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Fra 11. til 25. april er det innbyggerundersøkelse om kommunereformen. Vi oppfordrer deg til å besvare telefonen
når du ser 73 10 21 00 på displayet. Da er det innbyggerundersøkelsen som er på tråden. (foto: Roland Mauseth)
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Jobber vi smart?

I forrige utgave av informasjonsbladet skrev jeg litt om
vår avhengighet av strukturelle endringer i organisasjonen for å møte fremtiden.
En god organisasjon må alltid være i omstillingsmodus.
Det betyr i hovedsak at en
veldig liten del av organisasjonen er i endring. I noen tilfeller kun et par av oss.
Jeg startet denne jobben
i
sluttfasen av en større
organisasjonsendring.
Jeg
er usikker på om endringene
var underlagt uttesting i
småskala.
Hva skjer nå?
En organisasjon med knappe 2 milliarder i budsjett bør til enhver tid prøve ut
nye organisasjonsformer. Måten dette
gjøres på er å teste ut en miniversjon
av virkeligheten, og passe på å evaluere dette godt før man gjør de endelige
endringene.
Utviklingsarbeidet i kommunen har i
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hovedsak sentrert seg rundt utviklingen
av faget innen våre primærtjenester. Vi
har blant annet et utviklingssenter for
sykehjem. Det er viktig. Men på samme
måte som hvilken medisin vi gir er
viktig, er også måten vi gir den på av
tilsvarende viktighet.
I næringslivet er fragmenter av de fleste
bedrifter et pilotprosjekt hvor man ser
om man kan organisere seg bedre. Tidligere har de fleste prosjekter hvor man
kan motta ekstern støtte, gått på selve
utøvelsen av faget. I det siste har våre
overordnede forvaltningsledd tildelt mer
midler knyttet til hvordan vi organiserer
tjenesteleveransen enn tidligere.
Fylkesmannen fokuserer på kommunal effektivisering. Det siste året
har vi vedtatt flere mindre slike endringer. På eiendomsdrift har vi testet
ut å gjøre en større del av jobbene
med egne ansatte. Atlanten ungdomsskole har en pilot på en ny avdelingsmodell i støpeskjeen. Voksenopplæringen
skal teste et intensivprogram for norskopplæring og sysselsetting. Hjemme-

tjenesten har endret kompetanseprofil
på noen stillinger for å kunne levere mer
tjeneste per besøk.
Dette har ikke mye med hvordan jobben
utføres å gjøre, men hvordan vi tester
ut om en modell er mer effektiv enn
dagens. Det berører ikke i vesentlig grad
hovedtyngden av de som skal levere
tjenestene. Noen få prøver ut alternativer, mens andre leverer «business as
usual».
Kommunene har nok en omstillingstakt
som faller bak utviklingen i samfunnet
for øvrig, så de kommunene som skal
være gode å leve i fremtiden må være
skodd og åpen for å teste ut nye ideer.
Jeg håper at vi på avdelingsmøter, temamøter, strategisamlinger og ledermøter
tør å stille dette spørsmålet:
Jobber vi smart?

Arne Ingebrigtsen
rådmann

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Dale barneskole

Barn, familie og helse

• 100 % SFO-koordinator, fast
Frist: 18. april 2016

•
•
•
•

Kristiansund kulturskole
• 100 % kulturskolelærer piano, fast
• 100 % musikkterapeut, fast
Frist: 8. mai 2016

Brann og redning
• Inntil 3 x 1,08 % brannkonstabel, fast
• Inn til 5 tilkallingsvikarer
Frist: 21. april 2016

Nordmøre kemnerkontor
• 2 x 100 % skatterådgiver, fast
Frist: 15. april 2016

Hjemmetjenesten

Levende Vågen (Atlanten ungdomsskole)
• 100 % lærer, vikariat
• 50 % fagarbeider/miljøarbeider, fast
Frist: 25. april 2016

Helse og omsorg
• Sommerjobb
Frist: 15. april 2016

100 % teamkoordinator, fast
2 x 100 % barnevernkurator, fast
50 % barnevernkurator, fast
100 % barnevernkurator, vikariat

• 3 x 100 % sykepleier, fast
• 80 % sykepleier, fast
• 70 % sykepleier, fast
• 60 % sykepleier, fast
• 100 % sykepleier, vikariat
• 75 % sykepleier, vikariat
Frist: 25. april 2016
Fullstendig utlysningstekst finner du på
kristiansund.no under “ledige stillinger”

Alle med lovfestet rett fikk barnehageplass
Det kom inn totalt 255 søknader innen
fristen som var 1. mars.
Av 255 søknader var det 231 søkere med
lovfestet rett til barnehageplass. Kristiansund kommune har i sine opptaksrutiner tatt høyde for den kommende
utvidede retten til barnehageplass for
barn som fyller ett år innen utgangen av
september eller oktober.
Ved hovedopptaket fikk samtlige søkere
med lovfestet rett et tilbud om barnehageplass. I tillegg fikk 4 barn uten
lovfestet rett til plass et tilbud.
Det har etter fristen for hovedopptak 1.
mars, kommet inn 9 nye søknader.

Opptaksmøtet var i bystyresalen og ble ledet av barnehagekonsulent Elin Aspen (midten),
med servicekonsulent Mariann Wiig (t.v) og enhetsleder Reidun Vullum (t.h) som sekretariat

Hovedopptaket for barnehagene i Kristiansund ble
gjennomført
torsdag
7.
april. Samtlige søkere med
lovfestet rett til plass får tilbud om barnehageplass.
Hovedopptaket er samordnet og omfatter samtlige barnehager i kommunen uavhengig av eierforhold. Opptaket
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ledes av kommunen ved barnehagekonsulenten.
Foresattes ønsker ble tillagt stor vekt
under opptaket, og mange fikk tilbud om
plass i prioritert barnehage.
I forkant av hovedopptaket ble det gjort
et overføringsopptak, der det ble gjort
justeringer for de som allerede har
barnehageplass.

Supplerende opptak gjennomføres tirsdag 24. mai. Flere av de som har søkt
etter fristen, vil da trolig få tilbud om
barnehageplass.
Ved hovedopptak kan søker klage over
avslag på søknad om barnehageplass.
Søker kan også klage dersom søker
hverken får sitt første eller andre ønske
oppfylt.
Tekst: Elin Aspen, barnehagekonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Storhaugen helsehus offisielt åpnet
Kommunen har nå samlet legetjeneste,
fysio- og ergoterapitjeneste, dagaktivitetstilbud, miljøarbeidertjeneste,
lærings- og mestringstilbud samt spesialiserte døgntilbud i en enhet. Dette
gir gode muligheter for et tett og godt
samarbeid mellom faggruppene.
I en av talene ble det referert til tilbakemeldinger fra en pasient som har
hatt opphold ved helsehuset, og som
ga svært gode tilbakemeldinger. Det ble
en dag med mange taler og gaver som
varmet, men aller viktigst var tilbakemeldingen fra denne pasienten.

Onsdag 16. mars ble Storhaugen helsehus offisielt åpnet
av varaordfører Ragnhild
Helseth. Ved snorklippingen,
der snora selvfølgelig var en
rull gasbind, ble varaordføreren assistert av Bodil
Henden og Jørgen Karlsvik
som begge er brukere av
helsehuset.
Med rundt 90 inviterte gjester tilstede,
ble det en fin markering av det nye
tjenestetilbudet.
Gamle Kristiansund sykehjem har vært
gjennom totalrenovering og framstår
nå som et moderne bygg. Arkitekter,
entreprenør,
kommunens
represen-

tanter mottok rosende ord for arbeidet
som er gjort med bygget.
I prosjektperioden har det vært et stort
og positivt engasjement blant kommunens ansatte, både i forhold til oppfølging
av byggearbeidet og med planlegging av
drift. Her har mange dyktige fagpersoner innen alle områder bidratt aktivt. Det
har også vært et godt samarbeid med
kommunens overordnede brukerråd,
med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde og med Helseforetaket.

Gode pasienttilbud er og skal være hovedfokus. I tett samarbeid med de andre
enhetene innen helse og omsorg, samt
kommunens stab og støtteavdelinger
jobber personalet for å tilby innbyggere
gode tjenester. Vi registrerer at det er
store forventninger til kommunens nye
helsehus og det skal vi jobbe for å innfri.
Tekst: Kathrine Roksvåg, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Etableringen av Storhaugen helsehus er
et ledd i kommunens omorganisering av
helse- og omsorgstjenestene hvor fokuset dreies mot å tilrettelegge for at man
skal kunne få bo lengst mulig hjemme.

Digital barnetråkkregistrering
Barnetråkk viser også barn og unge
hvordan deltaking i planprosesser
fungerer og hvordan man kan ivareta
retten til medvirkning i ung alder. Dette
er ikke bare en fordel for barn og unge
selv, men og for samfunnet.
All informasjon vi får fra barn og unge
er verdifull kunnskap til bruk i planleggingen av et godt oppvekstmiljø. Plasser
og nabolag der barn/unge er aktive og
trygge i nærmiljøet, viser seg å gi økt
trivsel både for barn, unge og voksne.
Dette er positivt for folkehelsa.

Barnetråkk er en digital registreringsmetode som viser hvor barn beveger seg i
sitt nærmiljø, plasser i nærmiljøet som de setter pris på
og plasser de ikke liker.
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Barnetråkkregistrering
kan
gjøres
manuelt på papirkart. Metoden er digitalisert og kan derfor gjøres via nettstedet kartiskolen.no.
I forbindelse med utvikling av ny
sentrumsplan er det viktig med med-

virkning og elever i 5. trinnet ved Allanengen skole ble spurt om å delta i barnetråkkregistrering. Positive lærere og
elever stilte opp og gjennomførte registreringen på data.
Siden dette var første gang vi gjennomførte digital barnetråkkregistering i Kristiansund var både undertegnede, lærere
og elever spente. På forhånd hadde
elevene på papirkart funnet sitt bosted,
skolen og skole- og fritidsvei. Under den
digitale registeringen jobbet de selvstendig og registrerte veier, steder,
plasser de liker og steder de synes er
skumle. Dette ble en nyttig opplevelse
for alle og metoden vil bli benyttet i
arbeidet med andre kommunale planer
fremover.
Tekst og foto: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator/barn- og unges representant

Kommunereform - informasjon og høring
Intensjonsavtalen
om
6-kommunesamarbeidet ble signert 29. februar og er nå
lagt ut til høring fulgt av en bred informasjonskampanje. Fra 11. til 25. april er det
innbyggerundersøkelse. 25 april er også
dagen da de fleste nordmørskommunene
avslutter folkeavstemmingene.

Kommunestyrene er pålagt å behandle saken
innen 1. juli. Fylkesmannen avgir i september sin innstilling om kommunestrukturen
for Møre og Romsdal. Stortinget behandler
saken i juni 2017, og de nye kommunene
settes i drift fra januar 2020.

Mandag 4. og tirsdag 5. april var det informasjonsmøte for ungdom på videregående skoler og 10. klassingene, tilsammen rundt 1750 elever.
Ordfører Kjell Neergard og varaordfører i Aure Hanne-Berit Brekken var to av innlederne (foto: Petter Ingeberg)

Fra 11. til 25. april er det innbyggerundersøkelse om kommunereformen blant innbyggerne i Kristiansund. Det er Opinion
som ringer på vegne av kommunen. Vi intervjuer 1200 i et
representativt utvalg der nedre aldersgrense er 16 år.
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Vi har opprettet en egen epostadresse for kommentarer til
kommunereformen og intensjonsavtalen.
kommunereformen@kristiansund.kommune.no.

Undersøkelsen tar om lag 5 minutter, og vi spør blant
annet om synet på reformen, om forslaget til etablering av en
større kommune og litt om innholdet i intensjonsavtalen. Vi
oppfordrer alle som blir oppringt fra 73 10 21 00 om å besvare
henvendelsen.

Her kan alle som ønsker det sende synpunkter på
intensjonsavtalen om at Kristiansund, Averøy, Gjemnes,
Tingvoll, Halsa og Aure vurderer å etablere en ny og større
kommune med Kristiansund som regionsenter. Du kan også
sende dine synspunkter til Kristiansund kommune, postboks
178, 6501 Kristiansund.

Se spørsmålene her.

Frist for uttalelse er 25. april.
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19 fylker kan bli til 10 regioner
turene, og har stort sett vært uendret
siden 1800-tallet.
Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal
være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen
ønsker en helhetlig forvaltningsstruktur
som kan møte dagens og fremtidens utfordringer.

Tirsdag 5. april offentliggjorde statsråd Jan Tore
Sanner stortingsmeldingen
om nye folkevalgte regioner, en regionsreform. Det
foreslås å videreføre dagens
tre forvaltningsnivå, men
at fylkene reduseres ned til
omlag 10 regioner fra 2020.
Stortingsmelding 22 (2015-2016) Nye
folkevalgte regioner - rolle, struktur og
oppgaver omhandler regjeringens forslag til regionreform.

Tid for reform
Regjeringen mener tiden er moden for
en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Dagens fylkesinndeling bygger på de tidligere amtsstruk-

Regjeringen foreslår at større regioner
skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. I meldingen foreslås det tiltak for å styrke regionene som premissleverandør for
egen utvikling og bedre samordning
mellom kommuner, region og stat. Det
foreslås overføring
av oppgaver og
ansvar innen en rekke områder. Blant
annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og
friluftsliv.
I følge statsråd Sanner har dagens fylkesstruktur gått ut på dato. Det er nødvendig å se større områder og tiltak i
sammenheng.

Ønsker omlag 10 regioner
Staten har organisert sine regionale
virksomheter med mange ulike strukturer. I dag er det lite sammenfall mellom fylkesinndelingen og statlige etaters
regioninndeling. Staten har i hovedsak
regioner som er større enn fylkene.
Denne organiseringen hindrer et godt
samarbeid mellom stat og fylke og innad i staten, og den hindrer en effektiv
forvaltning.

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for
en mer effektiv samhandling mellom region og stat. Regjeringen vil også gjennomgå de statlige regioninndelingene i
lys av de nye grensene for det regionale
folkevalgte nivået.

Fylkeskommunal styring
Sommeren 2015 inviterte kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner
fylkeskommunene og Oslo kommune til
å innlede nabosamtaler, slik han også
har gjort overfor kommunene.
Gjennom stortingsmelding 22 er dette
nå konkretisert slik at fylkene har fått
frist til 1. desember i år til å fatte vedtak
om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar
2020 samtidig med kommunereformen.

Framdriften er slik:
• Vedtak om sammenslåing innen 1.
desember 2016
• Proposisjon om nye oppgaver og
roller våren 2017
• Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
• Nye regioner og kommuner trer i
kraft fra 1.1. 2020
Meldingen er oversendt Stortinget for
videre behandling.
Tekst: Petter Ingeberg

Nordiske dager tar en pause
Kokkola (Karleby) i Finland,
Härnösand i Sverige, Fredericia i Danmark og Kristiansund. Samarbeidet startet i
1938, og nå er det tid for en
liten pause.

Nordiske Dager er et samarbeid mellom fire nordiske
vennskapskommuner:
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Nye tider har ført til nye forventinger og
prioriteringer, og Fredericia har meddelt
at de ikke lengre mulighet til å fortsette
deltakelsen i Nordiske Dager.
Kristiansund, som skulle vært vertskapsby for Nordiske Dager 2016, ønsker nå

å ta en pause i sitt initiativ for å legge til
rette for en videreføring av samarbeidet
med et mer konkret formål i framtiden.
Vi ønsker å benytte denne pausen til å
evaluere det 68 år gamle samarbeidet
for å finne en god vei videre.
Som følge av dette blir det ikke Nordiske
Dager i Kristiansund i 2016, en beslutning som har vært vanskelig å ta.
Tekst: Toril Skram Lundberg
Foro: Petter Ingeberg

Rådhuskantina 1 år
I løpet av første
driftsår har 10 690
lunsjer vært forberedt og servert
i kantina eller til
møter i rådhuset.
Kantina har som
planlagt blitt en
viktig
arena
og
et møtested med
rimelig og variert
mat. Samtidig har
KantinaMi blitt et
sted for avbrekk i
arbeidshverdagen
og gode samtaler.

Kantina ved rådhuset åpnet
11. mars i fjor. Kantina
fikk en pangstart og har
hatt god oppslutning fra
ansatte, folkevalgte og andre besøkende til rådhuset.
Fredag 11. mars i år var det
ett-årsmarkering og bursdagsgaven var et lydanlegg.

Kantina har også en
viktig funksjon som
arena for arbeidstrening. I løpet av
det første året har
vi hatt 4 personer i
arbeid/arbeidstrening. En av disse er
nå kommet over
i ordinært arbeid.
Tiltaket
videreutvikles.
Både ansatte på Rådhuset og våre
folkevalgte har gitt svært gode tilbakemeldinger til kantinas ansatte og bidratt
til deres språkutvikling.
De «små
samtalene» mellom ansatte og kunder
er vesentlige for å stimulere til aktiv
språkutvikling.

arbeid med å skape flere arenaer for
språkpraksis, arbeidspraksis og opplæring innen ulike fagfelt.
Fra høsten 2015 er KantinaMi knyttet
tett opp mot kommunens felleskjøkken
og Liv Aandahl har nå kommet inn som
fagansvarlig innen området kantinedrift/
matproduksjon.
KantinaMi øker nå fokus på opplæringstiltak og vil i løpet av april starte opp
med et modulbasert opplæringsprogram for kantinemedarbeidere. Dette
er svært spennende og er tenkt å ha
overføringsverdi til andre fagområder i
kommunen.
Daglig kantineleder Adhraa, Ashwag,
Amran og Liv er gjennom sitt arbeide
blitt en svært positiv del av rådhusmiljøet, noe de ansatte er svært takknemlig for.
Fredag 11. mars i år ble kantina feiret
med kake, ballonger og gode tilbakemeldinger.
Vi gratulerer KantinaMi med et godt
oppstartsår og ser fram til fortsettelsen.
Tekst: Geir Obed Nordli.
Fpoto: Petter Ingeberg

KantinaMi er en del av kommunens

Mattilsynet fant få feil på rådhuskantina
Onsdag g. april var mattilsynet på besøk i rådhuskantina. De kom for å se på
kantinas internkontroll og
eventuelt foreta justeringer
for å kvalitetssikre i forhold
til lovverket. Det ble ikke
funnet grunnlag til å påpeke
feil eller mangler ved det
interne
kontrollsystemet.
Det
ble
foreslått
noen
dokumentjusteringer,
som
selvfølgelig etterkommes.
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Mattilsynet arbeider blant annet med
følgende oppgaver:
• Sikre helsemessig trygg mat
• Trygt drikkevann
• Fremme god helse hos planter, fisk
og dyr
• Fremme god dyrevelferd og respekt
for dyr og fisk
• Ivareta miljøvennlig produksjon
• Helse, kvalitet og forbrukerhensyn
langs hele matproduksjonskjeden
Som det fremgår av punktoppstillingen
over skal mattilsynet sikre, fremme og

ivareta. Dette foregår best i dialog og
ved konstruktivt samarbeid. Det har vi
gjort på rådhuskantina med godt resultat. Når det, som i dette tilfelle også er
snakk om en opplæring, en introduksjonsarbeidsplass, har vi valgt å holde
internkontrolldokumentene i en nøktern
språkdrakt. Målet er at internkontroll
rutinene skal være både enkle å forstå
samt at de skal fylle lovens krav.
Tekst: Bjørn Nortun, fagleder kjøkken

StikkUT! 2016 starter 1. mai
føringen av StikkUT!. De har ansvaret
for at det ligger bok og kodeark i kassene, samt at stedskilt og pekeskilt er
plassert riktig for å finne turmålet.

Gode turbeskrivelser
StikkUT! turene kan for mange være
ukjente turmål og spørsmålet om hvor
man skal parkere kommer opp. Alle
StikkUT! turene er godt beskrevet i egne
turbeskrivelser som finnes på nettsiden
til Kristiansund kommune, Stikkut og
Morortur. Her er det beskrevet turens
lengde, hvorfor gå denne turen, startsted og parkering.

Våren er i anmarsj og turveiene fri for snø. Skilt til
turmålene skal vise vei og
turbeskrivelser er skrevet.
Fra 1. mai kan nye registreringer av turer gjøres på
Stikkut.no, og som tidligere
varer turkassetrimmen til og
med 31. oktober.
StikkUT! er en turkassetrim hvor turmål med ulik vanskelighetsgrad, fra
lette, middels til krevende løyper, kan
besøkes, og hvor man kan skrive navn
i boka og samtidig registrere turen på
nett.

Årets turmål
Klubba, Kleppen, Skorpa, Kvernberget,
Flyplassen rundt, Kvalvik fort, Breilia,
Bolgvatnet, Freikollen, Hysåsen, Sildvolnesåsen, og Kjerringvatnet.
I år er Flyplassen rundt og Breilia nye
turmål. Bautaen og Midtfjellet er tatt ut.

Over 42 000 i fjor
I fjor var det 42 101 registreringer på
turmålene i Kristiansund, men antallet
som skrev seg i turbøkene er langt flere.
Det blir spennende å se hvor mange
som blir med i år.
StikkUT turmålene Klubba, Kvalvik fort,
Flyplassen rundt og Bolgvatnet er trillevennlige. Man skal kunne sykle, trille
barnevogn og bruke elektrisk uterullestol på disse turene.
I Kristiansund har vi grunneiere som gir
tillatelse til at skilt og kasse kan settes
opp på turmålene, og de ser positivt på
bruken av områdene og StikkUT.

Vis hensyn
Allemannsretten som i friluftsloven er
av stor betydning for mulighetene til å
utøve friluftsliv, og vi må alle ta hensyn
når vi beveger oss i utmark.
Vi må ta hensyn til hverandre, vi må
passe på så vi ikke skader for eksempel gjerder eller skogplanting og vi må
rydde opp etter oss. Friluftslovens paragraf 11 sier at vi har «en
generell plikt til å opptre varsomt og hensynsfullt for ikke
å volde skade eller ulempe
for grunneier, bruker eller
andre, eller påføre miljøet
skade». Det er viktig at vi
alle viser god oppførsel i naturen, slik at naturgrunnlaget og kvaliteten av opplevelsen blir opprettholdt.

Stor frivillig innsats
Flyplassen rundt er et av de nye turmålene
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Mange frivillige er med i forberedelsene og gjennom-

Å parkere på anviste plasser er viktig
slik at man hindrer uønsket trafikale
hendelser. Igjen blir det å vise hensyn
noe som gir oss alle gode naturopplevelser.

Helsegevinst
Bruk av naturen gir oss helsemessige
verdier både i form av naturopplevelse
og fysisk aktivitet. Det å nå de høyeste
toppene trenger ikke være det beste for
alle. Litt fysisk aktivitet er mye bedre
enn ingen aktivitet, og for den psykiske
helsen har natur og naturopplevelser
stor betydning.
Opplevelsen av stillhet, sykle langs et
vatn, sitte i sjøkanten eller lytte til fuglelyder gir gode følelser for både kroppen
og hodet.

Registrer turene
Alle oppfordres til å registrere turene på
Stikkut.no. Kanskje blir det enda flere
registreringer i år enn i fjor. Vi ønsker
alle en aktiv og opplevelsesrik Stikk UT!
sesong.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekkordinator
Foto: Bente Elshaug/Petter Ingeberg

Kultur- og naturløype for alle
for eksempel et rehabiliteringsopphold.
En KulTUR løype skal
også være et møtested hvor gode opplevelser skapes gjennom
vandring i løypa.

En kultur- og nærturløype
skal være en rundtur i et
nærområde hvor folk bor og/
eller oppholder seg. Det skal
være mulighet for kulturopplevelser og aktiviteter
langs turen.
Tirsdag 10.
mai åpnes den første løypa i
Kristiansund.
Hensikten med nærturene er at flere
skal bli kjent med nærområde sitt, samtidig som turløypa og aktivitetene kan
brukes til opptrening i forbindelse med

Informasjonsbrosjyrer skal lages og
KulTURløypene legges
inn på morotur.no. Det
skal være enkelt å få
informasjon om hvor KulTURløypa går
og hva som kan oppleves på turen.
I Kristiansund har vi valgt å legge den
første KulTURløypa fra Storhaugen
helsehus, forbi Rokilde, gjennom Vanndamman, innom Roligheten, videre til
Tollåsenga og tilbake til Storhaugen
helsehus. Hvor man starter eller slutter
kan hver enkelt bestemme. Etter hvert
vil det også bli planlagt ei sentrumsløype
som KulTUR.
Humanetisk forbund Kristiansund har

gitt to «Tenkebenker» til bruk i KulTURløypene. For noen kan en slik rundtur
være for lang. Derfor skal det være
mulighet for å hvile seg på en benk
langs turen.
Det skal også settes opp kasser slik at
den som ønsker det kan skrive navnet
sitt i boka.
I kassene er det også
informasjonsskriv fra området og noen
øvelser som hver enkelt kan velge å
gjøre.
Den offisielle åpningen av KulTURløypa
blir på Verdens aktivitetsdag 10. mai
utenfor Storhaugen helsehus kl. 13.00.
Alle som ønsker det kan være med å gå
hele eller deler av løypa.
Etterpå blir det bli mulighet for kaffe inne på Storhaugen helsehus. Andre aktiviteter arrangert av Friskliv og
Mestring den dagen, blir lagt ut på kommunens hjemmeside og facebook.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator

Leanprosess for bedre saksbehandling
ere tilfredsstillende kvalitet. Først ut er
byggesak. Målet er at Lean skal bli et
naturlig verktøy for hele enheten.

Hva er Lean?
Det er ingen magisk trylleformel som
løser utfordringer over natten, men er
et verktøy for kontinuerlig arbeid som
gir resultater over tid.

Ken Blindheim har kastet konsentrerte deltagerne ut i en praktisk øvelse

Plan og byggesak iverksetter leanprosess for å
bedre saksbehandlingstiden.
Det er en kjensgjerning at enheten over
tid har hatt utfordringer med restanser, saksbehandlingstid og generelt omdømme. Det er et klart mål at enheten
skal få en optimalisering av saksflyt, som
skal komme alle til gode. Ikke minst de
som benytter tjenestene våre, men også
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de som har sitt daglige virke her.
Målet er å få en så god hverdag som
mulig for alle, og at det leveres gode
tjenester. Underliggende er det også et
faktum at kommunen har sine økonomiske utfordringer som setter enkelte begrensninger på ressurstilgang.
Målet med Lean er å få best mulig
effekt ut av de midlene som er tilgjengelig, samtidig som vi skal lev-

Prosessen går frem mot sommeren,
med ukentlige arbeidsøkter. Vi får bistand fra ekstern konsulent. Ken Blindheim fra Ikaro Solutions AS har tidligere
hjulpet flere kommuner. Deriblant Molde
og Rauma som har hatt suksess og god
effekt.
I en slik prosess vil det nødvendigvis
gå med en del tid til selve grunnlagsarbeidet, og det blir noen dager som går
bort i forbindelse med dette. Konsekvensen på kort sikt kan være en opplevelse av dårligere tilgang og service
for publikum enkelte dager, men da er
det viktig å se opp og frem og være
bevisst på at dette er en mellomfase for
å få en bedring der fremme.
Tekst/foto: Tormod Skundberg, enhetsleder

Hjelpe- og støtteordninger - syke barn
Heldigvis er det mange lover og
rettigheter som hjelper i den utfordrende hverdagen. Fokuset fra innlederne
var hvor og hvordan man finner rett
hjelp til rett tid?

Onsdag 6. april var omlag
25 foreldre samlet i Bystyresalen for å bli kjent med det
store omfanget av hjelpeog
støtteordninger
som
finnes for barnefamilier som
har barn og ungdom med
helseutfordringer.
Kurset er et initiativ fra Klinikk for barn
og unge og Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal i
samarbeid med brukerorganisasjoner,
NAV og Kristiansund kommune.
Målet med kurset var å gi foreldrene mer
informasjon, kunnskap og ikke minst å
forstå alle tilbudene, i tillegg til å møte

andre og dele erfaringer.
Elin Fladseth holdt dagen sammen og
stilte sentrale spørsmål til innlederne.
Kurset startet med innlegg fra to mødre
som tok oss med inn i sin hverdag med
både gleder og utfordringer. De poengterte viktigheten av det å være foreldre, og at skole og hjelpeapparatet er
sentrale medspillere for at hverdagen
skal fungere.
Utfordringene kan være både på skolen
og i fritiden, og føre til mange bekymringer. Tilrettelegging
til beste for
barnet/ungdommen er viktig. Det kan
være bare små grep som skal til for at
det skal fungere bra.

Fra kommunen var det innlegg fra leder i Barn, familie og helse, Åse Kirstine
Gjægtvik , skolefaglig rådgiver Tove Johannessen og Kristin Hatmosø fra tildelingstjenesten. De belyste temaet
fra deres innfallsvinkel i tillegg til at de
ønsket innspill fra deltakerne. I tillegg
presenterte NAV, ved Sølvi Espvik og
Grete Williamsen-Larsen, noen av deres
stønader. Vergemål ble presentert av
representant fra fylkesmannen.
Siste del av dagen var det torgstasjoner
fra de offentlige tjenestene og brukerorganisasjoner, hvor deltakerne kunne
oppsøke og få ytterligere informasjon.
Dagen ble avsluttet av Toril Kvisvik fra
Lærings- og mestringssenteret og Elin
Fladseth fra Klinikk for barn og unge.
En flott dag med glødende engasjerte
foreldre.
Tekst: Mariette Glas Albers og Toril Kvisvik
Foto: Petter Ingeberg

HMS-dag 28. april
personer innen arbeidsmiljørelaterte
tema. Dette kan være i tillegg til aktiviteter som enheten står for selv.
Eksterne bidragsytere er NAV Arbeidslivssenter og Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste. Interne enheter som
Rask psykisk helse, Friskliv og Mestring.
Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt,
vil også være viktige bidragsytere som
kan besøke enheter som ønsker det.

28. april er Verdens arbeidsmiljødag, som har blitt
markert av FN-organisasjonen International Labour
Organization (ILO) siden
2003. Vi ønsker å rette fokus mot HMS-arbeid denne
dagen.
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Målet med HMS-dagen er å skape mer
bevissthet rundt HMS- og IA-arbeid, og
fokus på arbeidsmiljø, trivsel og trygghet på arbeidsplassen.
Enhetene velger selv hva de fokuserer på denne dagen, og de som ønsker
det kan få besøk av en eller flere fag-

Vi håper at enhetene får en innholdsrik
og spennende HMS-dag, og at markeringen blir et årlig arrangement framover.
Tekst: Vibeke T Nilsson og Merete S Maurset

Uønskede plantearter
Spredning av fremmede plantearter er
en stor trussel mot biologisk mangfold
og naturen. Derfor vil vi forebygge, spre
opplysning og gjøre andre tiltak for å
unngå og bekjempe spredning. Enkelte
uønskede arter har en aggressiv spredning. Dumping av hageavfall i natur er
en stor kilde til spredning og plantesykdommer. Dessuten kan det forstyrre det
naturlig plante- og dyrelivet.

Lupiner og parkslirekne

I januar trådte forskrift om
fremmede organismer under
naturmangfoldloven i kraft.
Det medfører en del nye
krav, plikter og regler for
alle som driver med innførsel, omsetning og utsetting
av fremmede organismer,
eller med aktivitet som kan
medføre dette.
Forbudte arter januar 2016
Gravbergknapp,

Filtarve,

Hybridslire-

kne, Hagelupin, Kanadagullris, Jærlupin, Kjempegullris, Kjempebjørnekjeks,
Kjempespringfrø, Kjempeslirekne, Prydstorklokke, Parkslirekne, Sandlupin,
Rynkerose, Sølvarve, Sibirbergknapp,
Vasspest, Tromsøpalme og Smal vasspest.

Forbudte arter fra 2021
Alaskakornell, Alpegullregn, Balsampoppel, Berlinerpoppel, Blomstermispel,
Dielsmispel, Grønnpil, Gullregn, Høstberberis, Skjørpil og Sprikemispel.

I Kristiansund er det parkslirekne og
lupin (Lupinus spp.) som vi regner
med kan utgjøre størst trussel overfor
naturen. Særlig parkslirekne har stor
spredning og det er behov for å få dette
under kontroll. Den sprer seg fra hager,
hageavfall, kommer med i massehåndtering eller sprer seg med små rot- og
stengelbiter.
Våren er i gang og mange hageeiere har
begynt oppryddingen. Det er viktig å
hindre videre spredning av fremmende
plantearter. Mye kan gjøres gjennom
forsvarlig håndtering av hageavfallet.
Tekst: Kinga Burda, parkleder

Verneombudets dag
lingene, blir det
fokusert på rollen og arbeidsoppgavene
til
vernetjenesten i
kommunen.

Onsdag 9. mars var det
verneombudssamling
i
bystyresalen
for
alle
verneombudene i kommunen. Det var over 70 som
deltok. På disse årlige sam-
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På agendaen var det
blant annet informasjon fra rådmann Arne
Ingebrigtsen om arbeidsmiljøutvalget,
HMS
gruppene
og
viktigheten
av
samarbeidet
mellom
partene
i
arbeidslivet.
Hovedverneombud Jarle Krogsæther
hadde en presentasjon om bruken av
Kvalitetslosen (Compilo) ved varsling

(AML § 2-4 og 2-5.). Her var det fokus
på hva som er varsling, hvem som kan
varsle, plikt til å varsle og fremgangsmåte ved varsling.
Hovedinnlegget var det beredskapsleder Torbjørn Sagen som holdt. Han tok
for seg en praktisk gjennomgang av
ROS analysen (risikostyring). Denne
analysen finnes i kvalitetslosen (Compilo) og skal brukes når ledere skal foreta
en risikoanalyse på sin enhet. Verneombudet er da en naturlig deltaker når disse analysene skal utføres, og da er det
viktig at de har fått en innføring i bruken
av systemet.
Tekst: Jarle Krogsæther, hovedverneombud
Foto: Petter Ingeberg

Overføringsanlegg Kringsjå - Karihola
vendig
for
å
oppfylle
nye
og
strengere
rensekrav, og er viktig
for vannmiljøet.
Avløp fra sentrum på
Kirkelandet ledes i dag til
renseanlegget i Nerlandsdalen. Her kommer ny
pumpestasjon. Fra Nerlandsdalen skal det legges
pumpeledning i sjøen og
videre gjennom Kringsjå
til pumpestasjoner i Myra
og Karihola. Derfra over til
Hagelin. Arbeidet vil foregå
i 2016 og i 2017.

Kringsjåområdet
For å slippe å grave gjennom trafikkerte sentrumsgater
er
traseen
på
Kirkelandet lagt i sjøen og
i friområder.

Kommunalteknikk
arbeider
med
hovedledning
for overføring av avløp til
det nye renseanlegget på
Hagelin. Tiltaket er nød-

Det blir noen forstyrrelser
for turgåere i anleggsperioden på grunn av graving,
sprengning og rørlegging.
Ledningen legges i bakken
og kun kumlokk blir synlig
etter arbeidene er ferdige.
Langs traseen fjernes en del skog.
For det meste sitkagran. Den er en

svartelistet planteart i artdatabanken. Sitkagran sprer seg og ødelegger
stadig mer av kystnatur. I tette plantninger er lystilgangen til bakken så
liten at felt- og bunnvegetasjon blir
dårlig utviklet. Mikroklimaet endres, og
det naturlige artsmangfoldet påvirkes
betydelig.
I skogreisinga langs kysten fra 19501990 var sitkagran det viktigste fremmede treslaget som ble benyttet. Det som
en gang var tenkt til å bli en ressurs, har
mange steder blitt til et miljøproblem.
I tillegg vil fjerning av sitka føre til at
området blir mer åpent og dermed får
tilbake noe av sitt opprinnelige landskap
og karakter.
Det må bygges en anleggsvei for å
komme til med maskinelt utstyr, både
for å gjennomføre prosjektet og for
senere inspeksjon og vedlikehold.
Anleggsveien skal ombygges til turvei
når arbeidene er ferdige.
Det er mulig å tilrettelegge for aktiviteter slik det er gjort i Folkeparken.
Turgående kan få et sosialt samlingspunkt for lek, trening eller hvile.
Turområdet i Kringsjå blir minst like bra
som tidligere. Enkelte steder vil fremkommelighet og turopplevelse bli enda
bedre enn i dag.
Tekst og foto: Kinga Burda, parkleder

Snart 17. mai

17. maikomitéen ledes av
Einar Jahn Torvik. Kulturenheten er sekretariat. Resten av komitéen består av
personer oppnevnt av Formannskapet,
Korpsforum,
ansatte skolen, Speiderne,
Ungdomsrådet, Rådet for
funksjonshemmede og frivillige med lang fartstid i «17.
mai-arbeid».
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I tillegg til tradisjonelle element i 17.
mai feiringen – som barnetog, russetog
og borgertog, bandhjul-konkurranse i
Kaibakken rett etter skolestafetten og
diverse underholdning på forskjellige
plasser – får vi i år også besøk av et
«New Orleans-jazzband» fra Trondheim – Jazzmazzørene. Det blir både
deltakelse i Borgertoget, konsert i gågata og kveldskonsert på Havnekontoret..
Arrangementene både i sentrum og på
barneskolene vil gå sin gang. Det legges
også i år opp til et ungdomsarrangement
på “Fun Park” på Løkkemyra.
I tiden mellom togene blir det underholdning av ymse slag. Anetts Danceteria i gågata, Frimurerkoret synger på
Rådhustrappa og Egges mannskor på
Festivitetstrappa for å nevne noe. Det

er også mulig å få kjøpt en matbit fra
stands til lokale lag og foreninger, og
etnisk mat fra våre nye landmenn, blant
annet Thaimat og Eritreisk mat.
Det blir gratis ungdomsfilm på Caroline,
og ikke minst den tradisjonelle festkonserten med Kristiansund Symfoniorkester i Festiviteten om kvelden.
17. maikomiteen vil presentere sitt endelige program i god tid før 17. mai.
Programmet blir lagt ut på kommunens
hjemmeside i tillegg til papirutgave på
blant annet servicekontoret og biblioteket.
Tekst: Tore Myrum, sekretariat
Foto: Petter Ingeberg
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Topp stemning på UKM
Fagpanelet har bestemt hvilke deltakere
som skal representere Kristiansund og
Averøy.
UKM er ikke en konkurranse som
Idol eller Norske Talenter. UKM skal
speile bredden og mangfoldet av unge
kulturutøvere som finnes i kommunene.
Fagpanelet velger ut deltakere som skal
representere kommunene til fylkesmønstringen. Panelet består av Camilla Wiik,
Trond Harald Saltnes, Verena Thomassen, Nora Stene og Emilia Kaisinger.
Følgende ble sendt videre:

Kristiansund

Talentene sto i kø under årets
UKM-mønstring for Kristiansund og Averøy. I overkant
av 160 deltakere fra 10 til 19
år var med lørdag 5. mars.
Kunstnere, musikere, filmskapere, dansere, turnere,
arrangører,
nettredaksjon
og mange flere gjorde stort
inntrykk på et engasjert publikum i Braatthallen
Offisiell åpning
Varaordfører i Kristiansund Ragnhild
Helseth åpnet mønstringen. I talen påpekte hun viktigheten av at ungdommen
har en arena der de får uttrykt kunst
og kultur. For å understreke dette kom
hun med det viktige sitatet «kunst og
kultur er limet og lupen i samfunnet».
Limet er her en metafor for at kulturen og
kunsten holder oss sammen, og lupen
er en metafor for at det får oss til å se
ting tydeligere.
De unge kunstnerne fikk anledning
til å presentere kunsten sin foran 300
publikummere. Dette ble ledet på en
flott måte av de to unge arrangørene –
som også er deltakere - Helene Kvalvaag
og Katrine Hoset Myran.
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To sceneforestillinger
To andre unge arrangører, Fredrik Rindal og Sunniva Ytrøy, åpnet showet med
egenprodusert video, dans og selfie.
Peter Andreas Kirk Lossius holdt tale på
vegne av Ungdomsrådet. Han understrekte hvor viktig kultur er for samhold
og for ungdommen.
Ordfører
i
Averøy
Ingrid
Ovidie
Rangønes, holdt en varmende tale.
Her skrøt hun av deltakerne. Også hun
understrekte hvor viktig kulturen er for
samholdet, på tvers av kommune- og
landegrenser.
Konferansier Stian Andre Bjørshol Smalø
geleidet oss gjennom hele showet med
sjarm og humor.
De unge talentene leverte med fullt
trøkk gjennom hele kvelden, og viste
fram bredden av hva kulturlivet i
Kristiansund og Averøy har å by på.
I tillegg til sceneopptreden og utstillere
er det mange bidragsytere som hjelper
til som arrangører, konferansierer og
med egen nettredaksjon.
Vi takker alle deltakerne for fantastisk
flotte bidrag til årets mønstring!

Videre til fylkesmønstringen
Fylkesmønstringen arrangeres i år
på Nordmøre, i Aure 15.-17. april.

SCENE: Julianne Eikrem (15) – piano
Preludium
KUNST: Sofie Ingebrigtsen (14) –
skulptur, The Depressive chair
KUNST: Lukas Sverke Lyngstad (17)
Fotograf, Englestøv
SCENE: Stein Tøft, Musikk/band
Henrik Kleivenes (14), Joakim Lille (14)
Lars Gjellan (14) Marcus Flemmen (14)
Odin Landbakk (14), - Life is a highway
SCENE: Martine, Sanna, Anna, Emma,
og Hanne . Dans Anna Melsom (14),
Emma Ingebrigtsen (13), Martine Andreeva (14), Sanna Ravnum-Adi (14)
Hanne Marholm (13), Raymonda - Valse
fantastique
NETTREDAKSJON: Fotograf Susanne
Hovde (17), Journalist Ida Meldal (17)
ARRANGØRER: Sunniva Ytrøy (15),
Fredrik Rindahl (15)

Averøy
SCENE: Tea Megaard, Vokal og gitar
(13), The fight
SCENE: Anna Martha Twirling (13),
Twirling
KUNST: Sara Telstø (13), Selvportrett
2015
SCENE: 6- step Dans, Alida Bjerkelund
Veiset (14), Benedicte Sveøy-Aae (14)
Isabelle Wenstad Bøe (15) Mina Kristin
D. Lein (15) Oda Myran (15) Tuva Konshaug (16), Respect
KONFERANSIER: Stian Andre Bjørshol
Smalø (17)
ARRANGØR: Katrine Hoset Myran (13)
Vi gratulerer deltakere med uttaket!
Tekst: Nettredaksjonen v/Susanne Hovde,
Ida Roald Meldal og Gry Olufsen,
ungdomskonsulent
Foto: Nettredaksjon, Susanne Hovde

Det er 30 minutter om dagen som teller
10. mai er Verdens aktivitetsdag. Dagen er en fin anledning til å sette fokus på fysisk aktivitet. I år vil “Friskliv
og Mestring” spre inspirasjon om lokale muligheter for
«Dine30».
Kampanjen Dine30 handler om at en
kort tur daglig eller noen ganger i uka
kan gi stor helsegevinst, samt gode
naturopplevelser og sosialt samvær på
kjøpet.

alle ansatte i kommunen.
“Friskliv og Mestring” utfordrer alle kommunale ansatte til å ha interne aktiviteter på arbeidsplassen i forhold til å gå/
sykle i hverdagen.
De arbeidsplassene som melder tilbake
til “Friskliv og Mestring” om aktivitet er
med i trekningen av en gave med artikler fra Friskliv og Mestring med mer.

“Friskliv og Mestring” håper flest mulig
i kommunen, organisasjoner og lokale
ildsjeler vil bruke sine lokale nettverk og
kanaler til å mobilisere flest mulig til å
dra med seg venner og kjente 10. mai –
og resten av 2016.
Med Dine30 ønsker “Friskliv og Mestring” at flest mulig ser mulighetene
som finnes nærmiljøet; små og store
løkker, parker, stier og skogholt. Stikk Ut
er en fin mulighet å benytte seg av.

Tekst: Anne-Cathrine Grav Olsen,
frisklivsveileder

1. mai starter “Stikk Ut” sesongen igjen
og “Aktiv i hverdagen” kampanjen for

Nå kan du abonnere gratis på infobladet
Vi har laget en enkel og
gratis abonnementsordning
for infobladet. Sender du
epost til infobladet@kristiansund.kommune.no, legger vi
deg inn på abonnementslista, og da får du infobladet
sendt til egen epostkasse
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut 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

“Menn i helse” kull 2 er igang
helsefagarbeider på ett år.
Etter fullført og bestått skole blir de
lærlinger fram til fagprøve kan gjennomføres i løpet av høsten 2018.
Menn i helse er et unikt prosjekt for
menn mellom 26 og 55 år som mottar
egnet ytelse fra Nav. Helserekruttene
veksler mellom å motta ytelse fra Nav
og lønn fra kommunen.
Norge har stort behov for utdannet
helsepersonell
og
jobbmulighetene
er svært gode. Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjort, viser at behovet øker i årene som kommer. I 2035
vil det på landsbasis mangle 57 000
helsefagarbeidere.

Onsdag 30. mars var det
kick-off-samling for kull 2
av prosjekt «Menn i helse»
for Møre og Romsdal. 1 april
starter 14 nye rekruttene på
veien til utdanning i helsearbeiderfaget.

Rekruttene starter med en introdag før
de skal ut i 12 uker praksis i sykehjem
og videre til sommerjobb i de samme
sykehjemmene
Fra høsten starter de et komprimert utdanningsløp hvor de skal fullføre både
VG1 helse- og oppvekstfag og VG2

Menn i helse er et samarbeid mellom
Kommunene, Nav, fylkeskommunen,
Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.
Møre og Romsdal er et av 8 fylker som
er med i prosjektet. I vårt fylke er det pr.
dato syv kommuner som har deltakere i
“Menn i helse”. Det første kullet startet i
april i 2015. Fylkeskoordinator er Kristin
Lervik i Kristiansund kommune.
Tekst: Kristin Lervik, fylkeskoordinator
Foto: Petter Ingeberg

Snadderfestivalen 2016
mulighet til å presentere, markedsføre
og selge produktene dine, midt i hjertet
av Kristiansund. Festivalen går over to
dager. Vi ønsker utstillere som deltar
begge dagene og som har matvarer av
god kvalitet å selge.

Snadderfestivalen 2016 går
av stabelen fredag 10. og
lørdag 11. juni på Rådhusplassen og på Piren, og nå
ønsker vi å komme i kontakt
med utstillere fra Møre og
Romsdal samt Trøndelag.
Snadderfestivalen?
Det er stor interesse for lokal mat, kortreist mat, «ekte» mat og tradisjonsmat.
I vår region er det stadig flere som produserer og videreforedler kvalitetsmat.
Vi ønsker å legge til rette for at alle disse
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flotte produktene har en salgsarena.
Festivalen er et initiativ fra matglade
og sentrumsglade personer som har
et felles mål: Godt salg av gode matprodukter og samtidig ha et yrende
folkeliv i sentrum av Kristiansund.
2016 blir festivalens første år og det er
delvis på dugnad at festivalen kommer i
gang, så veien blir til mens man går. Vi
har tro på at et slikt arrangement kan
vokse seg stort og på sikt trekke til seg
tusenvis av mennesker.
Som deltagende utstiller får du en unik

Er du interessert i å delta som utstiller og ønsker ytterligere informasjon,
kontakt teknisk arrangør iren@knn.no
Tlf 921 63 084. Du blir da registrert i
en mailing-liste slik at du vil få tilsendt
utstillerinformasjon (teknisk info, priser
og påmeldingsfrist) så snart dette er
klart.
Snadderfestivalen arrangeres i samarbeid med Kristiansund kommune og får
midler over prosjektet «Byen som regional motor» i regi av Møre og Romsdal
Fylkeskommune.
Tekst: Bente Weiseth-Frantsen

Selvbetjent utlån på biblioteket
Det er flere årsaker til at vi går over
til denne løsningen. For det første er
det ønskelig å redusere rutinearbeidet
med ut- og innsjekking i skranken. De
ansatte får også frigjort tid til andre oppgaver, som formidling av litteratur og
informasjon/kunnskap, lesestimuleringstiltak, arrangementer med mer.

Biblioteket er igang med å
innføre selvbetjent utlån.
Det er kjøpt to utlånsautomater. Her kan brukerne selv
registrere det de skal låne.
Oppstart er 18. april.
Automatene er enkle å bruke og de
fleste får det til uten opplæring. Du får
tydelig beskjed på skjermen om hva
du skal gjøre. Bibliotekets ansatte vil
selvfølgelig bistå de som trenger hjelp.
De blir fortsatt betjent skranke i første
og andre etasje, slik at brukerne får den
hjelpen de trenger.

Med nytt systemet får vi også bedre
kontroll over samlingen. Hvert dokument blir merket med en databrikke.
Disse vil både gjøre registreringen av
utlån sikrere, og minimere risikoen for
svinn. Materiale som ikke er registrert
utlånt, vil utløse alarm hvis noen prøver
å ta det med seg ut av bygningen.
Biblioteket blir også bedre rustet til å
finne feilplassert materiale. Dette er et
stort problem. Samlingen består av mer
enn 80 000 enkelteksemplarer, og en
bok som settes feil, eller faller bak en
hylle, kan bli borte lenge. Nå får vi teknisk utstyr som kan «lete opp» savnet
materiale, noe som selvsagt er mye mer
effektivt enn manuelle leting.
Selvbetjent utlån er innført ved de fleste
større bibliotek. Både Molde og Ålesund
har hatt dette i mange år. Erfaringene
er gode. Lånerne lærer raskt å bruke
automatene, og de er godt fornøyde

med denne måten å låne på.
Mange setter stor pris på den lille
samtalen med bibliotekarene om bøker og forfattere. Slik skal det selvsagt
fortsatt være. Vi vil gjerne beholde den
gode kontakten med brukerne våre. Andre vil kanskje sette pris på diskresjonen ved å låne akkurat det de vil uten at
de ansatte må gå gjennom bunken med
bøker de tar med seg. Vi tror de fleste
vil oppleve dette som enkelt og effektivt.
Vi er jo etter hvert vant til selvbetjening
mange steder i samfunnet, så vi er sikre
på at selvbetjening på biblioteket også
vil fungere helt fint!
I forbindelse med installasjonen blir biblioteket stengt en periode. Utstyr og møbler skal monteres og flyttes på, og alt
materialet ferdig merket. Biblioteket blir
derfor stengt fra mandag 4. april til mandag 18. april. I denne perioden blir det
ikke bli sendt ut purringer eller meldinger om bestilt materiale, alt blir stående
til etter åpning. Vi beklager de ulempene
stengingen medfører for brukerne våre,
men ser fram til å komme i gang med
det selvbetjente utlånet.
Tekst: Borghild Lien, bibliotekar

Vil du bli meddommer?
Det er nå over hundre år siden Stortinget vedtok at uavhengige borgere
(meddommere) skulle bruke sin sunne
fornuft og sitt gode skjønn til å avgjøre
skyld eller ikke skyld, som et korrektiv
til myndigheter og makthavere.
Hvem som skal være meddommere velges av kommunene, og bystyret vil foreta oppnevningen innen 1. juli.

Bystyret skal oppnevne meddommere fra Kristiansund til
Nordmøre tingrett, Frostating lagmannsrett, Romsdal
jordskifterett og skjønnsmedlemmer for perioden
2017-2020. Søknader mottas frem til 1. mai 2016.
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Etter skjønnsprosessloven skal det i
hvert fylke være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene.
Det er viktig med skjønnsmedlemmer
som har kompetanse knyttet til ulike
sider av bruk og drift av fast eiendom og
innenfor regnskap.

Mer informasjon
• Vil du vite mer om det å være meddommer (lekdommer) kan du se
informasjon på domstoladministrasjonens nettsider.
• Du kan også kontakte kommunens
saksbehandler Rigmor Holten tlf. 71
57 43 90.

Søknader sendes slik
• Elektronisk søknadsskjema
• E-post: rigmor.holten@kristiansund.
kommune.no
• Eller brev til Kristiansund kommune,
politisk sekretariat, postboks 178,
6501 Kristiansund
Søknadsfrist: 1. mai 2016.
Tekst: Rigmor Holten, politiske sekretær

Møteplan april/mai
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.

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)

*Møtet holdes på Rensvik skole
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

April

Mai

05.

10.
31.

05.
19.
26.

24.

06*

18.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

12.

Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

19.

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.

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

21.

04.

ELDRERÅDET

02.

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

12.

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.

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
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26

13.

07.

25.

19.

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)

Folkemøtene for ungdom om kommunereformen 4. og 5. april ble gjennomført i samarbeid
mellom kommunen, fylkesmannen, regionrådet, ungdomsrådet og de videregående skolene.
Rundt 1700 elever fikk høre om kommunereformen og oppfordret om å bry seg.
(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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