristiansund i 2013.
Nesreen,
ektemannen og de to
barna (6 og 2)
bor på Dale. Der
trives de, har godt
nettverk og ser
på Norge som sitt
andre hjemland.
Sønnen
begynte
på skolen i august
og snakker kritian
sundsdialekt.

Nesreen Abou Assaf (36)
er den nye resepsjonisten i
mottaket på rådhuset. Hun
begynte i slutten av september og har foreløpig avtale ut
året.
Nesreen er fra Syria, utdannet innen
media, og jobbet der som journalist inntil familien måtte flykte. Mannen hennes
jobbet som advokat for menneskerettigheter, og ble som følge av det forfulgt av staten.
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dette informasjonsbladet.
Nesreen snakker tre språk: Arabisk,
Engelsk og Norsk.
Det er ikke lett å forstå kristiansundsdialekt for de som ikke har norsk som
morsmål. Vi blir lettere å forstå, også for
Nesreen, hvis vi snakker klart og tydelig.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Familien har likevel et stort håp om at det
blir fred i Syria slik at de etter hvert kan
reise tilbake til hjemlandet.
Nesreen har deltatt på introduksjonsprogrammet og har hatt arbeidstrening
ved biblioteket, servicekontoret, Tidens
Krav, Undine samt Nordic House og
jobber nå i mottaket på rådhuset.
I tillegg til å betjene skranken skal hun
bistå arkiv- og dokumentsenteret. Hun
har også meldt seg som skribent til

Nesreen hadde deler av arbeidstreningen
i TK, og har fortsatt en fot innenfor som
spaltist. Klippet over er fra lørdags-TK 24.
september. Teksten er vakkert skrevet.

Influensavaksinering 2016
Anbefalte målgrupper

Torsdag 27. oktober kl.
08.15-18.00 og fredag 28.
oktober kl. 08.15-13.00 er
det vaksinering mot sesonginfluensa og lungebetennelse ved vaksinasjonskontoret i Helsehuset, Fosnagt.
13, 2. etasje. Prisen er 150
kroner pr influensavaksine
og 400 pr vaksine mot lungebetennelse.

Følgende personer har økt risiko for
alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales
derfor influensavaksine:
• Alle fra og med fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Gravide etter 12. svangerskapsuke
(2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan
vurderes for vaksinasjon
• Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkl astma)
- kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt
personer med alvorlig hjertesvikt,
lavt minuttvolum eller pulmonal
hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller
skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
- nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig
helserisiko, etter individuell vurdering av lege.
I tillegg anbefales influensavaksine til
følgende grupper, primært for å beskytte
andre (indirekte beskyttelse):
• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Husstandskontakter til personer med
nedsatt immunforsvar
• Svinerøktere/andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Pris: 150 kroner pr vaksine for influensa
og 400 for lungebetennelse.
Betalingsmåte: Kort eller kontanter.
Det er også mulig å ta vaksinene hos
fastlegen.
Mer informasjon: https://www.fhi.no/
Tekst: Åse Jægtvig, avd.leder
Foto: Petter Ingeberg

Gratis HPV-vaksine kvinner f. 1991 og senere
inn i barnevaksinasjonsprogrammet til
guttene.
Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud
om gratis HPV-vaksine.
Uvaksinerte kvinner født før 1991 kan
også få vaksine, men må betale en relativt kostbar egenandelegenandel

Alle kvinner født 1991 og
senere får fra høsten 2016
tilbud om gratis vaksine
mot
humant
papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.
I
Kristiansund
starter
vaksineringen
4.
november. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å
forebygge livmorhalskreft og
forstadier til livmorhalskreft
forårsaket av HPV-infeksjon.
HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De
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fleste som er seksuelt aktive blir smittet
i løpet av livet, de fleste i ung alder.
Infeksjonen er som regel ufarlig og går
over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre
til livmorhalskreft.
Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge
livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse
selv om man har debutert seksuelt.
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.
klasse siden 2009. Det er søkt fra Folkehelseinstituttet om at HPV også skal gå

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen
består av tre vaksinedoser gitt i løpet av
6-12 måneder og må derfor startes opp
innen utgangen av 2018.
For timebestilling
Bestill time på kristiansund.no under
«vaksinering» eller på tlf. 71 57 49 00.
Vaksinering gjennomføres ved vaksinasjonskontoret i Helsehuset Fosnagt. 13
på fredager fra og med 4. november.
Mer informasjon om HPV
sine: Folkehelseinstituttets
www.fhi.no/hpv-vaksine
Tekst: Folkehelseinstituttet
Foto: Kreftregisteret

og vaknettside:

Ny kommunekompassrapport i november
rådmann, kommunalsjefer, et utvalg enhetsledere og organisasjonene.

Rapport kommer i november
Etter intervjuene og evalueringen lages
det en rapport som inneholder:
Skår på de 8 fokusområdene, begrunnelse for poengsettingen, samt forslag til
forbedrings- og/eller utviklingstiltak.
Rapporten gir en status på Kristiansund
kommune sine styrker, utfordringer og
svakheter, målt opp mot en ”idealkommune”. På bakgrunn av dette gis en skår
for å bedømme hvor god kommunens
resultater er i forhold til idealet.
Tirsdag 20. september ble formannskapet intervjuet av
Ingjerd Astad og Håvard Moe fra KS-konsulent.

På oppdrag fra kommuneledelsen har KS-konsulent
startet arbeidet med en ny
kommunekompassevaluering. Rapporten blir ferdig i
midten av november og blir
et viktig grunnlagsdokument
når bystyret skal diskutere
kommunens videre utvikling
i årene som kommer.
Kommunekompasset
Kommunekompasset er et verktøy
utviklet av KS for strategisk utvikling av
den kommunale organisasjonen og for
vurdering av kommunens forvaltningspraksis.

Kommunekompasset er et verktøy som
vurderer og måler kommunens praksis
gjennom 8 fokusområder:
1. Offentlighet og demokrati
2. Tilgjengelighet, innbygger- og
brukerorientering
3. Politisk styring og kontroll
4. Lederskap, ansvar og delegasjon
5. Resultatfokus og effektivitet
6. Kommunen som arbeidsgiver
7. Utviklingsstrategi og lærende
organisasjon
8. Kommunen som samfunnsutvikler

Intervju og fakta
Undersøkelsen tar utgangspunkt i tilgjengelige
faktaopplysninger
samt
intervju med formannskap, ordfører,

Når rapporten er ferdig holdes det et
utviklingsseminar med presentasjon,
diskusjoner rundt hovedfunn og bevisstgjøring på forbedringspotensial
Resultatene kan også sammenlignes
med resultatene fra tilsvarende undersøkelser i andre kommuner i Norge og
Sverige. Kristiansund hadde en kommunekompassevaluering både i 2009 og
i 2012, og kan derfor også sammenligne
den nye evalueringen i forhold til disse.
Kommunekompassrapporten blir et av
beslutningsgrunnlagene som bystyret
skal legge til grunn når de skal diskutere
i hvilken retning de ønsker at kommunen skal utvikle seg videre på i årene
som kommer
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Brannvernopplæring for 6.-klassingene
brann og brannsikkerhet.
Opplæringen er todelt. Første timen er
en teoridel og foregår i klasserommet.
Her blir det snakket om brannårsaker,
sikkerhet, slukkeutstyr, brannvarsling,
rømningsveier med mere. Time to er
praktisk. Da øves det på slukking av
brann med bruk av brannslukningsapparat og brannteppe. Lærerne må
også delta aktivt i opplæringen.

7

Forebyggende avdeling ved
brann- og redningsenheten har den siste tiden hatt
brannvernopplæring for alle
6. klassene i Kristiansund

Norges brannbefals landsforbund og de
lokale brannvesenene.

Opplæringen er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Gjensidige forsikring,

Opplegget går ut på å lære elevene om

I Kristiansund blir dette gjennomført i
høst. På vårparten er det 6.-klassingene
på Averøy sin tur.

Brann- og redningsenheten har fått en
del tilbakemeldinger fra foreldre som
sier at de har fått spørsmål fra barna
om brannsikkerheten i hjemmet. Dette
er en bekreftelse på at budskapet når
fram.
Tekst og foto: Jan Ove Kvernes,
branningeniør

Utredning om ny skolestruktur
skal etter planen behandle
saken 8. november.
Behovet for en skolestrukturutredning
ble introdusert av rådmannen under formannskapets budsjettkonferanse i oktober i fjor.
Bystyret vedtok bestillingen
i desembermøtet i forbindelse med budsjettbehandlingen. “Det skal gjennomføres en grundig prosess hvor fremtidig skolestruktur utredes for politisk
behandling i 2016”.
Målet for utredningen er å kunne
realisere en bærekraftig skolestruktur
som ivaretar ambisjonene om et likeverdig skoletilbud uavhengig av bostedsadresse.

Tirsdag 13. september ble
skolestrukturutredningen
lagt ut på åpen høring med
frist til 5. oktober. Bystyret

Som følge av bystyrets vedtak ble det
nedsatt en prosjektgruppe med ansvar
for å utarbeide et faktagrunnlag som belyser saken.

følgende fokusområder:
• Skolen som pedagogisk organisasjon
• Skolens rolle for folkehelse og
levekår i lokalsamfunnene
• Økonomi
• Analyse av behov og kapasitet
• Kartlegging av bygninger og reguleringsplaner
• Befolkningsutvikling
Utredningen ble lagt ut på åpen høring
tirsdag 13. september. Alle interesserte
ble invitert til å komme med innspill
innen 5. oktober. Det kom inn 45 høringsinnspill i saken.
Rådmannen tar innspillene med inn i sitt
videre arbeid med saksforberedelsene
til politisk behandling.
Saken legges så fram til politisk behandling med endelig behandling i bystyret
8. november.
Tekst: Merete Maurset, prosjektleder

Utredningsrapporten ble ferdigstilt i september, og består av sju kapitler med

Sykehussak i lagmannsretten etter nyttår
Camilla Selman har 12 års erfaring fra
kommuneadvokaten i Oslo, 2 år som
senioradvokat i Wiersholm og har jobbet i advokatfirmaet Hjort i 3 år. Kristian
Brandt begynte som senioradvokat for
Hjort for 2 år siden og har før det jobbet
6 år for sivilombudsmannen og 2 år ved
statsministerens kontor.
Selman og Hjort var torsdag 22. og
fredag 23. september i møter med kommuneledelsen i Kristiansund.

Fra venstre Arne Ingebrigtsen, Kjell Neergaard, Camilla Selman og Kristian Brandt.

Tirsdag 6. september vedtok bystyret å anke sykehussaken
til
lagmannsretten. Advokatfirmaet Hjort
AS er engasjert til å føre saken og arbeidet er godt i gang.
Anken ble sendt Frostating
lagmannsrett 14. september.
Regjeringsadvokaten skal gi
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sitt tilsvar i løpet av 3 uker
og saken antas å bli kjørt i
lagmannsretten etter jul.
Saksansvarlig i advokatfirmaet Hjort
AS er senioradvokat Camilla Selman
mens senioradvokat Kristian Brandt har
ansvar for det saksforberedende arbeidet.

Med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 18 har kommunen, etter råd fra
advokatfirmaet, valgt å unnta offentliggjøring av anken, prosesskriv og
annen korrespondanse mellom kommunen og retten eller motparten. Kommunen vil forsøke å ivareta innbyggernes
behov for informasjon om saken på
andre måter enn ved direkte innsyn.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

“Utdanning er framtida vår”
Integrering gjennom utdanning er
viktig, og det er viktig at kommunen og
fylket er rustet til å møte de utfordringene dette gir i hverdagen.
Våre elever er ikke ulik snittet av den
norske befolkningen når det gjelder
kunnskap, tidligere skolegang, språkkompetanse, ferdigheter i regning og
samfunnskunnskap, og ikke minst når
det gjelder motivasjon.

48 av elevene ved Kristiansund voksenopplæring får grunnskoleopplæring ved
Kristiansund videregående skole. Dette er en viktig arena for god integrering

De kommer fra 38 land, har
forskjellig bakgrunn, men
likevel samme mål. De vil
ta eksamen, og søke videregående skole. Det er ikke
lett å lære norsk samtidig
som man lærer fag, men de
kommer gjennom det. Skritt
for skritt, side for side, jobber de seg gjennom pensum.
Grunnskole for voksne er for alle som
mangler det, eller som ikke har fullført
den i hjemlandet. Elevene bruker ett
eller to år på forberedelse til eksamen.
Felles for alle er at de skal inn på videregående opplæring og følge det samme
utdanningsløpet som er vanlig i Norge.
Den største utfordringen, ved siden av
språk, er alder og tid. Det er naturlig at
en voksen innvandrer ønsker å komme i
arbeid så fort som mulig, men skoleløpet
i Norge er lagt opp slik at dette tar tid.
Noen vil bli sjåfør, andre helsefagarbeider, eller rørlegger, eller mekaniker.
Det er fagbrevet som motiverer, selv
om det er langt fram. Med fagbrev oppfylles kravene som arbeidslivet setter.
Økt kompetanse og dokumentasjon
av denne er nødvendig for å få stabil og varig arbeidstilknytning. Grunnskoleutdanningen er første skritt i yrkeskvalifiseringen, og samtidig en viktig
arena for integrering.

Unge folk i

ungt miljø

Fra i høst har to grunnskoleklasser med
48 elever fra 16 til 24 år hatt skoledagen
sin på Kristiansund videregående skole
(KVS). Det bidrar til styrket integrering
og økt forståelse for hva videregående
utdanning er. Vi er glade for dette samarbeidet, og håper og tror at med ett
eller to år i opplæring her, vil de bli
tryggere når de starter på videregående
utdanning.
Det er godt for unge jenter og gutter
å være i et vanlig skolemiljø. Før ville
mange gått på samme skole som der
foreldrene tar norskkurs. Det er ikke
optimalt for noen av partene.
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De fire lærerne som jobber med
grunnskoleklassene på KVS, ser at elevene trives og føler seg trygge. Det er
også praktisk at skolen er nært sentrum,
da mange bor på Kirkelandet.
Etter hvert skal elevene besøke forskjellige linjer. De får da se hvordan
videregående utdanning er lagt opp.
KVS er veldig imøtekommende og vi
ønsker
tettere
samarbeid
mellom
grunnskole og videregående opplæring
for denne elevgruppen.

Økende behov

I Kristiansund har grunnskole for voksne
vært et tilbud i mange år. Det spesielle
nå, er omfanget. I juni hadde vi to klasser med 38 elever. Den ene var avgangsklasse. I høst startet fire klasser, på
to lokaliteter. Planen var å små klasser
fordi elevene må lære norsk underveis.
Undervisningen må også tilpasses som
følge av forskjellig skolebakgrunn.
Tilbudet er nå så populært at det er fulle
klasser med motiverte elever. Totalt har
96 tilbud om grunnskoleopplæring for
voksne. 48 av disse har opplæringen på
Løkkemyra og 48 har ved Kristiansund
videregående skole.
Med de krav som stilles i arbeidslivet,
er formell yrkeskvalifisering nødvendig.
Vi håper at fylkeskommunen allerede
nå tar høyde for at disse elevgruppene
kommer. Det er integrering i praksis.
Kristiansund voksenopplæring, Nordlandet ungdomsskole og KVS er med i et
interkommunalt prosjekt som tar sikte
på å få til nettopp dette. En kombinasjonsklasse som lar elever være i videregående opplæring, men samtidig ta
grunnskolefag ved behov. Dette er i planleggingsfasen. Grunnskoleopplæring for
unge voksne ved videregående skole er
en god start.

De kommer i mål til slutt

Det er det flott å møte igjen de som har
gått hele løypa - ferdig utdannet, med
fagbrev og jobb. De reparerer biler, pleier barn og eldre, bygger hus og kjører
buss.

Vi har elever med behov for spesialpedagogiske tiltak. Noen må ha tilpasset opplæring, mens andre takler klasser med
flere elever, selv om språknivået er ulikt.
De fleste av de som har fokus på
skoleløp tar utdanning og får arbeid. Det
er viktig at nye flyktninger har mål om
grunnskole og videregående opplæring.
Dette er en god samfunnsmessig
investering for å få flere kompetente og
utdannede borgere i arbeid.
Det er også et nasjonalt mål at flere
unge skal fullføre og bestå videregående
opplæring. Som følge av dette er handlingsrommet i opplæringsloven utvidet,
slik at unge som har behov for det, kan
få tilbud om mer grunnskoleopplæring.

Totalbildet

Som nevnt er det 96 elever som får
grunnskoleopplæring. De skal gjennomføre det vi i Norge gjør på 10 år, i løpet av
ett eller to år, avhengig av skolebakgrunnen fra hjemlandet. De skal avlegge
grunnskoleeksamen og få mulighet til å
ta videregående opplæring.
Vi har i tillegg 200 voksne som går på
norskkurs for å lære språk og safunnsforståelse. Disse går en annen retning
enn de som velger grunnskoleopplæring. Noen vil først lære seg språket
når de begynner på grunnskole eller
videregående skole.
Over 300 deltakere, 25 ansatte og fulle
klasser forteller oss at innvandrere i
Kristiansund ønsker å lære seg språk.
De ønsker å ta utdanning, ser behovet
for skolegang, og forstår hvor viktig det
er med utdanning og kompetansebevis
for å bli en del av arbeidsstokken.
Kristiansund voksenopplæring har tro på
integrering gjennom utdanning. Vi har
også god erfaring med at: ”Ting tar tid,
til tider trengs tålmodighet”. Sitatet er
fra en tidligere flyktning fra et afrikansk
land. Hun brukte 8 år på å utdanne seg,
og står i dag i klasserommet som lærer
for framtidens arbeidstakere.
Det finnes ingen snarveier, men
flere smarte veier. Vår erfaring er at
grunnskoleopplæring og videregående
opplæring er en av de sikreste veiene
til arbeid.
Tekst og foto: Richard Wiik, rektor ved
Kristiansund voksenopplæring

Fylkesmannen tilrår syv store kommuner
Skotet), del av Norddal (bygdene Norddal
og Eidsdal – 12 530 Innbyggere

Fra 36 til 16 kommuner
Fylkesmannen tilrår at man først starter med reduksjon til 16 kommuner og
at dette reduseres til 7 i neste trinn. De
16 kommunene forslås satt sammen slik
(innb. pr 01.01.2016):
•

Ålesund, Sula, Giske, Haram, Skodje,
Sandøy (eks. øyane Sandøy, Orten, Ona)
- 78 816 innbyggere

•

Molde, Midsund, Nesset, Aukra, Gjemnes

•

Kristiansund, Averøy, Tingvoll, del av

•

Ørsta, Volda, Hornindal (Sogn og Fjor-

•

Ulstein og Hareid - 13 619 innb.

(eks. Bergsøy), del av Sandøy - 37 798
Gjemnes (Bergsøy) - 33 625 innb.
dane) - 20 914 innbyggere

Mandag 3. oktober leverte
fylkesmannen sin tilrådning
om ny kommunestruktur, og
tilrår at fylkets 36 kommuner endres til 16 og så til 7.
I forbindelse med kommunereformen
hadde kommunene frist til 1. juli med
å gjøre vedtak, og alle kommunene
i fylket leverte innen fristen. 17 av 36
kommuner vedtok at de ønsker å slå seg
sammen med en eller flere av nabokommunene. Av disse er det 10 som fikk
“match”. 19 gjorde vedtak om at de
ønsker å fortsette som egen kommune.
Kristiansund gjorde positivt vedtak om å
etablere en ny og større kommune sammen med nabokommunene, men fikk
ikke gehør for dette av naboene.
Fylkesmannen hadde frist til 1. oktober
med å levere sin tilrådning. Dette på
selvstendig grunnlag og etter helhetlig
vurdering.
Det var på forhånd forventet at fylkes-

mannens tilrådning ville avvike fra vedtakene i noen av kommunene, men få
hadde vel trodd at han tok så hardt i.

•

Fræna og Eide

•

Sykkylven, Stranda (eks. Liabygda), del

Fra 36 til 7 kommuner

•

Herøy og Sande - 11 531 innbyggere

•

Rauma - 7 492 innbyggere

•

Sunndal - 7 160 innbyggere

•

Vestnes - 6 611 innbyggere

Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram,

•

Surnadal - 5 969 innbyggere

Ørskog, Stordal (eks. Skotet), Norddal

•

Aure og Halsa - 5 083 innbyggere

(eks. bygdene Norddal og Eidsdal), del

•

Ørskog, Stordal, Norddal, del av Stranda

øyane Orten, Sandøy og Ona) – 83541

•

Vanylven - 3 256 innbyggere

Innbyggere.

•

Smøla - 2 141 innbyggere

På sikt, og som den beste løsningen tilrår fylkesmannen følgende kommunestruktur. (innb. pr 01.01.2016)
•

av Norddal (bygdene Eidsdal og Norddal)
- 12 530 innbyggere

(Liabygda) - 4 725 innb.

av Stranda (inkl. Liabygda), Sandøy (eks.

•

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Eide, Nesset, Gjemnes (eks.
Bergsøy), Sandøy (inkl. øyane Orten,
Sandøy, Ona)– (65 085 Innb)

•

Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Aure, Halsa, Smøla, del av Gjemnes (inkl. Bergsøy)
– (40 849 Innbyggere)

•

Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven –

•

Ørsta, Volda, Hornindal–20 914 Innb

•

Sunndal, Surnadal–13 129 Innb.

•

Stranda (eks. Liabygda), Sykkylven (inkl

28 406 Innbyggere

13 184 innbyggere

I begge alternativcene foreslås Rindal
overført til Orkdalsregionen. Det anføres
også at Hemne og deler av Snilfjord kan
innlemmes i de to alternativene.
Kommunene er oppfordret til å gjenoppta forhandlingene og gjøre eventuelle nye vedtak innen nyttår.
Stortinget behandler saken våren 2017.
Tekst: Petter Ingeberg

Kristiansund ønsker nye forhandlinger
Vedtak: «Med utgangspunkt i fylkesmannens tilrådning om framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal datert
1. oktober 2016, får kommunereformens forhandlingsutvalg oppdrag om å
videreføre arbeidet høsten 2016.

Med utgangspunkt i tidligere positive vedtak i bystyret samt fylkesmannens tilrådning bystyret tirsdag 4.
oktober å invitere nabokommunene til nye forhandlinger
om kommunereformen.
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I samarbeid med aktuelle kommuner –
samlet eller enkeltvis, har utvalget mandat til å foreta sonderinger, gjennomføre
forhandlinger og lage en omforent intensjonsavtale om etablering av en ny og
større Nordmørskommune med Kristiansund som regionsenter. Utvalget har
mandat til å fortsette arbeidet selv om
enkeltkommuner faller fra eller kommer

til underveis.
Utvalget skal i forhandlingene med de
aktuelle kommunene vektlegge for
delingen av offentlige arbeidsplasser i
hele den nye kommunen, med sikte på
å opprettholde livskraftige lokalsamfunn
med varierte arbeidsmarked. Antall offentlige arbeidsplasser og lokalisering
av stedbundne tjenester søkes beholdt
innenfor de opp
rinnelige kommunegrensene med vekt på å beholde bosetting og ta hensyn til transportbehov.
Forhandlingsresultatet behandles kommunevis innen utgangen av 2016.”
Tekst og foto: Petter Ingeberg

BrukerPlan i rusomsorg
Til tross for en travel hverdag fikk
enheten i løpet av en intensiv periode
senhøsten 2015 gjennomført hele 220
kartlegginger. En ny og utvidet runde
kartlegginger er i gang og skal være
avsluttet innen 15. oktober.

BrukerPlan er et verktøy
for å kartlegge omfanget av
rus- og psykiske problem
blant tjenestemottakere i
kommunen. Resultatene gir
grunnlag for planlegging og
dimensjonering av tjenesten. Dette for å sikre målrettet
og kostnadseffektiv bruk av
tilgjengelige ressurser.
BrukerPlan i Kristiansund
Kommunen mottok i fjor vår en orientering fra Helseforetaket (Kompetansesenter Rus) om Brukerplan med anmodning om å implementere verktøyet
i kommunens organisasjon.
Kommunalsjefen som besluttet at enhet Psykisk helse og Rus skulle være
«pilot» og ta i bruk Brukerplan. Enheten etablerte en egen fagstab som fikk
organisert og gjennomført en vellykket
opplæring for de ansatte.

Erfaringene fra kartleggingen er positive.
Det er av stor betydning for behandling og videre bruk av resultatene at
også andre relevante enheter tar i bruk
«Brukerplan» i 2017.

Godkjent av datatilsynet
Verktøyet er utviklet av Helse Fonna,
IRIS samt KORFOR og er godkjent av
Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. BrukerPlan ble utviklet som kartleggingsverktøy innen rusfeltet i 2006. Det viste seg
raskt å være nyttig for flere kommuner,
noe Helsedirektoratet har gitt støtte til.

Kartlegging av livsområder
I Brukerplan kartlegges personer som
er registrert med kommunale tjenester, og som antas å ha et rusproblem
og/eller psykiske helseproblemer. Det
gjøres individuell funksjonsvurdering på
åtte områder; bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk. I tillegg kartlegges de tjenestene
som brukeren mottar og det gjøres en
vurdering i forhold til den enkeltes framtidige tjenestebehov.

Hvor ofte kartlegger man?
Det mest vanlige er at kommuner som
har tatt verktøyet i bruk gjennomfører
kartlegginger en gang pr. kalenderår.
Ved utgangen av 2014 var det 201 kommuner som hadde tatt verktøyet i bruk.
I alt ble det kartlagt 17 526 brukere
dette året.

Samlerapport
Etter at kommunene har gjennomført
kartlegging lager Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) en samlerapport med resultatene
til den enkelte kommune.
I tillegg utarbeides rapporter per helseforetak/fylke og en landsoversikt basert
på data fra deltakerkommunene. I etterkant av de regionale kartleggingene
samles gjerne kommunene for å gjennomgå resultatene i fellesskap. Dette gir
anledning til å analysere resultatene og
sammenlikne på tvers av kommuner.
Kartlegging gjennom BrukerPlan gir
grunnlag for systematisk plan- og kvalitetssikringsarbeid i kommunene. Resultatene gjør det lettere å vurdere hvilke
brukere som bør prioriteres og hvor stor
etterspørsel etter tjenester som kan forventes framover.
Tekst: Svein Arve Sivertsen,
kommunekontakt/prosjektleder

Kommunens kvalitetsarbeid tar form
kommunens forebyggende og kvalitetsfremmende
arbeid. I enhetene
sørger lederne,
kvalitetsgrupper og
den enkelte medarbeider for at vi hver
dag tar kvalitetsarbeid på alvor.
Kvalitetsutvalget rapporterer til Arbeidsmiljøutvalget.
Utvalget består av assisterende rådmann (leder), de
tre kommunalsjefene, personal- og organisasjonssjefen, hovedverneombud og systemansvarlig for
kommunens kvalitetssystem (sekretær).

Bak fra venstre: Jarl Krogsæther, Karl Kjetil Skuseth,
Anniken Kleven-Gasser. Foran fra venstre Siv Iren
Andersson, Per Sverre Ersvik og Vibeke Grønvik

Torsdag 29. september var
kommunens kvalitetsutvalg
samlet til sitt første møte.
Utvalget skal bistå rådmann
en på overordnet nivå med
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Utvalget skal ha fokus på at kommunen
drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser og at den
er gjenstand for betryggende kontroll.
Arbeidet tar utgangspunkt i kommunens kvalitetshåndbok og verktøyet som
benyttes er kommunens fullelektroniske
kvalitetssystem.
-Kommunens kvalitetsarbeid har med
etablering av overordnede rutiner og retningslinjer kombinert med en tydeligere
organisering og god opplæring, beveget
seg godt i riktig retning. Å holde fokus
på målsetning og forventninger, kombinert med gode rutiner for rapportering, blir viktig fremover, sier assisterende rådmann Per Sverre Ersvik.
Tekst: Vibeke Grønvik, systemansvarlig
kvalitetssystem. Foto: Petter Ingeberg

Ny kostnadsfordeling for legevaktordningen
Fredag 2. september avholdt
Averøy, Gjemnes, Tingvoll
og Kristiansund kommuner
eiermøte for Kristiansund og
omegn legevakt, og for kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud.
Eiermøtet var lagt til Storhaugen helsehus, med omvisning på slutten av møtet.

det faglige innholdet i tjenestetilbudene.
Legevakta har de siste årene blitt dyrere
for eierkommunene. Dette på grunn av
nye myndighetskrav til tjenesten. Kristiansund kommune fremmet forslag om
en annen kostnadsfordeling for kommunene. Dette skal det forhandles om
videre i løpet av høsten.
Tekst: Stein Kulø, rådgiver
Foto: Petter Ingeberg

Alle kommunene var godt fornøyde med

Revidering av ruspolitisk handlingsplan
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial vedtok 16.
september å utsette revidering av ruspolitisk handlingsplan til 2018.
Sak om ruspolitisk handlingsplan skulle
revideres nå eller om planarbeidet bør
utsettes til 2018 ble behandlet i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 16.
september.
I saksfremlegget fremkom det blant annet at Kompetansesenteret for rusfeltet
anbefalte å videreføre dagens innsatser,
og at Ungdata-undersøkelsen viser at
kommunen er på rett vei når det gjelder
rusforebyggende innsatser.

med at det ikke tilrås å utarbeide ny
ruspolitisk plan nå, men at ruspolitiske
signaler innarbeides og forankres i overordnet strategisk plan for helse- og omsorgstjenesten, med planlagt oppstart
av planarbeidet våren 2018.
Det ble også pekt på at kommunen står
fremfor et storstilt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, hvor oppvekstsvilkår vil ha sin naturlige plass.
Hovedutvalg for helse, omsorg og
sosial sluttet seg til at ruspolitiske
signaler innarbeides og forankres i overordnet strategisk plan for helse- og omsorgstjenestene.
Tekst: Stein Kulø, rådgiver

I saksfremlegget ble det konkludert

Legeattest - elever videregående skole
Elever som bor på hybel i Kristiansund
kommune/elever som ikke har fastlege
i Kristiansund kommune må henvende
seg til daglegevakt for å få time til lege
ved sykdom.

Etter at det er innført nye
fraværsregler i videregående
skole er det nødvendig å
presisere følgende prosedyre
for legeattest i forbindelse
med fravær fra skolen.
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• Daglegevaktens telefonnr er 116117
(samme som vanlig legevakt).
• Legesenteret som har daglegevakt
den aktuelle dagen vurderer om det
må settes opp time samme dag,
eller om henvendelsen kan vente 1-2
dager.
Det må noteres hvilken dag henvendelsen er gjort slik at det ikke
blir problem i etterkant å få lege-

attest for fraværet aktuelle dag.
Attesten må også gjelde for eventuelt fravær pga. legetime en annen
dag enn den opprinnelige fraværsdagen.
• Elever som har fastlege i Kristiansund benytter sin fastlege for å få
legeattest for fravær på grunn av
sykdom.
• Elever som bor hjemme i en av
nabokommunene til Kristiansund og
som har fastlege der, benytter denne
fastlegen for å få legeattest for
fravær på grunn av sykdom.
Tekst: Kai Grimstad, kommuneoverlege

Bo og habilitering i ny drakt
Andor Osborg er utdannet vernepleier
med videreutdanning i offentlig organisering og leiing frå høgskolen i Volda
samt ledelse av prosjekter. Han har
arbeidet som enhetsleder siden 2001.
Anett Hauknes er sosionom med videreutdanning i ledelse/organisasjon og
veiledningspedagogikk. Hun har erfaring fra sosialkontoret i Kristiansund som
avdelingsleder og enhetsleder, og har de
siste årene jobbet i Nav Kristiansund.
Fagleder Vanja Knudtsen er vernepleier
med lederutdanning i helse og omsorg.
Hun har vært fagleder for funksjonsFra venstre Vanja Knudsen, Andor Osborg, Annett Hauknes og Maria Therese Aasen-Stensvold

Bo og habilitering er kommunens største enhet med
over 300 ansatte.
Fire
enheter ble i fjor til en, og er
i år omorganisert fra 17 til
7 avdelinger. Hver avdeling
administrerer flere bygg.
Tjenestene består i å gi faglig forsvarlig
tilbud hjemlet i helse og omsorgstjensteloven etter den enkeltes vedtak om
tjenester.
Enheten gir i dag heldøgns tjenester for
89 beboere. I tillegg følger enheten opp
personer som ikke har heldøgns tjenester. Enheten har også barneboliger.
Dale dagsenter, Rena Bruk, Morbærtreet
og Stortua arbeidssenter gir dagtilbud

for enhetens beboere og hjemmeboende
voksne.
Enheten har ansvar for å avlaste familier
som har sammensatte og krevende omsorgsoppgaver, gjennom privat avlastning og/eller kommunale avlastningsavdelinger. Enheten har ansvar for om
lag 300 støttekontakter og private avlastere.
Administrasjonen holder til på Dale
dagsenter med Andor Osborg som
enhetsleder. Videre er følgende ansatt i
administrasjonen:
• Administrasjonsleder, Anett Hauknes
• Fagleder, Vanja Knudtsen
• Personalleder, Maria Therese
Aasen-Stensvold

hemmede i Frei kommune og enhetsleder for Tunet bo og avlastning fram til
sammenslåingen i 2015.
Maria Therese Aasen-Stensvold er utdannet vernepleier med videreutdanning
i ledelse/administrasjon samt i sexologi
og funksjonshemming. Hun har flere års
erfaring som avdelingsleder.
Ansettelsene ble foretatt før sommeren i
år og og alle i administrasjonen har vært
på plass siden august.
Det er nå sentralt for enhetens administrasjon å få et oversiktlig bilde av en
stor enhet.
Tekst: Vanja Knudsen, Andor Osborg, Annett
Hauknes og Maria Therese Aasen-Stensvold
Foto: Else Kulø

Godt omdømme for rådhuskantina
Etter en 3-siders og positiv reportasje i tidsskriftet for matomsorg
«Kjøkkenskriveren» er rådhuskantina blitt
norgeskjent.
Kost- og ernæringsforbundet som er
tilsluttet yrkesorganisasjonen Delta,
hadde i sommer landsmøte i Kristiansund.
I tillegg til et godt landsmøte i svært så
trivelige omgivelser, ble det også tid til
et redaksjonelt besøk i den nye kantina
på rådhuset. Dette som et godt eksempel på vellykket integrering.
«Kjøkkenskriveren»
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skriver

at

råd-

huskantina er et springbrett til det
norske samfunnet for en del innvandrerkvinner.
Rådhuskantina er underlagt kommunens
felleskjøkken og drives i nært samarbeid
med NAV.
Kokk Liv Bjørnstad Aandahl ved Felleskjøkkenet er faglig veileder og har utarbeidet et undervisningsopplegg i
norsk arbeidsliv og kantinedrift for de
som jobber i kantina. I juni var det utdeling av diplomer til fire kandidater som
hadde bestått kurs i norsk arbeidsliv og
kantinedrift.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: “Kjøkkenskriveren”

Bli bedre kjent med hjorten
Blir dyret trengt opp i et hjørne, kan
den en sjelden gang foreta skinnangrep,
særlig om du har med deg hund. Da er
det hunden som provoserer. Hunden er
det moderne rovdyret.

Lekeslossing
Ungbukker som blir kjønnsmoden i
1½-årsalderen, kan ha en umoden oppførsel når de blir jaga fra mora og vil lekeslåss med hverandre. Dette gjør at
enkelte mennesker blir engstelige. Lekeslåssing mellom ungbukker er ikke tegn
på at de vil sloss med mennesker, eller
har aggressiv adferd overfor mennesker.

Foreldre, lærere og barnehageansatte
har
ansvar
overfor barna når det gjelder
å bli glad i naturen og bedre
kjent med hjorten vår.
Som et ledd i informasjons- og kunnskapsformidlingen om ville dyr og fugler
retter vi nå fokus på hjorten som har fått
en del oppmerksomhet i byområdene i
de siste årene. Med god balansert informasjon bygd på faglig kunnskap håper
vi at redsel og frykt for hjort minimaliseres over tid.
Vår holdning er avgjørende for om vi
skal lykkes med at hjorten blir en positiv del av naturen i bynære områder.
Kommunen har ansvar for å bidra til at
dyrene blir satt i et positivt lys.

Hjort i bynære strøk
Hjorten som oppholder seg i byen er en
del av vår totale hjortestamme. Noen
har slått seg mer eller mindre til ro i
visse deler av byområdene blant annet
på Nordlandet. Andre er her deler av
året. Dyrene har tilpasset seg mennesker og er lite sky.
Enkelte av oss er engstelig for de store
bukkene. Årsakene kan være flere,
blant annet mangel på kunnskap samt
at vi ikke har hatt muligheten til å bli
nærmere kjent med dyrene i oppveksten. Da kan en stor hjortebukk virke litt
truende. Folk på landet er generelt mer
fortrolig med å ha dyrene rundt husene
og er av den grunn mindre engstelige.
Kommunen har ansvar for en helhetlig
forvaltning, som byhjorten er en del av.
Hjorten har valgt det leveområdet som
den selv syns er best, akkurat som oss
mennesker.
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Vik unna i brunsttida

Stresset tilværelse
En vesentlig årsak til at hjorten er lite
sky i byen og i bynære områder er at
bebyggelsen har spist seg inn i de tradisjonelle oppholdsområdene. Dyret blir
av den grunn utsatt for urolige forhold i
sine leveområder, blant annet av byggeanleggsdriften rundt flyplassområdet.
Dette har påført hjorten en stresset
tilværelse. Kristiansund har store og
små friområder, grøntområder og skogholt tett inntil tettbebyggelse. Her
har hjorten funnet gode oppholds- og
leveområder. Hjort har også den egenskapen at den raskt tilvenner seg folk
når den blir fóret. Av den grunn er foring
av hjorten i byen og bynære områder
ikke ønskelig.

Hjort angriper svært sjelden
Adferden til hjorteviltartene er ulike,
eksempelvis mellom elg og hjort.
Elgen er mer uforutsigbar, og
angripe om du kommer for nær.

kan

Hjorten har ikke denne adferden. Den
går sjelden til angrep på mennesker,
men har en fluktreaksjon om den blir
trengt opp i et hjørne. Det er viktig å gi
dyret rom og tid til å flykte unna. Redde
dyr kan i slike situasjoner bli forvekslet
med aggressive dyr. Hjorten handler
ikke med overlegg og løper ikke bevisst
på et menneske.
Hjorten i byen har lært å tilpasse seg
mennesker og har tillit. Det skal da mer
til for at den blir skremt. Om en hjort ikke
er redd er det ikke det samme som at
den er farlig. Forsøker du å jage hjorten
vil den nok vike unna, for en stund, men
kommer trolig tilbake senere.

I sjeldne tilfeller kan bukker i brunsttida ha uforutsigbar oppførsel mot mennesker. Brunsttida er i slutten av september. Bukkene blir da aggressive mot
hverandre og oppsøker kollene. I den
mest intensive brunstiden forsvarer hver
bukk sitt harem av koller. I brunsttidens
høydepunkt kan voksne hanndyr være
demonstrativt lite fryktsomme mot
mennesker, men det er ytterst sjelden
at de er aggressive. Oppførselen til bukkene i brunsttida ligger til deres natur.
På denne tiden bør vi holde avstand og
la dyrene få være for seg selv.
Flere av våre hjortedyr har fått redusert eller endret sine leveområder som
følge av menneskelig aktivitet. Konsekvensene av vår område-arealbruk får
uheldige konsekvenser for hjorteviltet
som da blir fordrevet fra vante omgivelser og inn i det ukjente. I plansaker,
utbyggingssaker og andre saker som
omhandler endra arealbruk er det derfor
viktig at viltforvaltningen blir koblet på i
prosessene.
Tekst: Aud Stølen, miljøvernleder
Foto: Hans Ohrstrand

Seks nye miljøfyrtårnsertifikat

Fra venstre Asle Andre Orseth, Aud Stølen, Linda Offenberg, Hilde Harstad, Linn Stokke, Kjell Arne Pedersen, Anne Sofie Holand,
Anne Lauritzen, Jostein Skjetne, Camilla Trondseth, Gunn Kämpe, Kjell Neergaard, Bjørnar Langseth og Janne Harstad

Torsdag 29. september overrakte ordfører Kjell Neergaard miljøfyrtårnsertifikat
til GK Inneklima AS, Otra
Norge AS avd. Kristiansund,
Serit IT Partner avd. Kristiansund, Jostein Skjetne
AS, Lindbak Kristiansund og
Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap (NIR).
Det er nå 18 bedrifter i Kristiansund som er sertifisert.
Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken er voksende.
Miljøfyrtårn er en nasjonal, konkret og
relevant sertifiseringsordning for små og
mellomstore virksomheter der formålet
er å heve miljøprestasjonen betydelig.
Å være sertfisert innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er i
overensstemmelse med kravene for
bransjen. Virksomheten kan dermed
dokumentere at strenge miljøkrav innen
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport,
avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.
Miljøfyrtårnsertifisering er ett av tiltakene i kommunens klima- og energiplan.
I tilknytning til dette har kommunen utdannet en egen sertifisør, Linda Kristin
Offenberg. Hun arbeider til daglig ved
Bølgen næringshage.

18 miljøfyrtårn så langt
Med overrekkelsene torsdag 29. september er det i alt 18 bedrifter i Kristiansund som er sertifisert. Dette er Princess Futura, Princess Storkaia, Albert
E. Olsen, Thon hotels Kristiansund, Vinmonopolet avd. Kristiansund, Atlanten
videregående skole, Kristiansund videregående skole, to avdelinger ved Kid
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interiør, NEAS, Bama storkjøkken avd
Kristiansund, TP Engros, Einar Engvig
AS, Inventum Nordmøre AS, GK Inneklima AS, Otra Norge AS avd. Kristiansund, Serit IT Partner avd. Kristiansund,
Jostein Skjetne AS, Lindbak Kristiansund og Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap (NIR). I Tillegg er
det 6 bedrifter som er under sertifisering.
På Nordmøre er det totalt 46 bedrifter
som er sertifisert og 12 som er under
sertifisering.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av
Miljøverndepartementet.
Miljøfyrtårns
partnere er konsulenter, sertifisører,
kommuner, fylkeskommuner, stat og
næringslivsorganisasjoner.
Målgruppen er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore
bedrifter. Bedrifter og virksomheter
som går gjennom en miljøanalyse og
deretter oppfyller definerte bransjekrav
sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle
virksomheter, private og offentlige. Det
finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Miljøfyrtårns bransjekrav er først
og fremst utviklet med tanke på små og
mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte)
og på offentlige virksomheter.
Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større
bedrifter med enklere miljøutfordringer.
Store virksomheter med komplekse
miljøutfordringer anbefales ISO 14001

sertifisering og/eller EMAS registrering.
I enkelte bransjer er også Svanen et
alternativ.
Virksomheter som blir sertifisert kan
oppnå en rekke dokumenterte fordeler. Blant andre: Spare penger på drift,
kontinuerlig satsing på HMS og arbeidsmiljø, komme i posisjon ved privat og
offentlige anbud, inneha dokumentasjon
overfor alle kunder, og inneha dokumentasjon overfor Brønnøysundregistrene
og krav i Miljøinformasjonsloven.

Hvordan bli sertifisert
Sammen med en godkjent konsulent
gjør virksomheten en analyse og lager
handlingsplan for å innfri Miljøfytårns
bransjekrav. Analysen tar for seg:
Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfallsog utslippshåndtering, transport og
klimaregnskap.
Virksomheten finner i samarbeid med en
godkjent konsulent fram til løsninger og
blir enige om tiltak. Det er viktig med
et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt
resultat. Alle ansatte må derfor trekkes
inn i Miljøfyrtårnarbeidet!
Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige
sertifisører og tildeles et diplom og et
sertifikat. Sertifikatene som utstedes i
dag er gyldig i 3 år og forutsetter årlig
miljørapportering. Sertifikatet overrekkes av kommunens ordfører.
For mer info se www.miljofyrtarn.no
eller ta kontakt med kommunens sertifisør
Linda
Kristin
Offenberg,
offenberg@bolgen.no
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Fokus på arvelig brystkreft
står sammen om aksjonen. Den lokale
Kristiansund og omegn brystkreftforening sørger for å markere Rosa sløyfeaksjonen med stands og salg av Rosa
sløyfe-produkter på flere kjøpesenter i
oktober.
Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å
vise solidaritet med brystkreftrammede,
spre informasjon og øke kunnskapen
om brystkreft, samt støtte brystkreftforskning og andre prosjekter relatert til
brystkreft.

Over 3 300 nye tilfeller årlig
Hvert år får flere enn 3300 kvinner og et
lite antall menn i Norge brystkreft.

Årets Rosa sløyfe-aksjon
har fokus på arvelig brystkreft. ”Slekten din er verdt å

kjenne. Ved å sjekke familiens
krefthistorie opp mot kriteriene
for arvelig brystkreft, kan du selv
avdekke om det er behov for genetisk veiledning. For de som
får påvist genfeil kan forebyggende
tiltak
iverksettes
for å redusere risikoen og
forbedre prognosen for brystkreft.” (Kreftforeningen)

Rosa sløyfe- aksjonen arrangeres hvert
år i oktober, og i år er det 18. gang
Brystkreftforeningen og Kreftforeningen

Arvelig brystkreft?
I noen familier er det mange som
rammes og da er det mulig at sykdommen er arvelig. Arvelig brystkreft
kan forebygges og prognosene bedres
dersom det enten påvises genfeil, eller
at kartlegging av krefttilfellene i familien tilsier høyere risiko for brystkreft.
Genetisk veiledning kan gi svar på dette.
Gjennom årets Rosa sløyfe-aksjon
ønsker man å øke kunnskapen om
arvelig brystkreft. Målet er at flere som
har behov for genetisk veiledning og
eventuelt en gentest, skal få det.

Kriterier for arvelig brystkreft
Å kjenne kriteriene som gir mistanke om
arvelig brystkreft kan avdekke om man

som frisk har behov for genetisk veiledning og ekstra oppfølging. Å kjenne til
kriteriene for arvelig brystkreft kan også
berolige de som bekymrer seg unødig.
Når kan brystkreft være arvelig? I Norge
anbefales kvinner å be sin fastlege om
henvisning til genetisk veiledning dersom du er i en av følgende grupperinger:
• En nær slektning som fikk brystkreft før hun fylte 50 år, eller en med
eggstokkreft, uansett alder.
• To nære slektninger på mors- eller
farssiden med brystkreft, som i
gjennomsnitt var under 55 år på
diagnosetidspunktet.
• Tre nære slektninger på mors- eller
farssiden med brystkreft, uansett
alder.

Temamøte 2. november
For å bidra til økt kunnskap om arv og
kreft arrangeres det i Kristiansund et
temamøte om emnet onsdag 2. november i auditoriet på Sykehuset. Det er
Dialog-/kreftkafeen i samarbeid med
ulike pasientforeninger som samarbeider om arrangementet, som er åpent
for alle. Foredragsholder er Trond
Ludvigsen, genetisk veileder ved medisinsk genetisk poliklinikk ved St. Olavs
hospital. Arrangementet blir annonsert.
Tekst: Lillian Karlsen, kreftkoordinator
Illustrasjon: Kreftforeningen

Nytt kull i innovasjon og tjenestedesign
Studentene jobber med reelle case hentet fra lokalmiljøet i Kristiansund.
Fjorårets case dreide seg om forhold
knyttet til integrering av immigranter.
Årets case er valgt ut i samarbeid med
kommuneledelsen og omhandler:

Trude Fløystad Eines fra Høgskolen
i Molde er fagansvarlig

I slutten av august startet et
nytt kull opp i videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign i Kristiansund.
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1. Hvordan forbedring søkeprosessen
for tildeling av helsetjenester
2. Hvordan rekruttere og beholde
sykepleiere i
- Sykehjem
- Hjemmebaserte sykehjem
Studentene har allerede på første samling gjennomført samtaler med aktuelle
informanter for å få innsikt i de aktuelle
utfordringene.

På de neste samlingene skal innsiktsarbeidet fortsette, men like viktig blir
det å finne ideer til mulige løsninger som
kan testes og videreutvikles.
Fagansvarlig er Trude Fløystad Eines,
førstelektor ved Høgskolen i Molde.
Pedro Janeiro fra Lisboa har vært hovedarktiekten bak opplegget for hele utdanningen, og har i tillegg ansvar
for gjennomføring av første samling.
Pedro Janeiro er business designer tilknyttet Design Thinkers Group. Arkitekt
og designhøgskolen i Oslo har også vært
en viktig medspiller i etablering av studiet.
Tekst og foto: Inger-Lise Lervik

Eksempel fra Kristiansund på fylkeskonferanse
et tiltak som er forankret i
Omsorgsplan 2020. Marie
Faksvåg og Bente Rånes fra
hjemmetjenestene i Kristiansund var to av foredragsholderne
Årets konferanse «Føre var» omhandlet
endringsarbeid, kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet. Over 200 deltakere fra
kommunene i Møre og Romsdal var til
stede både som tilhørere, på stands og
for å presentere egne utviklingsprosjekt.

Bente Rånes (t,v) og Marie Faksvåg
presenterte prosjekt riktig legemiddelbruk

Fylkesmannen
arrangerte
28. og 29. september sin
årlige
omsorgskonferanse,

Fagansvarlig for kommunale tjenester i Helse- og omsorgsdepartementet,
Steinar Barstad, oppfordret særlig til å
tenke nytt om overgangen fra hjem til
sykehjem. For noen er dette en av de
mest traumatiske opplevelsene i livet i
den aller mest sårbare livssituasjonen.
«Kan vi gjøre overgangen bedre, mer

smidig? Kan vi strekke vekslingsfeltet»?
spurte Barstad.
Marie Faksvåg og Bente Rånes fra
hjemmetjenestene
presenterte
sitt
store og viktige arbeid med prosjektet
«Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene i Kristiansund». De har sammen
med Hildegunn Frøseth gjennomført
kartlegging av alle 350 hjemmeboende
som har får bistand med medisiner. Tallene viser at 80 % tar 5 eller flere medisiner, og 60 % tar mer enn 10 medisiner. Det er svært viktig at disse pasientene får tett oppfølging for å sikre at de
får riktige medisiner. Nordlandet legesenter har vært en viktig samarbeidsaktør
i
legemiddelgjennomgangene
som har vært gjort i samarbeid med
farmasøyt fra Apotek 1.
Tekst og foto: Inger Lise Lervik,
fagutviklingssykepleier

Bli med på verdens største dugnad
De
innsamlede
midlene går til
Røde Kors sitt
arbeid i ni land:
Syria,
Libanon,
Sør Sudan, El
Salvador, Afghanistan, Myanmar,
Somalia, Guatemala og Honduras.
Pengene går også
til å hjelpe flyktninger som har
kommet til Norge.
Fra venstre Mette Skavnes, Henrik Stensønes, Ragnhild Helseth,
Mariann Schultz Wiig og Anette Scheen.

TV-aksjonen går i år til Røde
Kors. Aksjonsdagen er 23.
oktober fra 16 til 18 og vi
trenger flere bøssebærere.
Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til
ofre for krig og konflikt. Inntektene skal
redde liv og gi omfattende helsehjelp
til noen av de mest sårbare i verden.
Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to
millioner mennesker få livsviktig hjelp.
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Røde Kors er
flere steder en av
få hjelpeorganisasjoner som slipper til med humanitær
hjelp, og har gjennom lokale frivillige
tilgang til mennesker i svært sårbare
situasjoner.
Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann
og mat.
I år er det en ny kommunekomité som
består av leder Ragnhild Helseth (V),

Mette Skavnes (Røde Kors), Anette
Scheen (Røde Kors), Anne Marie Wærstad (Røde Kors), Henrik Stensønes
(SP), Stig Rovik (FRP), Kirsti Dyrnes
(AP), Turid Engdahl (H), Kjell Bjarne
Dahl (R), Stein Kristiansen(R), Sveinung
Solberg (SV), Annica Indergaard (KRF)
og Mariann Schultz Wiig (sekretær).
Næringslivsaksjonen, hvor vi samler en gjeng næringslivsledere, som
igjen bruker et par timer til å ringe sine
kontakter i næringslivet, går av stabelen i Festiviteten 19. oktober. I år skal
vi konkurrere med Molde og Ålesund
som arrangerer aksjonen samme dag og
klokkeslett. NRK tar sikte på å filme og
streame seansen på nett. Vi regner med
at dette vil bli vist på nyhetene nasjonalt
på kvelden.
Du kan melde deg som bøssebærer via
www.blimed.no, ringe 02025 eller du
kan ringe direkte til servicekontoret på
71 57 40 00.
Aksjonsdagen er søndag 23. oktober fra
kl 16-18.
Tekst: Mariann Schultz Wiig, servicekonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Kristiansund og Molde på nett
Selvhjelpsprogrammene gir hjelp til
håndtering av depresjon, angst og søvnvansker (insomni), og er også utgitt på
engelsk.
Programmene tar blant annet utgangspunkt i arbeidsbøker som RPH Molde har
utarbeidet. Behandlerne i Kristiansund
har vært konsulenter under utviklingsarbeidet av programmene.
Vi er i startfasen i bruk av programmene,
og har allerede fått gode tilbakemeldinger. Når det gjelder insomni (søvnvansker), så håper vi å kunne hjelpe flere, og
oppfordrer personer med søvnvansker
om å ta kontakt.

Glimt fra samarbeidsmøte 20. september. Fra venstre: Fra venstre: Tore Jarl Olsen (Molde),
Ragnhild Naas (Molde), Gunnfrid Kvarsvik (Ksu), Annett Eidem Røsok (Molde), Marie Olsson
Lindvåg (Ksu), Hilde Svensson Sivertsen (Ksu) og Hektor Hovgaard (Ksu).

Kristiansund og Molde er de
to kommunene i fylket som
tilbyr Rask Psykisk Helsehjelp. Et gratis lavterskeltilbud for personer som opplever mild til moderat grad
av depresjon, angst og søvnvansker.
Rask psykisk helsehjelp (RPH) tilbyr
kognitiv terapi i form av samtaleterapi,

kurs og veiledet selvhjelp.
Kristiansund og Molde har siden oppstart
av prosjektet samarbeidet godt. Vi samarbeider nå om videreutvikling og implementering av internettbaserte selvhjelpsprogram basert på kognitiv metode.

Ved å ta kontakt med RPH Kristiansund,
får du en kode som gir tilgang til internettprogrammene, samt mulighet for
telefonveiledning knyttet til disse.
Det er også mulig å kombinere bruken
av internettprogrammene med samtaleterapi ansikt til ansikt. Se RPHs hjemmeside for mer informasjon, og mulighet
for å prøve ut de første moduler av
internettbehandlingen.
Tekst: Marie Olsson Lindvåg og
Hektor Hovgaard, RPH Kristiansund

Vi er blant de første kommunene i landet
som tilbyr dette som en del av behandlingen vår.

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

18

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

Verdensdagen for psykisk helse
tene. Det gir inspirasjon og samtidig
alminneliggjør at alle har en psykisk
helse som det er viktig å være bevist på
å ivareta.

Verdensdagen i andre land

Verdensdagen for psykisk
helse, 10. oktober hvert år,
har som hovedmål å fremme
økt bevissthet om psykisk
helse over hele verden.
Formålet er å øke kunnskapen om, bidra til åpenhet, og
skape dialog om hva som
fremmer god psykisk helse
i hverdagen for en selv og
andre. Ved å øke åpenhet
om psykisk helse, vet befolkningen at psykisk helse er
noe vi alle har.
Mental Helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å koordinere arbeidet med Verdensdagen i Norge, noe
de har gjort siden 2003.
Verdensdagen er
je der tusenvis av
ildsjeler hver høst
på dagsorden i sitt

en grasrotkampanlokale arrangører og
setter psykisk helse
lokalsamfunn.

Mange frivillige i hele landet, ofte sammen med kommunene samarbeider
om å dra i land mange flotte arrangement for større åpenhet om psykisk
helse. Mangfold, kreativitet og fokus på
fysisk aktivitet preger ofte arrangemen-
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Verdensdagen for psykisk helse startet
i 1992 da World Federation for Mental
Health satte 10. oktober som dagen da
man skulle øke bevisstheten om psykisk helse over hele verden. Nå markeres dagen i over 150 land. I Skottland
arrangeres det faktisk en egen festival
for å feire sammenhengen mellom psykisk helse og det kreative sinn.
Verdensdagen markeres ulikt fra land
til land, hos noen markeres bare dagen,
mens hos andre er det arrangement
som varer over lengre tid.
Markeringen av dagen har økt åpenheten
og fokuset på psykisk helse. Men selv om
den er økt så vil det også i årene fremover være viktig å ha et fokus på alle
temaene og områdene som berører den
psykiske helsen til den enkelte.

Vi har alle en psykisk helse
Grunnlaget for god psykisk helse legges
i det daglige. Gjennom å ha et særlig
fokus på fysisk aktivitet, kosthold, søvn,
sosiale møteplasser og kulturelle opplevelser forebygges psykiske helseplager. Forskning og rapporter viser klar
sammenheng mellom aktiv deltakelse i
samfunnet gjennom meningsfylte aktiviteter, identitet, tilhørighet, og god psykisk helse.
Psykisk helse angår alle, derfor er det
viktig å snakke om det, bry seg. Alle
trenger å bli sett, verdsatt og gitt tillit.

Alle mennesker har noe å gi og bidra
med hvis de får slippe til. Det er viktig
å være romslig, og verdsette mangfold
og ulikheter. Det å alminneliggjøre og
styrke kunnskapen rundt psykisk helse
gjør at utfordringer rundt den enkeltes
psykiske helse håndteres bedre.

Temaet Verdensdagen 2016
Årets tema er «..fordi livet forandrer
seg…», og hovedmålet er:
• Øke kunnskapen om at åpenhet er
viktig for din psykiske helse.
• Bidra til dialog og kunnskap om at
endringer er en del av livet og kan
føre til vekst.
• Bidra til at flere vet hvordan vi kan
bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer.
I Kristiansund markeres dagen med
mindre arrangement i enheten samt
større arrangement i regi av Mental
Helse avd. Kristiansund og omegn.
Mental helse skal blant annet ha stand
med fokus på Psykevettreglene, foredrag og stikkut-tur. Markeringene gjøres
i perioden 3.–10. oktober og annonseres
gjennom lokalradio, lokalavisen og facebook. Målet er å gi publikum en påminnelse og oppfordring, om behovet for
deltakelse og åpenhet i spørsmålet og
arbeidet for psykisk helse.
Oppfordringen er at så mange som
mulig støtter opp rundt årets aksjon.
Alle har en psykisk helse som det er
viktig å være bevisst på å ivareta.
Tekst: Mental Helse Verdensdagen/Elisabeth
Iversen enhetsleder Psykisk helse og rus
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Møteplan oktober og november
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.

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

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

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

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

Okt

Nov

04.

08.

11.
18.
25.

15.
29.

19.

23.

27.

24.

27.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)

03.
17.

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

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET

07.

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

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

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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26.

23.

27.

26.

30.

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)

Høsten er både fargerik og vakker (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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