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18 snublesteiner minner oss om hvor fryktelig galt det kan gå når rasefordommer
og fremmedhat får fritt spillerom i et samfunn. (Foto: Petter Ingeberg)
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Hvor skal vi?
Et strålende tidspunkt for det er akkurat
nå!
Et slikt arbeid består av flere viktige
deler. Først og fremst handler det om
å stake ut den politiske kursen som
skal vise veien inn i fremtiden, og de
politiske garantiene kommunen ønsker
å gi til sine innbyggere.

Vi har i en lengre periode
hatt fokus på kommunens
økonomiske utvikling. Det er
mye som tyder på at dette
nå snur i riktig retning, selv
om det gjenstår en god del
jobb for å være helt på trygg
grunn og eventuelt komme
av Robek i år.
Nå trenger vi å samle kreftene, dra i
samme retning, og legge en strategi
som går fra politisk ledelse og til hver
enkelt ansatt. Hvis vi greier å se vår
egen hverdag og våre bidrag som del
av et overordnet felles mål, gir det oss
sterkere kraft til å gjennomføre det vi
ønsker å få til.
Ved å ta en grundig gjennomgang av
kommunens retning og potensiale, og
deretter gi innbyggerne en tjenestegaranti for hva vi skal levere, vil det
løfte oss høyere opp på banen. Det har
blitt litt for mye spill på egen banehalvdel i noen år. Vi må begynne å spille
kampene på våre premisser. [fotballmetaforer slutt]

I disse dager rulleres kommuneplanens
samfunnsdel. Dette er en av våre viktiste styringsdokumenter. Planen angir
hvilken retning vi skal gå sammen, og
representerer vårt langsiktige bilde og
lovnader til lokalsamfunnet. De fleste av
våre daglige gjøremål har forankring i
denne planen.

Bystyret, hovedutvalgene og ungdomsrådet
har nylig avsluttet sin første
strategisamling. Her var temaet knyttet til metode og metodikk for hvordan
folkevalgte kan bidra maksimalt til å
utarbeide visjoner og tydelige mål i utformingen av kommuneplanens målbilde. Dette både på kort og lang sikt.
Strategisamlingen viser at selv om
det er uenighet om enkeltsaker, er det
samtidig bred politisk enighet om at vi
sammen må skape et felles målbilde
for hvordan lokalsamfunnet skal se ut
i fremtiden. Ved å likerette innsatsen
både politisk og administrativt, vil det
gi oss kraft og styrke på høyde med de
beste kommunene i Norge. Vi skal dit!

Administrasjonens jobb er å levere resultater ut fra de mål og garantier som
norsk lov definerer, samt følge opp de
vedtak som politisk ledelse fatter innenfor de økonomiske rammene.

Det er uendelig mer givende å jobbe i
en fokusert organisasjon som er trygg
på egne kvaliteter og vet hvor den skal,
enn å være et sted hvor man tar en dag
om gangen. Jeg er overbevist om at vi
greier å enes om tydelige mål for administrasjonen. På den måten kan vi bryte
dette ned i klare faglige og økonomiske mål for virksomheten, ved hjelp av
gode prosesser og bred involvering av
de ansatte.

Enhetslederne våre har nylig gjennomført en strategisamling hvor vi har sett
på hvilke faktorer som er helt sentrale
for å lede medarbeidere og levere gode
tjenester til innbyggerne. Tydelighet i
ledelse var ikke uventet en av de viktigste faktorene. Det kom også mange
gode innspill som det skal jobbes videre
med, slik at vi får en organisasjon som
er enda bedre rustet til å møte det målbildet som politisk ledelse nå skal vedta.

Dette arbeidet skal gi oss en rød tråd
i kommunens utvikling. Med felles innsats samt færre politiske og administrative omkamper vil vi bruke rett mengde
ressurser på de riktige oppgavene. Den
siste tidens kamper om opera- og kulturhus, politiets lønnssenter og sykehusrettsaken, har vist oss at vi er mye
bedre sammen. Med likerettet innsats er
vi i stand til å gjøre tidligere umulige løft
mulige.

Administrasjonen vil levere bedre, både
kvalitativt og økonomisk, hvis vi har
tydelige mål å jobbe etter.

Arne Ingebrigtsen
rådmann

Fra økonomifokus,
til langsiktige
mål og strategier

9. juni var bystyret, hovedutvalgene og ungdomsrådet samlet til strategisamling i Festiviteten. Det er bred politisk enighet
om at vi sammen må skape et felles målbilde for hvordan lokalsamfunnet skal se ut i fremtiden. (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i april og mai 2016:
• Ragnhild Andrea Tverå har 30.03.2016 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Ali Bayar Rahim har 01.04.16 tiltrådt som fagarbeider/feier ved Brann og redning
• Britt Eva Kristiansen Stormo har 01.04.16 tiltrådt i 50 % stilling som helsesøster ved Barn, familie og helse
• Siv Iren Stormo Andersson har 01.04.16 tiltrådt i 100 % stilling som kommunalsjef
• Elin Christine Karlsvik har 01.04.16 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernleder ved Barn, familie og helse
• Caroline Almås har 01.04.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Birgitta Caroline Runde har 01.04.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Tove Heide har 01.04.2016 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Nordlandet barneskole
• Olga Vingisar har 01.04.2016 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Anni Merete Jensen har 01.04.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fag- og administrasjonsleder ved Storhaugen helsehus
• Vusale Sivertsen har 01.04.2016 tiltrådt i 60 % stilling som fagarbeider ved Bjerkelund skole
• Anne Cathrine Holthe har 15.04.16 tiltrådt som ingeniør i 100 % ved Kommunalteknikk
• Odd Carstein Myrseth Arnø har 15.04.2016 tiltrådt i 100 % stilling som driftsoperatør/elektriker ved Kommunalteknikk
• Roger Grødal har 18.04.15 tiltrådt i 50 % stilling som vaktmester ved Eiendomsdrift
• Cecilie Bjerkås Slatlem har 01.05.2016 tiltrådt i 63 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering
• Laila Kruse har 01.05.2016 tilrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Anders Marius Bøe har 01.05.2016 tiltrådt i 100 % stilling som oppsynsmann ved Eiendomsdrift
• Roger Olsen har 01.05.2016 tiltrådt i 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Ann Kristin Sæther har 01.05.2016 tiltrådt i 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten
• Merete Annie Stokke har 01.05.2016 tiltrådt i 63,40 % stilling som helsefagarbeider ved Bo og habilitering
• Ann Maritha Nørbech har 01.05.2016 tiltrådt i 66,52 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering
• Anniken Storøy har 01.05.2016 tiltrådt i 63 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering
• Knut Schjølset har 01.05.2016 tiltrådt i 100 % stilling som brannmester ved Brann og redning
• Silvia Brandtzæg har 01.05.2016 tiltrådt i 60 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten
• Linn Bente Ansnes har 01.05.2016 tiltrådt i 100 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten
• Sonata Veiset har 23.05.2016 tiltrådt i 80 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus

OPPSIGELSER

Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i april og mai 2016:
• Gunnvor Fevang har sagt opp sin 66,40 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.04.2016
• Else-Britt Pleym Macelius har sagt opp sin 100 % still som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.04.2016
• Inger Sandvik har sagt opp sin 35 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.04.2016
• Vigdis Fandin Olsen har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.04.2016
• Raymond Hendseth har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk, med fratredelse 02.04.2016
• Kari Kvisvik Megaard har sagt opp 100 % still som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 13.04.2016
• Dobrena A. Misheva-Heggelund har sagt opp 70 % still som sykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 29.04.2016
• Tor Martin Stølan har sagt opp sin 100 % stilling som spesialsykepleier ved Psykisk helse, med fratredelse 01.05.2016
• May Kristin Dolen har sagt opp sin 100 % stilling som vernepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.05.2016
• Christina Swan Olsen har sagt opp sin 100 % stilling som leder ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.05.2016
• Aase Therese Skinnes har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus, med fratredelse 01.05.2016
• Katrin Elisabeth Pribernig har sagt opp sin 100 % stilling som barnevernkurator, med fratredelse 11.05.2016
• Sigrid Hesthamar har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 14.05.2016
• Ida Christensen har sagt opp sin 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 24.05.2016
• Maria Weiseth Kjøbmand har sagt opp sin 70 % stilling som fagarbeider ved Dale barnehage, med fratredelse 28.05.2016

Utlyste stillinger
Personal- og org.seksjonen, frist 20. juni
100 % sekretær, vikariat medio august - ut mai 2017.

Hjemmetjenesten, frist 20. juni
•
•
•
•
•
•
•
•

60 % sykepleier
70 % sykepleier
71 % sykepleier
2 x 50 % sykepleier
75 % vikariat sykepleier
100 % vikariat sykepleier
80 % vikariat sykepleier
Tilkallingsvikarer

Personal- og organisasjonsseksjonen
• 100 % rådgiver digitalisering, fast. Frist: 20. juni
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Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Storhaugen helsehus, frist 13. juni
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x 75 % spesialsykepleier
75 % sykepleier
55 % sykepleier natt
60 % sykepleier natt
90 % vikariat sykepleier
75 % vikariat sykepleier
75 % vikariat sykepleier
4 x 15 % rekrutteringsstillinger

Kommunale barnehager, frist 20. juni

• 100 % pedagogisk leder ved Fosna barnehage, fast
• Div. stillinger som pedagogisk leder som blir ledige
vikariater og faste

69 færre innbyggere pr. 1. april

Trolig på grunn av urolighetene i arbeidlivet, viser
befolkningsstatistikken fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
for 1. kvartal nedgang for
flere kommuner. På Nordmøre er det Kristiansund som
har størst nedgang med 69
personer. Molde har en nedgang på 43, mens Ålesund
har en økning på 27.

Seks av Nordmørskommunene har nedgang og fem har økning. Halsa har størst
økning med 14 personer.
For hele Nordmøre var det nedgang på
85 personer og en total befolknings-

mengde på 61 819 per 1. april i år. Ser vi
hele fylket samlet er folketallet redusert
med 109 personer til 61 819.
For hele landet, så var det i løpet av
føste kvartal 2016 en folketallsøkning på
9271 personer. Pr. 1. april hadde Norge
5 223 256 innbyggere.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Kommune

1. januar 2016

Endring

1. april 2016

Kristiansund

24526

-69

24457

Sunndal

7160

-17

7143

Surnadal

5969

-7

5962

Averøy

5826

3

5829

Aure

3536

12

3548

Eide

3467

6

3473

Tingvoll

3103

-12

3091

Gjemnes

2593

6

2599

Smøla

2141

-13

2128

Rindal

2036

-8

2028

Halsa

1547

14

1561

61904

-85

61819

265 290

-109

265 181

Molde

26 732

-43

26 689

Ålesund

46 747

27

46 774

Nordmøre
Møre og Romsdal
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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.

Første fase i kommunereformen avsluttes
ningsansvar og bedt om å gjennomføre
en god lokal prosess slik at kommunestyrene har et godt beslutningsgrunnlag
når de skal gjøre sine vedtak.
Kristiansund har arbeidet med reformen siden september 2014 og det vært
gjennomført en omfattende prosess,
både internt og i nært samarbeid med
de andre Nordmørskommunene.

Første fase i kommunereformen avsluttes i juni. Innen 1.
juli må alle kommunestyrene
i landet gjøre sine vedtak.
Rådmannen har i sitt saksfremlegg opplyst at han ser
behovet for ny kommuneinndeling på Nordmøre og
tilrår etablering av en ny
kommune som bør omfatte Kristiansund, Averøy,
Gjemnes og Tingvoll. Bystyret behandler saken 21. juni.
Stortinget vedtok i juni 2014 gjennomføring av en nasjonal kommunereform
med mål om færre og større kommuner.
Alle landets kommuner ble gitt et utred-

Etter en samlet vurdering av faktagrunnlaget og de mange utredningene som er
gjort, har rådmannen konkludert med
at alternativet Kristiansund, Averøy,
Gjemnes og Tingvoll kan bli en passende
stor og bærekraftig kommune. Rådmannen mener dette blir en kommune som oppfyller de nasjonale målene i kommunereformen, og som samtidig er godt rustet
til å møte morgendagens utfordringer.
Den nye kommunen kan etableres med
alle de fire kommunene, eventuelt noen
av dem.
Fredag 20. mai ble det signert en intensjonsavtale mellom Kristiansund og
Gjemnes. Slik rådmannen ser det, kan
gjennomføring av denne avtalen positive
ringvirkninger. Som et ledd i arbeidet
med realisering av intensjonsavtalen,
ønsker Kristiansund i tillegg til å opprettholde omfanget av antallet arbeids-

plasser på kommunehuset i Gjemnes,
også å forplikte seg til at det gamle sykehjemsbygget brukes som kommunalt
administrasjonsbygg. På denne måten
vil antallet kommunale kompetansearbeidsplasser på Batnfjordsøra øke, og
kan samtidig føre til økt lokal bosetting
samt styrke elevgrunnlaget til Batnfjord
skule. Ordføreren har fått fullmalt til å
gå i dialog med Gjemnes om dette. Andre forhold kan også diskuteres.
Kommunereformen har seilt i motvind
den senere tid. Muligheten for å etablere
en ny og større kommune er fremdeles
tilstede, men det kan ta litt lengre tid
og vil i stor grad styres av ytre faktorer, blant annet endret inntektssystem,
oppgavefordeling, fylkesmannens tilrådninger og Stortingets vedtak..

Stortinget bestemmer
Kommunene har fått frist til 1. juli med
å gjøre sine vedtak. Fylkesmannen skal
avgi sin innstilling innen 1. oktober
2016. Det er Stortinget som bestemmer
kommuneinndelingen i Norge og skal etter planen behandle kommunereformen
i juni 2017. De nye kommunene settes i
drift fra 1. januar 2020.
Se rådmannens saksfremlegg her
Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg

Sommerles 2016

Sommerles 2016 er kommet
til Kristiansund. Lesekampanjen har vært en suksess
i Vestfold siden 2012, og i
år deltar kommuner fra hele
Norge.
Lesekonkurransen er for elever i 1. til 7.
trinn. Barn som skal starte i 1. trinn til
høsten og de som går i 7. trinn våren
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2016, kan delta.

underveis i konkurransen.

Konkurransen startet 1.
juni og varer til 31. august.

På sommerles.no kan elevene også lese
fantasyfortellingen «En tyv i natten»
skrevet av forfatter Mari Moen Holsve.
Annen hver uke gjennom sommeren frigis det et nytt kapittel. Sammen med
hvert kapittel kommer det også oppgaver og spørsmål etter kodeord. Ved å
lese fortellingen, løse oppgaver knyttet
til fortellingen og fylle inn riktig kodeord
kan barna få ekstra poeng og digitale
troféer.

Nytt av året er at konkuransen først og fremst er
nettbasert. De som ønsker
å delta registrerer seg på
sommerles.no. På denne
nettsiden registrerer barna
bøker, får lesetips og løser
oppgaver.
I Sommerles kan barna lese både vanlige bøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier, eller de kan bli lest for av noen
andre – all lesing teller og gir poeng.
I Sommerles blir barna belønnet for
innsatsen, både med digitale trofeer på
sin profil på nettsiden og med fysiske
premier som kan hentes på biblioteket

Dersom noen ikke har netttilgang, kan
man delta ved å fylle ut et lesekort.
Kristiansund bibliotek vil invitere alle
som deltar i Kristiansund og Gjemnes til
en fest i september med underholdning
og utdeling av flere premier.
Dette blir gøy! Vi håper mange vil delta!
Tekst: Britt Rovik, bibliotekar

App for avfallsinnhenting
Nordmøre interkommunale
renovasjonsselskap
(NIR)
har lansert en praktisk app
for avfallsinnhenting. Den
gir deg full kontroll på når
avfallet ditt hentes neste
gang og type avfall som
hentes. Appen lastes fra App
Store (iPhone) eller Google Play (android). Søk etter
NIR tømmekalender
Tømmeappen gir info om følgende:
• Din tømmekalender
• Varsel om avfallshenting

•
•
•
•

Automatisk varsel om ruteendringer
Nærmeste returpunkt
Nærmeste hytterenovasjonspunkt
Nærmeste miljøstasjon med info om
åpningstider
• Tilbakemeldingstjeneste
Enkel installering:
1. Søk etter NIR tømmekalender i
AppStore eller i Google Play
2. Last ned appen
3. Angi navn og adresse, kommune og
område, og du er i gang
Tekst: Linn Stamnes Stokke, NIR

23 Hundeposestasjoner
Snart kommer 23 hundeposestasjoner på plass i Kristiansund. Stasjonene monteres
flere steder der hunder ofte
blir luftet. Posener i er miljøvennlige,
komposterbar,
biologisk nedbrytbar, og skal
kastes i nærmeste avfallsbeholder. Dette er godt nytt for
hundeeiere, og et godt tiltak
for å holde offentlige områder rene.
Det blir foreløpig plassert hundeposestasjoner i Gågata, i parken på Kirke-

landet, Kringsjå (2), Klubba, Vanndamman (3), Folkeparken (3), Bjørneparken,
Bjørnehaugen,
Gassverktomta,
Vågen, Karihola pumpestasjon, Myra
pumpestasjon, Skjerva, Kolvika, Bolgvatnet, Storbakken, Prestmyra og Hoel.
Hvis noen stasjoner brukes lite blir
annen plassering vurdert. Det er kommunalteknikk ved parkavdelingen som
står for tiltaket, og det er delvis sponset
av lokale bedrifter som ønsker å bidra til
et rent utemiljø.
Tekst og foto: Kinga Burda, parkleder

Fjerner ugress med varmvann
Etter 1. juni kom den nye forskriften om
plantevernmidler. Da måtte parkavdelingen bruke nye metoder for å bekjempe
uønskete planter.

Ugresset i parkene blir nå
tatt med varmt vann. Dette
som følge av nye regler for
bruk av kjemiske midler. En
bra nyhet for miljøet og ikke
minst for parkarbeiderne
som får en tryggere hverdag.
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Det er nå strengere regler for bruk av
kjemikalier på områder som grenser
mot offentlige tilgjengelige plasser. All
bruk av sprøytemidler på barns lekearealer er forbudt. Det er forsåvidt ikke
nytt for oss. Vi pleide ikke å sprøyte på
lekeplasser før heller, kun luking. Det er
nå krav om å bruke integrert plantevern
med alternative metoder.
For å unngå giftige og helseskadelige
midler er det innkjøpt et økologisk, kjemikaliefritt utstyr. Den nye metoden
baseres på bruk av varmt vann i riktig
temperatur, uten sterkt trykk. Rent vann
varmes opp til en slik temperatur at

celleveggene i plantene blir ødelagt.
Planten dør når vannet treffer. Teknologien blir stadig mer kjent og populær.
Fra begynnelsen av sesongen testet vi
maskinen på forskjellige steder. Effekten
er umiddelbar. Planter som behandles
med varmt vann dør etter noen minutt.
Noe ugress trenger mer tid.
Vi er fornøyd med resultatene. Ugrasbekjempelse har blitt mye tryggere både
for parkarbeideren og forbipasserende.
Vi ønsker å bruke maskinen jevnt for å
sikre maksimalt resultat av behandlingen. På denne måten klarer vi å fjerne
frøbank i jorda, noe som bidrar til å redusere mengden av uønskede planter.
Tekst og foto: Kinga Burda, parkleder

Offisiel åpning av KulTUR-løype
I motsetning til de vanlige StikkUT
turene som stort sett går til fjells, skal
KulTUR-løypene ligge i områdene der
folk bor og være tilgjengelig for de aller
fleste hele året.

Det er plassert ut fire kasser langs KulTUR–løypa. I kassene er det både bok
og penn, samt et informasjonsskriv med
både bilder og tekst fra området rundt
der kassa er plassert.

KulTUR-løypa er en rundtur fra området der Storhaugen helsehus, Kringsjå
- og Rokilde sykehjem samt Blåtoppen
barnehage ligger, videre inn i Vanndammen, forbi Kirklandet kirke, innom
Roligheten sansehage og tilbake til
Storhaugen helsehus.

En to kilometer lang rundløype kan være
en lang og slitsom tur foe mange, derfor er det også satt ut benker ved kassene, slik at det er mulighet for en pause.

Total lengde på rundturen er to kilometer, og man kan selv bestemme hvor
start og slutt er.
Turen kalles KulTUR fordi den inneholder
en kultur- og/eller naturopplevelse, et
kulturminne eller aktiviteter som både
store og små kan ha glede av.

Som en del av programmet
på verdens aktivitetsdag
10. mai ble vår første KulTUR-løype offisielt åpnet
med snorklipping utenfor
Storhaugen helsehus.

Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson sto for den offisielle åpningen og
snorklippingen sammen med 5 åringene
fra Blåtoppen barnehage og representant fra brukerrådet.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har
hovedansvaret for KulTUR satsingen. En
prosjektstilling er tilknyttet arbeidet og
som kontaktpersonen til kommunen.
Nasjonalforeningen
for
folkehelsen,
brukerrådet, Human Etisk forbund Kristi
ansund og kommunale enheter har vært
involvert i KulTUR-løype satsingen.
Etter hvert som flere KulTUR–løyper
ferdigstilles, legges turbeskrivelsene ut
på stikkut.no og morortur.no.
Tekst; Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Synnøve Haga og Bente Elshaug

Mimrekveld på Stella Maris
Etter 61 års intens drift skal
Stella Maris barnehage nå
legge ned driften. Dette som
følge av slitne lokaler, samt
at det skal bygges en ny stor
barnehage i Karihola. Torsdag 9. juni var det mimrekveld for nåværende og tidligere ansatte.
Barnehagen stenger dørene 16. august
og kan da se tilbake på 61 begivenhetsrike år med utrolig mange barn som har
vært innom, samt et stort antall ansatte.
Fra starten i 1955 var driften ledet av
den katolske kirken. De ansatte var
nonner. Barnehagen ble påbygd på
slutten av 60-tallet og kommunen tok
over driften i 1971.
Stella Maris er byens eldste barnehage
og har vært en populær sentrumsbarnehage med godt rykte.
Ideen til mimrekvelden kom fra Anita
Rokstad Bævre som er seksjonsleder i
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kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
Kristiansund.
Etter hvert som interessen for arrangementet økte, så ble utdanningsforbundet også med på laget. Forbundene
stilte med kaker og kaffe.
Det ble et slags gravøl. De ansatte hadde funnet frem albumer med en stor
mengde historiske bilder.
Det var knapt 20 personer som kom på
mimrekvelden. Det var omvisning, og
mange gode historier ble fortalt. Barnehagen har fostret mange kreative personer, både små og store.
Stella Maris, med sin historie, er en
barnehage med «sjel» og den har plass
i hjertet til mange av byens innbyggere.
Fagforbundet og Utdanningsforbundet
ønsker de ansatte lykke til på veien mot
nye arbeidsplasser, med andre og spennende utfordringer.
Tekst; Astrid Rønning, leder/tillitsvalgt Fagforbundet Kristiansund

18 snublesteiner mot fremmedhat
ofrene fra Borøchsteinfamilien. De
øvrige steinene er støpt ned i Haugtata,
i Jullumsgata og i Fløyveien.
I tillegg til de 18 snublesteinene er
Kristiansundsjødene hedret med et
minnesmerke i parken på Kirkelandet.
Det ble reist av kommunen etter initiativ fra Ove Borøchstein og Alv Jakob
Fostervoll, og ble avduket i 2003. Det
bekranses hvert år den 8. mai, sammen
med de øvrige krigsminnesmerkene.

Torsdag 9. juni ble 18 snublesteiner støpt ned fire steder i
Kristiansund. Dette til minne
om de 18 kristiansundsjødene som ble drept under
andre verdenskrig. Men også
for å minne nye generasjoner
om hvor fryktelig galt det kan
gå, når rasefordommer og
fremmedhat får fritt spillerom i et samfunn.
Snublesteinene er laget av den tyske
kunstneren Gunther Demning. Det er
også han som er opphavsmannen til
prosjektet. Demning har til nå, og i nært
samarbeid med jødisk museum, lagt ned
rundt 45 000 steiner i 700 europeiske

byer, og arbeidet fortsetter.
På hver stein er det inngravert navn,
fødselsdato, deportasjons- og dødsdato.
I Kristiansund er det Helene Bjørbak
Alnæs som har vært den lokale ildsjelen
til prosjektet med økonomisk bidrag fra
kommunen. Hun er i slekt med de syv
ofrene fra Borøchsteinfamilien.
De syv første snublesteinene ble støpt
ned i Gågata, i like ved der Borøchsteinfamilien bodde ved krigsutbruddet.

Det var i alt 18 jøder fra Kristiansund
som ble deportert og tatt av dage i
Auschwitz under andre verdenskrig.
De yngste var 5 - 6 år gamle og den
eldste 76. Disse var: Herman Fischer,
Gusta Fischer, Judith Flscher, Ruth
Fischer, Theodor Fischer, Emanuel Fischer,
Jacob Hirsch, Frida Hirsch, Esther Hirsch,
Rolf Hirsch, Sara Granstein, Abraham
Borøchstein, Mascha Borøchstein, Rosa
Borøchstein, Leopold Borøchstein, Filip
Borøcnstein, Sonja Borøchstein og Julius
Borøchstein.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Ordfører Kjell Neergaard ønsket velkommen, elever fra Innlandet skole sang og
Helene Bjørbak Alnæs holdt en tale der
hun på en gripende måte tok oss med
inn i livet og den tragiske skjebnen til

En blidspent pensjonist
I midten av juni gikk Ingar
Morten Viktil over i pensjonistenes rekker. I forbindelse med dette var administrasjonen i Eiendomsdrift
hjemme hos ham på Innlandet, på bacalaofest.

store utbyggingsprosjekter. Det mest
omfattende var nok ombyggingen av
Festiviteten.

Ingar har vært ansatt i Eiendomsdrift i
to perioder. Den første var fra 1991 til
1996. Deretter jobbet var han 12 år for
et privat arkitektkontor.

På bacalaofesten var det også lagt inn
en liten befaring til Skjærtangen.

I 2009 kom han tilbake til Eiendomsdrift
igjen og har arbeidet der fram til nå.
Ingar er blidspent, engasjert, lojal og
faglig dyktig. Som kommunens byggherrerepresentant har han ledet flere
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Den siste måneden har Ingar vært
fadder for Marina Jensen, som nå har
tatt over oppgavene hans.

Tekst: Roald Røsand, eiendomssjef
Foto: Inger Loennechen Viktil

Knudtzon hugget i stein
Odd W. Williamsen har skrevet en innholdsrik biografi over Knudtzons liv og
virke, og han skriver: «Ved Knudtzons
initiativ, vågemot og langsiktige strategiske investeringer, kombinert med
fantasi og selvtillit, ble oversjøiske
markeder åpnet for Kristiansunds klippfiskeksport fra 1850, noe som i følgende tiår førte til økonomisk oppgang for
byen.»

Bankdirektør Odd Einar Folland, kunstneren Torild Storvik Malmedal og bankens
styremedlem Nanna Eriksen Røe ved avdukingen 27. mai. (Foto: Bjørn Rød)

«Kristiansundskongen» og
den globale klippfiskeksportør Nicolay H. Knudtzon
III har fått en statue i
Knudtzonlunden på Frei.
I
tunet på det nyrestaurerte og svært vakre landstedet til storkjøpmannen
fra 1800-tallet, er kunstverket sentralt plassert.
Kunstner er Torild Storvik Malmedal.
Billedhugger og grafiker, bosatt i Elnesvågen. Hennes gnist kastet glede over

avdukingen og markeringen av 200-årsdagen for Knudtzons fødsel.
Det var bankens styremedlem Nanna
Eriksen Røe som foretok den høytidelige
avdukingen av monumentet, og det ble
fulgt opp av kunstneriske innslag med
historiske trekk både over Knudtzons
virke samt Rastarkalv og Freis plass i
norsk historie.
Nicolay Heinrich Knudtzon ble født 26.
januar 1816. Han levde til 28. januar
1895. Allerede som 21-åring overtok
han farens firma i Kristiansund.

SpareBank1
Nordvest
overtok
«Knudtzonlunden» på Frei ved bankjubileet i 2010. Torsdag 24. mai 2012
ble eiendommen gjenåpnet etter et
omfattende restaureringsarbeid. I år
fremstår anlegget som et nydelig sted
med beplantning og ferdigstillelse i alle
detaljer. Hele ombyggingen som er
tegnet av Nils Fiske, har en flott overgang og sammenheng mellom nytt og
gammelt.
Monumentet over Knudtzon står i uterommet mellom hovedhuset, tjenerboligen og den nye Knduzonsalen. Han har
sitt typiske alvorlige ansiktstrekk som
finnes kun på tre gjenværende fotografier. Han bærer medaljer og en frakk.
Opprinnelig var det tenkt som en byste,
men siden steinen var stor, kunne det bli
et kunstverk i hel figur.
Torild Storvik Malmedal har også laget et
kunstverk til premieringen av årets verdiskaper i regi av SpareBank1 Nordvest.
Tekst: Helge Hegerberg

Fagdag om frukt og og grønt 20. oktober
faglig påfyll. I
tillegg kan man
treffe kollegaer
med
tilsvarende oppgaver i
andre kommuner for erfaringsutveksling.

Sett av dagen allerede nå,
alle som steller med mattilbudet til våre brukere, både
i barnehager og andre typer institusjoner. Her blir det
mulighet for inspirasjon og
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Dagen er torsdag 20.
oktober på St. Hanshaugen fra cirka klokken 10.00 til 14.30
Da vil Nordmøre innkjøpssamarbeid og
Bama, holde en inspirerende fagdag om
bruk av frukt og grønt i kosten.
Dagen vil også by på inspirerende innslag
fra Harald Osa, som er en prisbelønnet
kokk og forfatter. Ernæringsfysiolog og

forfatter Gunn Hele Arsky, vil også bidra
med flere innslag omkring anvendelsen
og nytten vi har av å la frukt og grønt
inngå kostholdet.
Dette er en fagdag med ett bredt nedslagsfelt. Vi vil her få kunnskap fra en
av de leverandører vi har innkjøpsavtale
med. Vi får kunnskap vi kan bringe med
oss tilbake og som kan bidra til at vi
øker kvaliteten på tjenesten. Det er også
nyttig kunnskap vi kan ta med hjem til
nytte i vårt private kosthold.
For de som handler frukt og grønt
er dette også en mulighet for å stille
spørsmål og til å komme med ønsker i
forhold til Bama som samarbeidspartner.
Tekst: Bjørn Niortun, kjøkkensjef

Svein fikk “Vannprisen”

Svein Thorsø (t.v) fikk velfortjent Vannprisen
for 2016. Prisutdeler var leder for Driftassistenten Thor Magne Hasselø

I begynnelsen av juni ble det
avholdt en stor to-dagers
vann- og avløpskonferanse
i Kristiansund, i regi av
Driftsassistansen for vann
og avløp i Møre og Romsdal.
Vannprisen ble utdelt under
middagen første dag. Den
gikk til Svein Thorsø, avdelingsingeniør ved kommunalteknikk i Kristiansund.

Konferansen samlet 154 personer. I tillegg var det 36 leverandører som viste
fram sine produkter på stand. Vann- og
avløpskonferansen en årlig nettverksog kompetansebygger for de som jobber
i bransjen. Blant de viktige temaene på
årets konferanse var fornyelse av kommunale avløp og rør, som er et svært så
aktuelt tema i de fleste kommuner.

Mange av pumpestasjonene og renseanleggene ligger i områder med verneverdig bebyggelse eller nært inn til bebyggelse, og det var utfordrende estetisk å
utforme anleggene. Svein hadde et godt
samarbeid med fylkeskonservatoren om
utforming av stasjonene med hensyn til
blant annet utseende, takform, bekledning, type dører, vindu og fargevalg.

På den konferansen utdeles også den
gjeve «Vannprisen». En anerkjennelse
som gis for innsats og engasjement
innenfor fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen ble første gang utdelt i
1986, og kan gis til enkeltpersoner, kommuner eller selskaper som har gjort en
særlig innsats. I år gikk prisen til avdelingsingeniør Svein Thorsø i Kristiansund kommune.

I 2006 fikk kommunen Byggeskikkprisen “for god utforming av renseanlegg og
pumpestasjoner”. Naturlig nok var det
Svein Thorsø som mottok denne prisen
på vegne av byingeniøren.

Svein begynte i kommunen i 1975 som
assistent, tok etter hvert ingeniørutdanning og begynte som ingeniør i 1986.
På slutten av 1980-tallet startet kommunen et storstilt arbeid med opprydding på avløpssektoren for å oppfylle
rensekravene. Svein Thørsø hadde sentral rolle i detaljprosjekteringen. Han
har prosjektert nesten alle pumpestasjonene, rensende overløp, overføringsledningene, renseanleggene og mange
saneringsprosjekt på ledningsnettet.

I 2008 begynte arbeidet med oppgradering av flere av pumpestasjonene på
Frei. Også her spilte Svein Thorsø en betydelig rolle.
For tiden driver han med prosjektering
av nye pumpestasjoner og overføringsledninger, samt ombygging av eksisterende renseanlegg til pumpestasjoner.
Svein Thorsøs energiske innsats over en
30-årsperiode gjorde ham til en sterk
kandidat til vannprisen. Ved årsskiftet
har han valgt å gå over i pensjonistenes
rekker.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Jon Ivar Gjestad

63 grader nord på Frei

Frei skole har en tradisjon
hvor det hver vår arrangeres
63 grader nord. Dette er en
lagkonkurranse for 6. og 7.
trinn, hvor det legges ut ei
løype rundt Flatsetøya.
Underveis i løypa finner elevene oppgaver som er hentet fra pensum i natur-
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fag og samfunnsfag.
Det er også lagt inn 2 praktiske oppgaver, hvor den ene er at elevene må
hoppe i havet (med redningsvest), og
dra seg over et smalt sund. Dette er en
konkurranse som ikke går på tid, men
på samarbeid.

Elevene er flinke til å diskutere oppgaver, komme med løsninger, samt løse
det praktiske.
På bildet over ser vi til høyre Ole Andre
Nordh som går i vannet. Til venstre 6. og
7. trinn etter endt konkurranse.
Tekst og foto: Stig Kåre Håholm

En halv million i støtte til moderne gatelys
samt et godt energi- og
klimatiltak.

Kristiansund kommune har
fått 490 000 fra Enova for
å skifte ut gammel veilysarmaturer med LED samt å
innføre styring og dimming.
På dette området er vi nasjonal foregangskommune.
Vei- og gatelyssystemet vårt er stort
og komplekst med rundt 5500 gatelys.
Mye er gammelt, har dårlig tilstand og
svikter ofte. Klagene er mange. Behovet
for utskifting og modernisering er stort.
Dette for å få en mer stabil, mer kostnadseffektiv og strømbesparende drift.
Kommunen satser nå på LED som lyskilde. Enova syntes dette var fornuftig og
støttet prosjektet med 490 000 kroner.
LED har lavere energibruk, lengre levetid enn andre løsninger, er den mest
energieffektive løsningen på markedet

LED-veibelysning
er
godt egnet sammen
med moderne styringssystemer. Disse kan
for eksempel tilpasse
lysstyrken til vær og føre
på veien, og selvsagt slå
av lysene når det er tilstrekkelig dagslys. Det
finnes også bevegelsessensorer som skrur
på veibelysningen kun
når det er trafikk på den
aktuelle strekningen.
Styringssystemet gir god oversikt. Der
det er montert LED-lys kan belysningen styres etter tid og behov. Enkeltlys
kan dimmes og systemet gir automatisk beskjed om feil. Strømforbruket på
hvert enkelt punkt kan også styres.
Arbeidet med utfasing av gammel gatebelysning startet i fjor sommer. Det
var i utgangspunktet beregnet en horisont på rundt 10 år. På grunn av samkjøring med andre som driver grøftingsarbeid er prosjektet forsert. Hvis dette
tempoet holdes blir det betydelig
kortere utbyggingstid enn først antatt.
I hovedsak er det Innlandet, deler av
sentrum, Myra og Torvhaugan som er
utbygget. På Frei er det skiftet flere
enkeltarmaturer, det største som er i
gang pr. i dag er langs Gamle Kvalvåg-

vei og området rundt Skolevegen på
Rensvik. De neste store prosjektene er
Hærnøsandveien, Fredericiaveien, Stortua, Goma sentrum/Strandgata, samt
fullføring av området fra Tunellgata og
ned til Grunden.
Der det er stålmaster byttes armatur.
Trestolper må skiftes ut. Prosjektet ledes
og utføres av kommunalteknikk.

Enova
Enova er et statsforetak og eies av oljeog energidepartementet. Enova skal
drive fram en miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduksjon, samt
bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette hovedsakelig gjennom
økonomisk støtte og rådgivning.

Light Emitting Diode (LED)
LED er en elektrisk komponent som gir
lys når den mottar elektrisk strøm. Det
er ingen glødetråd eller gasser i bevegelse som skaper lys som i tradisjonelle kilder. Diodene inneholder ikke
kvikksølv eller andre giftige og miljøfarlige tungmetaller. Fordelen med LED
er at de konverterer nesten all energi
til synlig lys. Dette gjør at LED bruker
mindre strøm for å produsere samme
mengde lys som andre kilder. Lang levetid bidrar til mindre produksjon og avfall
samt at komponentene består av 100
prosent resirkulerbart materiale. Dette
gir en ikke uvesentlig reduksjon i CO2
utslipp.
Tekst: Kommunalteknikk.no/Petter Ingeberg
Foto: Christian Toven

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

Nærturer motiverer
rerende minidokumentar. Du
finner den på YouTube.
Minidokumentaren viser vakker lokal
natur ispedd gode utsagn om den betydningen StikkUt har for mange.

StikkUt er et svært populært
trimtilbud i regi av friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
samt Sunnmøre friluftsråd.
Nå er det laget en inspi-

Utsagn som: Motivasjonsfaktor, Noen av
de beste samtalene har vi hatt på StikkUt tur, Du trenger ikke mye utstyr, Det
er for alle, Stas å registeret seg, Vi bor i
et fantastisk område, Trodde ikke dette
var noe for meg og StikkUt overbeviste meg fra første dag, viser at mange
vante turgåere og nye turgåere opp-

dager gleden ved lokale turmål.
Hittil i år er det gjort 18 208 registreringer bare på turene i Kristiansund.
Klubba troner på toppen. Deretter kommer Kvernberget og Bolgvatnet.
Dette viser at turer nær der folk bor er
en motivasjonsfaktor for store og små.
Vi håper på godt sommervær og ønsker
alle en aktiv og god StikkUt sommer.
Trykk her for å se minidokumentaren
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Friluftsrådet

Sankthans og bålbrenning
mange «brenner inne» med mye søppel
som egentlig burde vært kjørt dit.

Ikke bruk bensin
De fleste personskadene St. Hansaften
skjer under oppfyring ved hjelp av bensin. Man ønsker rask opptenning og er
ikke klar over farene. Det som skjer
er at bensindampen sprer seg over et
større område og antennes på sekundet
i det fyrstikken/lighteren tennes. Vi får
en eksplosjonsartet brann. Bruk heller
tørt tremateriale, papp, kartong eller
vanlig tennvæske til opptenning.

Sankthansaften er i år på en
torsdag. Mange vil nok feire
midtsommersnatten denne
dagen eller i helga. Uansett
må de som vil tenne bål søke
innen tirsdag 21. juni ved å
sende e-post til brannvakt@
kristiansund.kommune.no
eller ringe 71 57 42 50.
Det har vært relativt lite nedbør i det
siste. Bakken er veldig tørr enkelte
plasser. Ikke la dere narre av det friske
grønne graset. Vi vurderer skogbrannfaren for å være stor. Kombinert med
litt vind, øker faren betraktelig. Vurder
brannfaren før du tenner på bålet og
hvordan en eventuell brann kan slokkes.
Ha alltid utstyr for slukking lett tilgjengelig. En vannbøtte eller to, eventuelt vannkanner eller slokkepisker.
Kommunen har tilsynsmyndighet i henhold til forurensningsloven. Det vil si at
vi har plikt til å reagere når vi får melding om ulovlig brenning. Kommunen
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har også myndighet til å ilegge forurensningsgebyr. Vi minner om den enkeltes plikt til å unngå forurensning.
Kommunen har også en egen lokal forskrift om brenning av bål. Ifølge denne
er må Sankthansbål bestå av rent trevirke. Det er ikke lov å bruke impregnert
materiale, plast eller annet avfall i bålet.
Videre sier forskriften at bålplass skal
godkjennes av brannsjefen.
I fjor hadde vi dessverre noen tilfeller av
ulovlig brenning av søppel på St. Hans
bålet. Hvis det gjentar seg, vil vi anmelde saken til politiet.
Det som er beklagelig, er at det kan
være useriøse bygningsentreprenører
eller naboer som skal tømme garasjer
og kjellere, som ser muligheten til å bli
kvitt søppel. Velforeninger og andre som
vil gjøre en positiv innsats for et hyggelig fellesskap blir derfor skadelidende.
I år forventer vi en forverring av dette,
i og med at det er begrensninger på åpningstidene på Hagelin. Vi er redd for at

Brann- og redningsenheten inspiserer de
innmeldte bålene kort tid før de tennes.
Vi ønsker alle en trygg og trivelig midtsommerfeiring.

Sankthans
I Norge knyttes sankthans til markering av sommersolverv og midtsommer.
St Hansaften feires om kvelden 23. juni,
mange steder med store bål. Midtsommer feires på liknende vis flere steder i
Europa, ikke minst i Sverige. Sankthans,
jonsok eller johannesvake er en kirkelig
høytid til minne om døperen Johannes’
fødsel. Dagen feires den 24. juni og er
oppkalt etter døperen Johannes’ danske
helgennavn, St. Hans. «Jonsok» kommer av jónsvaka, som er norrønt og betyr «våkenatt for Jon» (forkortelse for
Johannes). Dagen var helligdag i Norge
inntil 1770 da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. Den markeres fortsatt
som minnedag i den katolske kirken.
Tekst: Gunnar Grimsmo Jensen, leder
forebyggende avdeling
Foto: Ragnhild Helseth

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

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

juni
21.

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.

14.

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)

16.

Leder: Asle Orseth (MDG), Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

30.

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

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

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

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

Fredag 10. og lørdag 11. juni ble den første “Snadderfestivalen” arrangert på
rådhusplassen. Et matmarked med norskprodusert mat og drikke samt
muligheter for å kjøpe “håndmat”. (Tekst og foto: Petter Ingeberg)

www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
Trykker du “liker” når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund
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