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Torsdag 28. september er det nyåpning av Vågeveien 4. Den tidligere forretningsgården
er nå bygd om til kommunalt administrasjonsbygg med servicetorg på grunnplanet (foto: Petter Ingeberg )
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HVEM LAGER MEDVIND?
respekteres av de som var mot beslutningen. Alle er
for demokratiske beslutninger, og disse må også gjelde
om beslutningen ikke er i tråd med eget ønske. Så
må administrasjonen med all sin kraft støtte opp og
gjennomføre vedtakene.

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Vi har vært gjennom flere år der energien har gått til
spille ved å gå i motvind. Store ressurser har vært tildelt
kampen mot et vedtak vi både har vært uenige i og
bestridt lovligheten av.
Som en del av det demokratiske samfunn settes vinden
i de styrende organer gjennom pengestrømmer og
konsensus rundt forskjellige satsingsområder. Dette
gjøres av multinasjonale organer som EU, stat og fylke.
Det som blant annet er i vinden nå er helseteknologi,
bioøkonomi og havet.
På hvert underliggende politisk nivå foregår en kamp for
å bli den utvalgte for de forskjellige satsingsområdene.
Alle med administrativ støtte. Kraften i et georafisk
område bestemmes av den slagkraften kombinasjonen
av administrasjon og politikk har.
For å vinne noe som helst trengs samordnede
prosesser som følger vinden. Lokale satsinger må være
dagsaktuelle for overordnede politiske nivåer, og de
må presenteres på en måte som viser at man på dette
forvaltningsnivået (for oss; kommunen) står sammen.
Det gjelder tverrpolitisk tilslutning og administrativ
tilslutning til politiske vedtak.
Om Kristiansund skal ha en sjanse mot de store
regionsbyene rundt oss etter 2020 må vi gjøre 3 enkle,
men samtidig utfordrende grep. Vi må legge bort noen
av våre særbehov og prioritere de områder som har
nasjonalt og multinasjonalt fokus. Når vår politiske
ledelse har prioritert ved en flertallsbeslutning må dette

Kampen om politiets lønssenter var en slik kamp, og jeg
så da kimen til at vi har det i oss. Politikk, administrasjon,
næringsliv, media og innbyggere jobbet plutselig veldig
godt sammen med samme mål. Når kampen startet
var vi ikke på topp 10. Så ble vi nr 1. Å bli nr 1 er akkurat
godt nok. Å bli nr 2 er knapt verdt klappet på skulderen.
Tirsdagen etter kampen om politiets lønssenter
var vi tilbake til kampen om søppelhåndtering og
medfølgende omkamper. Hvorfor gikk vi ikke videre med
nye kamper om ytterligere utvikling av regionen? Med
70 nye økonomer på vei hit, vår fantastike biomasse
i havet, med Norsk institutt for Bioøkonomi på Tingvoll
og med kunnskapen om satsingen på bioøkonomi fra
både EU, staten og innovasjon norge burde vi utnyttet
momentet for et underbruk i havbasert bioøkonomi.
Fiskeribasen på teistholmen er klargjort, og ligger
tett opp til en eksisterende bioøkonomisk virksomhet.
”Noen” må holde på dette momentet.
Uansett må vi gjøre de 3 nevnte grepene, og det haster.
Skulle vi ikke lykkes med det, vil vi fortsatt kjempe vi
kamper uten gevinst, motarbeide hverandre og ikke
gjennomføre vedtak med hele hjertet. Det er ingen
tjent med. Ikke innbyggere, politikere, næringsliv eller
ansatte.
De fleste vil at byen og regionen skal lykkes, og mange
tar til orde for at ”noen” må gjøre ”noe”. Blant annet
har vi sett en massiv kritikk av sittende bystyrepartier i
valgkampen. Disse lederne er valgt for å representere
innbyggerne, de er ikke valgt for at hver innbygger
kan fraskrive seg ansvaret for egen fremtid. Slutt
med sytingen, ta innbyggeransvar og vær med på
utviklingen av vår kjære by og regionen Nordmøre. Og
tusen takk til de som følte dette som uberettiget kritikk.
Vi trenger alle menn, kvinner og barn på dekk i årene
som kommer. Vi må være relevante på nasjonale
arena innenfor relevante medvindstema. Vi må stå opp
for hverandre og våre felles demokratiske beslutninger,
og vi må kreve vår naturlige andel av den kaken vi alle
er med på å bake.
John F. Kennedy sa en gang: ”If not us, who? If not now,
when?”.

Vi må gjøre jobben selv, og den må starte nå!
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Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehaandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i kommunen i løpet av juni og juli 2017
• Marit Løvø Flatsetøy har 01.06.2017 tiltrådt 100% stilling som konsulent ved Eiendomsdrift
• Bente Nordeng har 01.06.17 tiltrådt i 100 % stilling som jordmor ved Barn, familie og helse
• Lise Mittet Kvernen har 01.06.17 tiltrådt i 80% stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Berit Rodahl har 01.06.2017 tiltrådt i 100% stilling som driftstekniker ved Responssenteret
• Elin Bjelke Kalgraff har 06.06.2017 tiltrådt i 100% stilling som spesialfysioterapeut ved Storhaugen helsehus
• Geir Helge Knutsen har 16.06.2017 tiltrådt i 100% stilling som rådgiver ved personal- og organisasjonsseksjonen
• Brith Reneè Stafne har 01.07.2017 tiltrådt 100% stilling som servicemedarbeider ved Kommunalteknikk
• Chris R. Hellem Yttervik har 01.07.2017 tiltrådt 100% stilling som servicemedarbeider ved Kommunalteknikk
• Geir Jakobsen har 01.07.2017 tiltrådt 100% stilling som servicemedarbeider ved Kommunalteknikk
• Bente Aasbjørg Eggen har 01.07.2017 tiltrådt 66,80% stilling som miljøterapeut ved Psykisk helse
• Eirin Andersen har 03.07.17 tiltrådt 100% stilling som fysioterapeut ved Storhaugen helsehus
• Lene Rundfloen har 11.07.2017 tiltrådt 100% stilling som ergoterapeut ved Storhaugen helsehus

OPPSIGELSER

Følgende personer har sagt opp sin faste stilling i kommunen i løpet av juni og juli 2017:
• Randi Eli Berg har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Krinskjå sykehjem, med fratredelse 01.06.2017
• Siw Rokstad har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Bergan sykehjem, med fratredelse 01.06.2017
• Magda K. Jordahl Myrset har sagt opp 50 % still som helsefagarb. ved Bergan sykehjem, fratredelse 01.06.2017
• Sigvard J. Thy har sagt opp 100 % still som personalrådgiver v/Personalseksjonen , fratredelse 01.06.2017
• Stine Merete Vik Olsen har sagt opp sin 15 % rekruttstilling ved Storhaugen helsehus, med fratredelse 11.06.2017
• Janniche L. Hellesfjord har sagt opp sin 15 % rekruttstilling ved Stohaugen helsehus, med fratredelse 14.06.2017
• Kristian Yoseph Schrøen har sagt opp 40 % stilling som assistent ved Bo og habiltering, fratredelse 14.06.2017
• Ingrid L. Sømhovd har sagt opp sin 73 % stilling som lærer ved Gomalandet skole, med fratredelse 01.07.17
• Pål Jakobsen har sagt opp sin 100 % stilling som enhetsleder ved Tildelingstjenesten, med fratredelse 01.07.2017
• Wenche Kvisvik har sagt opp 50 % still som økonomimedarbeider ved Økonomiseksjonen, fratredelse 01.07.2017
• Wenche Kvisvik har sagt opp 50 % still som sekretær ved Bo og habilitering, fratredelse 01.07.2017
• Else Karin S Orholm har sagt opp 100 % still som konsulent ved Økonomiseksjonen, fratredelse 01.07.2017
• Åse Lillian Pedersen har sagt opp 100 % still som assistent ved Heinsa barnehage, med fratredelse 01.07.2017
• Lisbeth Lervåg har sagt opp 56,54 % still som servicemedarbeider ved Alarmsentralen, fratredelse 01.07.2017
• Arnhild Synnøve Sundet har sagt opp 50 % still som hjelpepleier ved Frei sykehjem, med fratredelse 01.07.2017
• Leif Egil Hjellnes har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Komunalteknikk, med fratredelse 01.07.2017
• Inga E. Brandvik har sagt opp 61,7 % still som helsefagarbeider ved Bo og habilitering, fratredelse 05.07.2017

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

Hjemmetjenesten, frist 2. oktober
•
•
•

8 faste stillinger og 2 vikariater som sykepleier i turnus, div. stillingsstørrelser
2 faste stillinger og 4 vikariater som helsefagarbeider i turnus, div. stillingsstørrelser
6 rekrutt-/utdanningsstillinger

IKT
•

Fagarbeidere Servicedesk, 100 % og 40 % faste stillinger, frist 18. september

PPT for Ytre Nordmøre
•

Pedagogisk psykologisk rådgiver, 100 % vikariat i et år med mulighet for fast ansettelse, frist 18. september.

Brann og redning
•

Brannkonstabel, inntil 4 stillinger for tilkallingsvikar, frist 26. september.

Plan- og byggesak
•

Byggesaksbehandler, 100 % fast, frist 23. oktober.
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Bedre informasjon om brann og redning
Per Kristian Leikanger (29)
er ansatt som kommunikasjonsmedarbeider i 100 prosent
midlertidig stilling i enhet
brann og redning. Stillingen
har en varighet på 12 måneder.

Stillingen som kommunikasjonsmedarbeider er nyopprettet, og
Per Kristian får dermed bidra til
å definere arbeidsoppgaver og
fokusområder sammen med sine
nye kollegaer.

Per Kristian kommer fra Skodje, og
har bachelorgrad i Media, IKT og
design fra Høgskulen i Volda.

Den første store oppgaven er å
lage en kommunikasjonsplan som
danner grunnlaget for enhetens
kommunikasjon i tiden framover.

Han flyttet til Kristiansund for tre år
siden for å begynne i Kom Trainee,
og har siden da jobbet som trainee i
Vestbase AS, NorSea Group og som
trainee, frilanser og vikar i Tidens
Krav.
Han har også erfaring som vikarlærer
på medier og kommunikasjonslinja
ved Kristiansund videregående og
som selvstendig næringsdrivende
innen film og foto.

Per Kristian ønsker å gjøre alt det
gode arbeidet som gjøres i brann
og redning enda bedre kjent blant
innbyggerne i Kristiansund.
Han har også store ambisjoner
for all digital kommunikasjon, for
eksempel gjennom kommunens
nettsider og sosiale medier, og tror
det ligger et stort potensiale i disse
kanalene.

Årets TV-aksjon går til UNICEF
gjenoppbygging av et samfunn
etter at en krig eller konflikt er over.
Siden
1990-tallet
har
verden
gjort fantastiske fremskritt på
utdanningsfeltet.
De siste årene har imidlertid den
gode utviklingen bremset opp,
delvis på grunn av de mange
konfliktene i verden.
Ifølge FN er det rundt 86 millioner
mennesker
på
flukt.
Rundt
halvparten er barn. Gjennom TVaksjonen skal UNICEF bidra til at
fremtiden til disse barna ikke går
tapt.

TV-aksjonen
2017
går
til
UNICEF. Gjennom TV-aksjonen
har UNICEF som mål å gi flest
mulig barn i krig og konflikt en
fremtid.
Utdanning er en rettighet for alle
barn, men det er også veien til

TV-aksjonen skal gi utdanning til
barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan
og Sør-Sudan.
Kristiansund
satser
på
en
næringslivsaksjon i år også. Det
vil derfor bli en ringedugnad med
lokale næringslivsfolk den 18.
oktober. Samme dag som Molde og
Ålesund har sine aksjoner.

Nytt av året er skolejogg. Her
oppfordrer vi alle barne- og
ungdomsskoler til å jogge noen
runder i nærmiljøet. Foreldre,
besteforeldre, tanter, onkler og
naboer kan betale en selvvalgt
sum per runde deltakeren løper på
skolejoggen. Pengene går til UNICEF.
Søndag 22. oktober kan du gå en
søndagstur og samle inn penger til
TV-aksjonen.
Meld deg som bøssebærer via
www.blimed.no
Du kan også kontakte kommunen
ved å ringe 71574000 og spør etter
Mariann Schultz Wiig. Har du ønsker
om en spesiell rode kan det være
lurt å ringe.
Tekst: Mariann S Wiig, servicekonsulent
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Valg 2017

Stortings- og sametingsvalget
2017 vel i havn i Kristiansund.
De som hadde høye skuldre
knyttet
til
fullelektronisk
gjennomføring, og kun fire
valglokaler, kan slappe godt
av. Det gikk veldig bra.
Tradisjonen tro ble det holdt todagers valg i Kristiansund, søndag
10. og mandag 11. september.
Mange benyttet sjansen til å
stemme søndag ettermiddag, før
KBK-kampen vel å merke.
Dette var også første anledning til å
ta det nye Servicetorget i Vågeveien
4 i nærmere øyesyn.
Valglokalet for Kirkelandet og
Innlandet var det tidligere Jonas
Eriksenbygget, og det fungerte utmerket til formålet. Et romslig og lyst
lokale med god flyt.
Freihallen var også tatt i bruk
som valglokale for første gang,
som eneste valglokale for Frei.
Kapasiteten var mer enn god nok,
men lokalet ble vanskelig å nå for
alle uten bussforbindelse. Likevel
var oppslutningen for Frei valgkrets
over gjennomsnittet for kommunen.
Alt i alt fungerte det over all forventning i de fire valglokalene.
Dette var det første valget der
alle kommuner sto fritt til å ta

i
bruk
departementets
valgadministrasjonssystem (EVA) for
direkte elektronisk registrering av
stemmegivingene på valgdagene.
Vi har alle en iboende frykt for å ta
ibruk nye elektroniske løsninger når
det gjelder som mest, men frykten
vise seg å være unødvendig.
Systemet fungerte feilfritt.
I kjølvannet av gode erfaringer fra
valglokalene, i kombinasjon med et
solid datasystem som effektiviserer
valghandlingen ned til et lite minutt,
gjør man seg tanker om kriteriene
for et godt valglokale. Kanskje
trenger man ikke store valglokaler
med god flyt, men flere små valgdrive-thrus?
Valget utvikles og moderniseres
for hvert valg. Erfaringene vi gjør
underveis, både lokalt og sentralt, er
det som driver det videre. Vi gleder
oss til 2019. Da blir vi enda bedre.
1. september, altså 9 dager før valget
brøt løs, bestemte statsråd Sanner
at kommunene likevel ikke fikk telle
stemmesedlene kunelektronisk.
Først måtte alle sedlene telles
manuelt, slik som vi gjorde før,
og så elektronisk. Dobbeltarbeid
med andre ord. Årsaken var ITsikkerheten. Dersom telling av
stemmesedlen kun ble gjort av
maskiner, kunne den bli hacket
eller manipulert uten at det ble

oppdaget. Man skal kunne stole på
det norske valgsystemet fordi det er
solid. Og åpent.
Heldigvis
har
Kristiansund
et
hvilende tellekorps som har bistått
ved mange valg, men som har
blitt overflødig etter som valgene
ble modernisert. Tellekorpset var
raskt på pletten og kommunens
13027 stemmesedler ble kyndig telt
manuelt, før maskinene talte de
samme sedlene.
Vi konkluderer med at selv om
maskinene er raskere, er mennesket
klokere i telling og verifisering av
stemmene. Og ikke minst lagde de
en kjekkere stemning på rådhuset
denne valgnatten.
Valgdirektoratet har laget et godt
verktøy for politisk involvering i
nettsiden www.valgresultat.no. Her
kan man finne opplysninger om
valgoppslutning og resultat fra alle
valgår og kommuner.
I Kristiansund var valgoppslutningen 72,5 prosent. Dette er noe
ned fra stortingsvalget 2013 der
oppslutningen var på 74,7 prosent.
Valgoppslutningen i Kristiansund i
2017 lå under landsgjennomsnittet
på 77,7 og fylkesgjennomsnittet på
76,8 prosent.
Tekst Toril Skram
Foto: Hege Kristin Hovde
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Valg 2017
Valgresultat Kristiansund
Partinavn

Antall
stemmer

%-vis
oppslutning

Endring siste
stortingsvalg

Endring siste
fylkestingsvalg

Arbeiderpartiet

3 802

29,4%

-11,3 pp

11,5

Senterpartiet

2 103

16,3%

13,7 pp

9,1

Fremskrittspartiet

1 863

14,4%

-6,9 pp

8,9

Nordmørslista

1 743

13,5%

13,5 pp

-40,4

Høyre

1 077

8,3%

-9,9 pp

5,4

Venstre

675

5,2%

-3,9 pp

0,6

Rødt

581

4,5%

3,6 pp

3,3

Sosialistisk Venstreparti

486

3,8%

1,4 pp

2,3

Miljøpartiet De Grønne

234

1,8%

0,4 pp

-0,6

Kristelig Folkeparti

207

1,6%

-0,8 pp

0,0

Pensjonistpartiet

62

0,5%

0,5 pp

0,3

Liberalistene

25

0,2%

0,2 pp

0,2

Partiet De Kristne

24

0,2%

-0,2 pp

-0,1

Alliansen

18

0,1%

0,1 pp

0,1

Kystpartiet

14

0,1%

-0,1 pp

0,1

Demokratene i Norge

8

0,1%

0,0 pp

0,0
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Pensjonist etter 30 år i brann og redning
innen brannhistorie.
Museet har i all hovedsak blitt drevet
på dugnad. Nå er de på utkikk etter
støtte, samarbeidspartnere og et
nytt lokale. Selv har han tro på at det
går an å drive museet kommersielt.
-Vi har en dialog med Gjensidigestiftelsen. De ga oss en bil i forbindelse med «Det store brannløftet», og de har et veldig stort
fond. Da vi fikk tildelt bilen kom det
en person fra Oslo i tillegg til en lokal
representant. Jeg var tilfeldigvis på
vakt, så jeg gikk inn til Kjell Inge og
sa at når du er ferdig med dem så
vil jeg ha dem litt.
Tor Ove Rød anno 1989 og anno 2017

Han blir beskrevet som et
unikum og en institusjon i seg
selv av sine kollegaer. Onsdag
30. august hadde Tor Ove
Rød sin siste offisielle vakt i
Kristiansund brann og redning.
– Det kjennes litt rart å pensjonere
seg, innrømmer Tor Ove, som foruten
en periode i Kommunalteknikk på
90-tallet har jobbet kontinuerlig i
brann og redning siden han først
ble ansatt i 1988.

Mye har forandret seg

Da Tor Ove begynte var pensjonsalderen 67 år. Mange av de som
gikk av var slitne og fikk en relativt
kort pensjonstilværelse.
«Gammelkaran» hadde arbeidsvakter hos byingeniøren i tillegg til
arbeidet i brannvesenet.
–De hadde en periode hvor de
kjørte lastebil eller gravde grøfter,
og så var de inn i brannvesenet.
Da jeg begynte var det bare brann,
så ble det litt mer trygghetsalarmer
etter hvert, og så kom det innbruddsalarmer fra kommunale
bygninger. Det har jo ballet på seg.

Kristiansund brannvesen het det
da. Nå heter det Kristiansund brann

og redning, forklarer den ferske
pensjonisten.
De første årene i jobben ble det
også mange vennetjenester på Tor
Ove.
–De var jo på meg alle mann og
skulle ha ordnet bilene sine. Så det
ble jo til at de satte fra seg bilen her
da jeg skulle på vakt i helgene, så
fikset jeg det i full fart til dem.
Tor Ove ønsket selvfølgelig ikke å ta
betalt for tjenestene, men ble ofte
invitert på middag som belønning
for arbeidet.
–Du kan jo spørre de andre, men
jeg klarer ikke å sitte rolig, vet du.
Jeg holder på med noe hele tiden,
smiler han, og legger til at han alltid
har hatt et godt og kameratslig forhold til sine kollegaer opp gjennom
årene.

Ildsjeler

Tor Ove har i en årrekke engasjert
seg i Kristiansund brannmuseum,
og både kvelder og helger har gått
med til å skru, slipe og lakkere biler.
Sammen med ildsjelene i historielaget
til
Kristiansund
brannmuseum har han ambisjoner om at
museet skal bli et nasjonalt senter

Tor Ove hev seg rundt og viste
Gjensidigestiftelsen
Kristiansunds
unike
brannmuseum.
Nå
er
stiftelsen interessert i å bidra i
en prosjektering, men det må
blant annet en god søknad til før
prosjektet kan gå videre.

–Vi må ha noen til å skrive et brev
om hva vi har og hva vi vil. Vi er vant
til å bli skitne, skru og ta vare på ting,
men vi er ikke akkurat kontorfolk som
kan formulere et godt brev, sier han,
og legger til at han også har vært i
kontakt med Teknisk museum i Oslo
om å få til et samarbeid. Han foreslo
for ledelsen i Teknisk museum at
Kristiansund brannmuseum kunne
legges inn under dem. De muntlige tilbakemeldingene har vært
lovende, men også her må en
søknad leveres.
Den pensjonerte brannkonstabelen
har nå et inderlig håp om at
Kristiansund kan få Norges fremste
og mest rikholdige brannmuseum.
Han og de andre ildsjelene tar i alle
fall imot all den hjelpen de kan få.
Tekst og foto: Per Kristian Leikanger,
kommunikasjonsmedarbeider i Kristiansund
brann og redning
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Tidsplan økonomiplan 2018-2021
Budsjettforslaget skal i utgangspunktet bygge på årets budsjett,
korrigert for forhold som er vedtatt
igangsatt eller igangsatt gjennom
året.

Ass. rådmann Per Sverre
Ersvik sendte før sommeren
ut
budsjettrundskrivet
for
2018-2021. Bystyret ønsker at
budsjettforslaget skal foreligge vesentlig tidligere enn
før, og det planlegges at rådmannens budsjettforslag kan
presenteres 31. oktober.

Kommunen leverte et 2016-regnskap i balanse og er utmeldt av
ROBEK.
Økonomirapporten for 1. kvartal
viser at flere rammeområder fortsatt har økonomiske utfordringer,
men tallene viser klar forbedring
sammenlignet med i fjor.

av kommunesektoren, både til rusforebyggende tiltak, men også til
tidlig innsats i barnehage og skole.
Svaret kommer når Statsbudsjettet
legges frem torsdag 12. oktober.
Det kan bli nødvendig å komme
tilbake til eventuelle spesielle
forhold og endelig balansering
av økonomiplan 2018–2021 når
Statsbudsjettet foreligger.

I kommuneproposisjonen for 2018
foreslår regjeringen flere styrkinger

Oppgave

Ansvar

Frist

Utsendelse av budsjettrundskriv til enhetslederne

Ass. rådmann

24. mai

Forslag til basiskorrigeringer fra enhetsledere og andre

Alle

24. mai -16. juni

Behandle konsekvensjustert budsjett i strategisk ledergruppe

Ass. rådmann

12. juni-19. juni

Lønnsbudsjettering i Visma

Enhetsledere

1. september

Frist for innsendelse av nye tiltak

Alle

15. september

Frist for tillitsvalgte til å komme med forslag til tiltak og innspill

HTV

15. september

Ass. rådmann

18.-25. september

Budsjett og økonomiplan
Administrativt

Målarbeid – Egen prosess opp mot ny kommuneplan
Tiltak behandles i strategisk ledergruppe
Enhetsledersamling

Medio sept.

Detaljbudsjett i Visma

Enhetsledere

6. oktober

Statsbudsjett – konsekvenser for kommunebudsjettet

Fagkoordinator

20. oktober

Innarbeide bystyrevedtak i budsjett og økonomiplan

Fagkoordinator

15. desember

Detaljbudsjett i Visma - kun endringer Statsbudsjett og bystyre

Enhetsledere

22. desember

Innsending Budsjett/Økonomiplan til Fylkesmann

Fagkoordinator

15. januar

Politisk
Budsjettkonferanse utvidet formannskap

11.-12. september

Presentasjon av handlingsprogram – Formannskap og hovedutvalg

31. oktober

Utarbeide saksfremlegg

10. november

Formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan med inn-stilling

21. november

Bystyrebehandling – vedtak om budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

12. desember

Betalingssatser
Administrativt
Utsendelse av infoskriv om betalingssatser

Fagkoordinator

21. august

Betalingssatser utarbeides administrativt

Fagkoordinator

8. september

Politisk
Utarbeide saksfremlegg

10. november

Formannskap - innstilling

21. november

Bystyre - vedtak

12. desember
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Fra servicekontor til Servicetorg

Nå endres Servicekontor til
Servicetorg, men målet er det
samme: Å gjøre hverdagen
enklere for innbyggerne.
Kristiansund servicekontor åpnet
dørene 1. august 2002 i «det gamle
Tinghuset» på Kongens Plass.
Servicekontoret skulle være et tilbud for å bedre tilgjengeligheten
og servicen for innbyggerne i
Kristiansund.
Syv år senere flytter kontoret over
gata til Langveien 19 og utvider
tjenestetilbudet.
Torsdag
14.
september
var
servicekontoret igjen på flyttefot.
Denne gangen
ned Kaibakken
til
havna og til Vågeveien 4.
Servicekontoret skifter samtidig
navn til Servicetorget.
I de store vinduene blir det fine
utstillinger. Først ut er St. Hanshaugen videregående skole som
har malt hus i byen.
De store presentasjonsskjermene vil
gi informasjon om våre tjenester og
kulturarrangement.
Det er gratis tilgang til wifi både

inne på servicetorget og i nærområdet.

•
•

Den største forandringen blir likevel samlokalisering av mange
tjenester i ett bygg: Servicetorget, Tildelingstjenesten, Kulturavdelingen, Plan og byggesak og
Eiendomsdrift.

•
•
•
•
•

I tillegg blir vi tett på rådhuset. En
slik samling av tjenester vil bety
mye for innbyggerne som nå får
utført mange flere tjenester på ett
sted. Vi kommer nå nærmere målet
som er å tilby rett tjeneste til rett tid
på rett sted.
Vi vet at det ikke nytter å smile hvis
tjenesten er dårlig. God service er
å gi informasjon og å yte tjenester
på en profesjonell måte. Vi flytter
inn i et bygg som gir oss alle
muligheter, og vi skal stå på for
at Servicetorget gjør hverdagen
enklere for deg.
Tjenester vi kan hjelpe deg med er
blant annet:
• Barnehageplass
• Bostøtte, startlån og tilskudd
• Fakturering bhg./skole
• Helse og omsorgstjenester
• Plastsekker

•
•
•
•
•
•
•

Tekniske tjenester
Etablererprøven og
kunnskapsprøver
Vikarlister-barnehage/skole
Ledsagerbevis
PC-veiledning/Seniornett
Boksalg
Torgplass – utleie, henvendelser
vedr. daglig drift
Utleie gater og steder –
kontaktinformasjon
Påmeldinger kurs/arrangement
Hent ditt Stikk Ut krus
Kreftkoordinator (tirsdager
kl.13.00 -15.00)
Seniornett (onsdager kl. 10.00 –
ca.13.00)
Advokatvakt (torsdager kl.09.30
-11.30)
Demenskoordinator (torsdager
kl.13.00 -15.00)

Vi ønsker også alle velkommen
til den offisielle åpningen som er
torsdag 28. september klokken 15.
Da blir det også anledning til å se
det nyrenoverte bygget innvendig
Tekst: Annette Gundersen
Foto: Petter Ingeberg
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Velkommen til aktivitetsvennkurs
Med
midler
fra
TV–aksjonen
etablerer Nasjonalforeningen for
folkehelsen Aktivitetsvenn i alle
fylker.
Målet er å øke livskvaliteten for
personer med demens i samarbeid
med frivillige.
Sammen med en frivillig Aktivitetsvenn kan personer med demens få
mulighet til en aktiv og innholdsrik
hverdag.
Gjennom samtale og intervju vil
vi finne en god kobling som fører
til dobbel glede og en vinn-vinn
situasjon.
Aktiviteter man kan gjøre sammen:
å trene, gå tur, mekke bil, bake, lese,
gå på kino/andre arrangementer,
fisketur, spille golf eller annet.

25. september og 2. oktober
fra klokken 17.30 til 20.30 er
det aktivitetsvennkurs ved
Barmannhaugen eldresenter.
Som aktivitetsvenn bidrar du til
å øke livskvaliteten til personer
med demens

Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for
mennesker der sykdommen har
kommet så langt at opplevelser
raskt glemmes, viser det seg at
de gode følelsene og stemningen
aktiviteten skaper, varer.

Det er mange som ønsker å gjøre en
frivillig innsats. Å bli aktivitetsvenn
vil ivareta dette engasjementet på
en direkte og meningsfull måte. Vi
vil gi en meningsfylt fritid for både
deltager og den frivillige.
Temaer på kurset er rollen som
frivillig, demens, kommunikasjon,
etikk og holdninger.
Vi tilbyr gratis og uforpliktende
kurs, oppfølging og samlinger, et
hyggelig nettverk av frivillige. Vi
ønsker at våre Aktivitetsvenner skal
være trygge frivillige.
Kurset arrangeres av Demensteamet
i kommunen i samarbeid med
Kristiansund demensforening.
Påmelding og informasjon rettes til:
demenskoordinator
Liv
Inger
Korsnes
Nilsen,
liv.nilsen@
kristiansund.kommune.no
eller
telefon 908 23 480/900 67 142
Tekst: Liv Inger Korsnes Nilsen,
demenskoordinator

Årets MOT-partner ungdomsskole
anerkjennelse til det arbeidet
som ungdommene og de
voksne ved skolen utfører.
Vi gratulerer Nordlandet ungdomsskole. Dette er bevis på et
langsiktig og meget godt arbeid fra
hele MOT-teamet Kristiansund.

Bjørn Enaasen (fra venstre) Johann Olav Koss, Rune Bratseth, Lars Helge Høvik, Thomas
Knudtsen, Willy Tangen, Ola Bø Nyland og Atle Vårvik under prisutdelingen i Stjørdal.

Under årets MOTs nasjonale
ildsjelsamling
torsdag
7.
september
i
Stjørdal
ble
Nordlandet
ungdomsskole

kåret til årets MOT-partner
ungdomsskole.
Dette
i
konkurranse
med
232
andre skoler, og er en flott

Tilbakemeldinger fra ungdommene
er blant annet at: Mot har spesielt
hjulpet med klassemiljøet og fikk
meg som en nervøs og redd 8.
klassing til å føle meg velkommen;
Mot påvirker ungdom positivt; Mot
får alle til å delta, og inspirerer
enkeltindivider til å gjøre en forskjell.
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J. P Clausens gate snart ferdig
og annet overvann som tidligere
ble ledet i felles rør, til å bli splittet
i overvann og spillvann (kalles
separatsystem). Dette for at man
skal slippe å pumpe regnvann og
rense mer spillvann enn nødvendig.

Resultatet

Nå går det mot slutten av prosjektet,
og vi ser hvilket flott resultatet blir.
Det er lagt det underste laget med
asfalt og det er støpt fortau på ca.
2/3 av traséen.
Det er Anleggsavdelingen i enhet
Kommunalteknikk sammen med
innleide ressurser som har stått
for arbeidet med gravingen, rørleggingen, sprengningsarbeidet og
klargjøringen for asfalt og fortau.
Det er Kolo Veidekke som har lagt
asfalt og Fosna Stein som har støpt
betongfortau.
Arbeidet med betongfortauene er så
flott utført at vi har fått informasjon
om at det er sendt inn som forslag
til kandidat for «Betongtavlen 2017».
http://www.byggutengrenser.no/
om-betongtavlen

Utfordringene
Kommunens anleggsavdeling
har
er
nå
igang
med
sluttarbeidene på prosjektet i
J. P. Clausens gate. Prosjektet
har gått ut på å sanere
gammelt ledningsnett med
vann og avløpsledninger og
legge nye vann, spillvann
og overvannsledninger. Det
var gammelt og svært dårlig
ledningsnett i gaten, ca. 100 år
gammelt.
Prosjektet startet i krysset J. P.
Clausens gate/F. Selmers gate og
går helt opp til krysset J. P. Clausens
gate/P. Rosentræders gate. Arbeid
har vært tidkrevende.
Fra 1970-tallet har det dessuten
pågått en omstilling og prosess
hvor håndtering av vann fra hus

Det er ikke fritt for utfordringer knyttet
til slike VA og bygateprosjekter.
En av utfordringene er det å ha
publikum tett innpå anleggsplassen.
Det å finne balansen mellom at folk
skal kunne få passere området vi
jobber med, samtidig som at det
skal være trygt for dem å ferdes der
de går, det er ikke lett.
Vi trenger tilkomst til området
med anleggsmaskiner, men vi
må ha opp gjerder for å hindre at
publikum havner i blindsonen på
anleggsmaskinene eller i ei grøft.
I siste delen av traséen har vi sett
oss nødt til å stenge gaten totalt.
Det er trangt om plassen mellom
høye murer og høye bygg, i tillegg
til at det blir uoversiktlig rundt

hushjørner.
Vi har forståelse for at folk ikke er
vant til at noe hindrer dem i å gå
de vante rutene, og dermed prøver
vi å informere som best vi kan via
kommunens nettsider, facebook
og Tidens Krav, samt selvfølgelig
skilting og fysisk avsperring på
plassen. Til tross for dette, så er det
dessverre mange som flytter gjerder
og tar seg igjennom området.
Heldigvis går samarbeidet med
beboerne i alminnelighet bra, og
alle ser ut til å bli godt fornøyd med
sluttresultatet.

Og så var det han Clausen

Gaten har fått navn etter Johan
Peter Clausen (1811-1894). Han drev
reperbane i Waltherenga fra 1845
sammen med Nicolay H. Knudtzon
III og Hans Clausen. Området
het da Waltherenga og kalles nå
Clausenenga.
Clausen var også fiskehandler
og gårdbruker og eide briggen
«Statsraad Vogt» som seilte med
last for Nicolay H. Knudtzon III.
Innenfor skoleverket gjorde han seg
gjeldende som skoleforstander ved
Borgerskolen.
Clausen var både velstående og
meget velfødd, noe som visstnok var
en familiesvakhet blant mennene.
Clausen hadde også en vin- og
krambuhandel som senere ble
utvidet til også å omfatte hamp og
tauverk av eget fabrikat.
Han bodde omtrent der Handelstanden står idag og hadde fjøs ved
dagens sykehus. Han hadde mange
melkekyr. De gikk på sommerbeite
i Brunsvika der Clausen hadde
landsted.
Clausen var formann i Kristiansund
Handelsstands Forening sammen
med Nicolay H. Knudtzon III fra 1846
til 1849.
Tekst og foto: Trine Daae Gorseth/Petter
Ingeberg
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Brannvernuka 2017
til 28. september.
På brannstasjonen blir de mottatt
av personell fra brannstasjonen
og får blant annet informasjon om
brann, brannforebygging og om
røykvarslere. «Bjørnis» er også der.

I forbindelse med brannvernuka 2017 er alle barnehagene
i Kristiansund invitert til å
besøke brannstasjonen. I tillegg så er det åpen dag på
brannstasjonen
lørdag
23.
september.
Det er gjort avtale med alle barnehagene som kommer i puljer fra 11.

Barna får også besøke brannbilene,
se blålys, brannmenn som ikler
seg røykdykkerutstyr og kanskje
få en tur opp i tårnet. De får også
hvert sitt eksemplar av brosjyren
«Brannøvelser i hjemmet». Blir
utrykning mens barna er der, så er
det lagt plan for hvordan dette skal
håndteres.

samt rimelige pølser og kaffe. I
Kristiansund er det også åpent tårn
og åpent brannmuseum.
Konkurranse med bl.a. mulighet til å
vinne en røykvarslere.
Mer informasjon finner du på www.
brannvernuka.no.
Arrangør er Kristiansund brann- og
redningsenhet, If Skadeforsikring v/
Engdahl Assuranse AS og det lokale
El-tilsyn v/NEAS.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Lørdag 23. september blir det
stinn brakke på brannstasjonen
i Kristiansund og på Averøy. Da
er det åpen dag fra 10 til 14 og
erfaringsmessig kommer mange.
Her blir det brannslokking, informasjonsstander,
brannhjelmer
til
alle barna, med mer. Gratis saft

Ung i KSU på Carolines plass
for ungdom og vi håper å få legge
enda bedre til rette i tiden som
kommer.
Sundbåten hadde i år sin egen
stand på havna, med to båter som
fraktet de unge rundt omkring på
havna.

Det var mange morsomme konkurranser som de unge fikk delta på, her fikk de vise styrke

Fredag 25. august var elevene
fra de videregående skolene
invitert til Carolines plass for
å bli kjent med byens lag,
foreninger og organisasjoner.
I år var det 30 stands som hadde
rigget seg opp for å tiltrekke seg
ungdommenes oppmerksomhet.

Håndballklubben, Røde kors, Fekteklubben,
Turnforeningen,
Røde
kors, Kristiansund Fitness senter,
Kraftsportklubben, kirkene, Krisesenteret; Dela, Sjakk klubben, SOS
barnebyer, SU, Clausenengen og
kommunens egne enheter helsestasjon for ungdom, biblioteket,
badeland, kulturskolen og kultur.

Det var Operaen, Nordisk film, Fagforbundet, Fellesforbundet, Dale IL,

Det var spennende å ta i bruk
Carolines plass som messearena

Vi takker alle elever og lærere som
deltok
på
spørrekonkurransen
«Rundturen rundt vågen». Vi fikk inn
hele 331 svar fra elevene, 100 av disse
hadde 1 eller ingen feil. Det er mer
enn vi hadde forventet. Ettersom vi
fikk inn like mange riktige svar som
vi har premier 33 i alt, ble det premie
på alle. Takk til Sundbåten, Nordisk
film, Atlanterhavsbadet, Friluftsrådet
og Kulturenheten booking som har
sponset flotte premier.
Arrangør var kommunens kulturenhet
Tekst: Kristin Brevik
Foto: Eigunn Stav-Sætre
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Kulturkalender september - desember

I år er Kristiansund 275 år. I den anledning har vi laget en kulturkalender med små og store
kulturarrangement. Her er en foreløpig liste for perioden september - desemberi.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16.-24. september «Kristiansund Kirke Kunst
Kulturfestival 2017». Arr. KKKKA og Kristiansund
kommune. Mer info: http://kkkkfestival.com/
22.-23. september Dansehelg i Kristiansund –
med bl.a. forskjellige dansekurs i regi av Anetts
Danceteria og Kristiansund Swing Club, dansefilmer
på Caroline kino, danseoppvisning på Carolines
Plass m.m. Blir annonsert i Tidens Krav
23. september Jubileumsdansegalla i Braatthallen
– med Ole Ivars og Bjørn Orkester. Se http://
braatthallen.no/hva-skjer/303-hostensdansegalla-2017 for mer informasjon
24. september KBK-Stabæk – på Kristiansund
stadion kl 18:00. Se http://www.kristiansundbk.no/
for mer informasjon
28. september Rensvik barnehage 30 år. Vil du
vite mer om Rensvik Barnehage – se http://www.
kristiansund.kommune.no/tjenester/barnehage/
barnehager-i-kristiansund/kommunalebarnehager/rensvik-barnehage/
7. oktober «Smølabonan i by’n». Marked og
underholdning i sentrum og konsert med Smøla
Janitsjar i Braatthallen
14. oktober Brit Floyd – konsert i Braatthallen. Se
http://www.braatthallen.no/hva-skjer/295-britfloyd for mer informasjon
15. oktober KBK-Viking – på Kristiansund stadion
kl 18:00. Se http://www.kristiansundbk.no/ for mer
informasjon
20.-22. oktober NM i Sjakk klubblag. Arr.
Kristiansund Sjakklubb. Se http://www.ksk.
no/2017nmklubblag.shtml for mer informasjon
20.-22. oktober «Noroddtoppen 2017».
Svømmestevne i Atlanterhavsbadet. Arr.
Kristiansund Svømmeklubb
27.-29. oktober Dahle Cup. Arr. Dahle IL. Se http://

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

www.dahlecup.com/ for mer informasjon
28. oktober Stjernetreffet 2017 i NordvestHall1
29. oktober KBK-Odd – på Kristiansund stadion
kl 18:00 Se http://www.kristiansundbk.no/ for mer
informasjon
3.-5. november Dahle Cup. Arr. Dahle IL. Se http://
www.dahlecup.com/ for mer informasjon
4. november Kristiansund Operakor 30-årsjubileumskonsert kl 18:00 i Festiviteten
9. november Markering av «Krystallnatten». Åpent
kveldsarrangement i regi av Kristiansund og
Nordlandet menighet med bl.a. lysvandring fra
Kirkelandet kirke til Holocaust-lunden. For mer
informasjon kontakt Brian Jensen i Nordlandet
menighet, tlf 71580716/90208983
14. - 19. November Drømmesøstrene 10 årsjubileum
i Festiviteten. Klokkeslett og billettsalg kommer
senere. Mer info: https://www.facebook.com/
groups/51829830576/?fref=ts
19. november Festgudstjeneste i Kirkelandet kirke
07.-10. desember Nøtteknekkeren i Festiviteten
Følg med på hva som går på kino i høst – se
http://www.nfkino.no/kristiansund/ for mer
informasjon
29. desember El Cuero jubileumskonsert i
Bratthallen. Mer Info: https://braatthallen.ticketco.
no/den_store_jubilumskonserten_med_el_
cuero__bare_egilband_med_venner
31. desember kl. 16.30. Fakkeltog fra Kongens Plass
til Varden. Stort festfyrverkeri

Tekst: Tore Myrum
Illustrasjon: Hege Kristin Hovde
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Triveligere på rådhusplassen

I

løpet av sommeren ble det bygd
en benk for å gjøre fontena på
Rådhusplassen mer tilgjengelig og
for å tilby flere oppholdsplasser.
I starten av september startet
arbeider med å åpne plassen mer
mot Kaibakken ved installering av
en ny trapp på. I løpet av høsten blir
det sykkelstativ og flere sittemøbler.
Tidlig våren 2018 blir plassen åpnet
mer mot havna med passasjer
med sitteplasser i eksisterende

bed. Tiltakene er en del av det
fylkeskommunens prosjekt «Byen
som regional motor», og har som
mål å øke og forberede bylivet i
sentrum. Neste prosjekt er benker
og leker i gågatene, klatrehjørne og
benker på Carolines plass.
Tekst:
Maren
Alvheim,
sentrums- og sykkeltiltak

Prosjektleder

Friskliv og mestring kjører på
Frisklivstilbud høsten 2017

I august er det 140 aktive deltagere
som deltar på ulike gruppetilbud
eller får veiledning.
Frisklivstrening, Bevegelsesgruppe,
Aktiv på dagtid og Aktive Eldre 65
+ er faste gruppetilbud, i tillegg
til temakvelder, Stikk Ut turer og
veiledning.
Det legges forløpende info om
tilbudene på vår facebookside.
https://www.facebook.com/
FrisklivMestringKristiansund/
Lisa Volden Slungård er vår fysioterapeut
denne høsten. Hun har vært et år i turnus i
kommunen, og skal være hos oss til jul. I
tillegg kommer det flere nye ansikt i løpet av
høsten. (Foto: Tina Smalø)

Turopplegg i samarbeid med
Friluftsrådet
Det legges opp til tur en gang i
måneden. Turene går på tirsdag
ettermiddag med start kl 18.00.

Friskliv og Mestring samarbeider
med Friluftsrådet og private aktører
om turlos på turene. Det er ingen
påmelding og deltakere er med på
turene på eget ansvar. Alle turene
går til Stikk ut!-poster.

•

•

26. september: Tur til Skorpa
Oppmøte på parkeringsplassen
ved Dunkarsundet/båthavna kl
18.00.
24. oktober: Tur til Kleppen: Oppmøte på parkeringsplassen ved
Atlanten videreg skole kl 18.00.
Vi går til Stikk UT!-posten på
Kleppen og avslutter turen med
bål i Lasken (værforbehold)

Tekst: Anne Cathrine Grav Olsen,
frisklivskoordinator
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Jubileumskantate til Kristiansund (1942)

I anledning Kristiansund sitt
200-årsjubileum i 1942 ble
Edvard Bræin sin jubileumskantate urframført i Nordlandet
kirke 29. juni. Teksten er
skrevet av Paul Ohrvik. Siste
del av kantaten er det som
idag brukes som bysangen.
Kantaten ble framført i Nordlandet
kirke da det ikke fantes andre høvelige
lokaler i den bombede byen. Kirken var
stappfull. På de fremste rekkene satt
representanter for Quislings regjering
og lokale NS-ledere.
Dagen etter var det et jubileumsarrangement i Festiviteten i regi av NS.
Her var NS-minister Gulbrand Lunde en
av hovedtalerne. En stor hirdmønstring
var en del av arrangementet. Dette var
det første arrangementet i Festiviteten
etter bombingen. Festiviteten var
en av de mange bygningene som
ble bombet, og av de få som lot seg
reparere.
Her er anmeldelsen som signaturen E.
W. skrev i Adresseavisen om kantaten.

Jubileumskantaten i Kristiansund
Edvard Bræins navn som komponist,
organist og samler er landskjent.
Hans Operaoppførelser har vakt oppmerksomhet langt utover Nordmøres
grenser. Nu møter Edvard Bræin med
en ganske stort anlagt kantate til
tekst av Paul Ohrvik. Kantaten er for
blandet kor, to solister, orkester og
orgel. Musikken er bundet til tekstens
ide, men innen den ramme viser
Edvard Bræin stor oppfinnsomhet og
formingsevne. Man merker jo først og
fremst at han er vel fundert i kirkens
musikalske form og uttrykksmåte, men
der er noe mere i kantaten som gir
den verdi.

Komponisten viser i en rekke tilfelle at
folkevisens uttrykksmåte er blitt ham
kjær og naturlig. Selv i partier som
etter gammel oppskrift skulde kreve
recitativ anvender Bræin folkevisens
ånd og form. Og så er det partier hvor
han maler med fantasifull pensel storm
og brenning, og andre steder hvor
man merker hvordan han godter seg
guttaktig over å gi på riktig naiv måte
en skildring av «musikk i parken» med
Hawaii-toner og gode greier. I det hele
slutter musikken godt opp til teksten
både i de skiftende naturstemningen,
den historisk stiliserte fortelling og i det
dramatiske.
Etter forspillets ytre mollakkorder
kommer det malende bass-motiv
som overtas videre og med virkningsfull innsats av slagverket setter
det mektige innledningskor inn. Det
er nemlig havet i skiftende vær og
uvær, og kjærligheten til byen er
her de bærende trekk som ypperlig understøttes av musikken. En
sopransolo forteller om utviklingen av
byen fra først av og med trompetskratten innvarsler næste kor, kampen
om kjøpstadretten fortreffelig bygget
strid og kaos inntil kreftene samles:
Gjeve menn stod fram i strid…. Og
på riktig heraldisk musikkspråk når
kongen nevnes.
I skildringer av lidelser under krig
og uår er det særlig orkesteret som
tar oppmerksomheten. Her har obo
og fløyute oppgaver som passer til
deres natur. Pasjonsstemningen er lett
å merke. Etter fregattscenen følger et
forspill med yndig rokokkostemning.
Vi er kommet til president Christies
tideverv. Også endelig når vi fredens
gyldne tid, - tre vers hvor dameog herrekor går i god spenning, i
motebevegelser som gir fart og liv. Et
kort etterspill avslutter første del.

Annen del er stemningen omkring
kirken.
Den
innledes
med
en
orgelsolo, fugato for tre stemmer og
vekselsangen mellom solist og kor
med det etterfølgende herlige: Vår
Herre, du som signet…, gir et rikt bilde
fra høymessen. Så bruker Bræin sin
Nordmørssang «Hit kom…» først for
mannskor, så for solo-sopran og
siste vers mektig for fullt verk. Den
før omtalte musikkscenen gir et
idylliske bilde fra våre yngre dager,
og en gripende baryton-solo fører
handlingen fram til nutiden. Så kommer
en reprise av første del hvor storhavet
bryter, og verket slutter med Edvard
Bræins egen Kristiansund-sang. Den
skulde ha mange betingelser for å bli
byens nasjonalsang, for den er vakker,
pompøs og ganske lett å synge. Tiden
vil vise det. De to første vers i malmfull
a capella, og siste vers i frisk unisono
til fullt orkester.
Edvard Bræins Hymne til Kristiansund
er bygd over et vakkert tema, enkelt
og følsomt i klassisk stil. Den faller i
tre skiftende deler og reprise til slutt.
Her synger Bræin om sin kjærlighet
til byen i et fargerikt orkesterspråk.
Og her gjorde det lille orkesteret rene
underverker. Intet sted klang strykerne
som her, og messingen var helt flott. I
det hele var instrumenteringen meget
virkningsfull.
Det var fullt i Nordlandets kirke og
oppførelsen av kantaten blev en stund
som tilhørerne sikkert vil komme til å
huske. Edvard Bræin var naturligvis
den rette mann til å lede sin egen
kantate, og han hadde gode hjelpere,
et godt blandet kor, sitt eget orkester,
solister som med alvor gikk opp i sine
roller. Både Nora Arnø, sopran og Erling
Fagerli, baryton firtjener anerkjennelse
for sin gode medvirkning. Og Edvard
Bræins sønn, Edvard Fliflet Bræin, var
god og pålitelig ved orgelet
E.W
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Jubileumskantate 1942 - Tekst: Paul Ohrvik
Fredens tid med liv på alle felter,
arbeid, handel, gode kår!
Byen blomstret - nye næringsveier
vokste fram fra år til år.
Stolte skuter krysset havet,
seil ble heist, og gangspill klang!
Havnen lå ved havets terskel,
verdens hovedvei var åpen
for vår utferdstrang!

Hvor storhavet bryter mot øyer og vær
med brenning og brått over svartnende skjær,
hvor Hustadvik lukker sin ramsalte favn,
der seiler vi inn til den luneste havn
og finner derinne i bergenes ly
vår egen og storhavets værharde by.
l sjøsprøyt og havsalt og stormer fra vest
med bårer som drønner i byger og blest
der ligger den trygt på sin fjellfaste grunn
med hytter og hus om de bølgende sund!
Men havet kan blåne i skinnende prakt
når vårdagen kjemper mot vinterens makt.
Se solen står opp i det tidlige gry
og glitrer som gull mot en lykkelig by.
Da våkner en vår i vårt hjemlige bo
- et sus over landet i fjære og flo.
Fra tidenes morgen har fedrene bygget
og bodd på vår værharde strand.
I arbeid og armod ble heimene trygget
og fangstene berget i land.
De levet sitt liv ved det barske hav
i brått og brann.
De levet sitt liv - det er hele vår viden,
ennskjønt vi har sett deres spor.
Bebyggelsen øket, der vokste med tiden
en by i den fattige jord.
Og seden de sådde i tidenes gry
bar frukt og gror.
Det ble kamp om kjøpstadsretten
naboer i sør og nord
stod imot, men Nordmørs-ætten
gikk til strid for heim og jord.
Gjeve menn stod fremst i striden
for vår rett, og så med tiden
hørte kongen deres ord!
Og tidene de skiftet. Det var uår, sult og nød
med livets bitre alvor i hver stue.
Og folket måtte lide både sorg og savn og død,
rundt verden flammet krigens røde lue.
Men ingen kunne klage. De fikk ta hva livet bød
og aldri la seg knekke eller kue!
De engelske fregattene «Signa te» og «Tartar»
lå innenfor og gav seg til å skyte.
Men byens egne borgere til dåd og dyst var klar
og viste at de motstand kunne yte.
For i de hårde tider det en leveregel var
at alle for sitt eget måtte syte!
Slektene vokste på fedrenes jord,
stormenn ble født og båret.
Christie som kjempet for grunnlovens ord,
fremst blandt dens menn ble kåret.
Knudtzon med handelen gjorde vår by
kjent på de fjerne strander.
Tidene gikk, og de hevdet dens ry
stolte med reiste panner!

Fisk ble tørket på de blanke svaberg
rundt en travel, solblank havn.
Og de første Lofotskuter seilte
ut fra byens lune favn.
Byen vant en plass i riket,
landet rundt ble navnet spurt
- havets by i storm og stille!
og mens tider kom og skiftet,
ble dens grunnvoll murt.
Storsildfiske! Hundre travle skøyter
drog til havs ved morgengry.
Drivgarn duvet over blygrå sjøer,
virksomhet i land og by!
Byen levet - ja dens hjerte
banket sterkt i sorg og lyst.
Og et folk i slit og arbeid
skapte levelige vilkår
på en værhård kyst!

Her stod fra gammel tid en kirke
hvor ordet mektig mot oss tonte.
Det signet oss i alt vårt virke,
det trøstet, læget og forsonte.
I søndagsfred når klokker kimet
og kalte oss til Herrens hus,
da fyltes våre sinn med høytid,
og vi gikk inn i orgelbrusl
Her var det lægedom for mangen
som var i nød og hadde smerte.
Ja, Herrens ord og salmesangen
gav nye krefter til hans hjerte.
Gud elsket oss i alle tider,
han straffet oss og gav oss lønn.
Han vernet om vår heim, vårt yrke,
han hørte på vår stille bønn.
Vår herre, du som signet
vårt liv, vår heim og jord.
Vi lover deg og takker
for all din nåde stor.
Du stod oss bi i sorg og nød,
du elsket oss i liv og død.
Du signet alle slekter.
fra livets gry til grav.
Du var oss nær i alle år
og vernet om vår by ved hav.
Vi lover deg og takker
for alle ting du gav.
Hit kom Nordmøres bønder og fiskernes flokk
ifra fjordbunn til ytterste vær.
Ja, i sommer og solskinn, i vinter og rokk
kom de hit og fikk havbyen kjær.
Mange fant seg en heim i vår by og ble tolk
for sin bygd og den yrke og ånd.
vi er bundet til Nordmøres bygder og folk
med vårt blod og med hjertenes bånd.
Som det bant oss ihop gjennom skiftende kår
og gav styrke til slekten påny
skal vårt samhold bestå i de kommende år,
for vår by - det er Nordmøres by!
En sommerkveld når freden dalte
og varsomt viet natten inn,
stod gamle handelshus og talte
om svunnen tid til våre sinn.
Spinettet tonte gjennom bruset
av bølgende sommervind.

Et bilde står mens tiden flykter,
for tanken - fra de år som gikk:
En høstkveld når kulørte lykter
var festlig tendt for våre blikk!
Når folk kom til fra alle kanter
og kvelden åndet av musikk. –
Vi minnes alle skjønne stunder,
vi lever dem hver dag påny.
Når dagen svinner, sol går under,
har minnene sitt morgengry.
O måtte vi din framtid skape
i skjønnhet, operaens by!
Og tiden gikk, og havet slo
mot dine nakne skjær.
Og det var natt med storm og flo
og snø og vintervær.
Så kom da atter krigens år
til dette folk og land.
En sollys dag, en vakker vår
stod byen vår i brann!
Vår sorg, du gamle by ved hav,
er større enn du vet.
Det er som sinnet fylles av
din bitre nakenhet.

Men denne nakenhet skal bli
vårt ledende motiv.
Ja, all vår sorg idag skal gi
din rike framtid liv!
Hvor storhavet bryter mot øyer og vær
med brenning og brått over svartnende skjær,
hvor Hustadvik lukker sin ramsalte favn,
der seiler vi inn til den luneste havn
og finner derinne i bergenes ly
vår egen og storhavets værharde by.
I sjøsprøyt og havsalt og stormer fra vest
med bårer som drønner i byger og blest
der ligger den trygt på sin fjellfaste grunn
med hytter og hus om de bølgende sund!
Men havet kan blåne i skinnende prakt
når vårdagen kjemper mot vinterens makt.
Se solen står opp i det tidlige gry
og glitrer som gull mot en lykkelig by.
Da våkner en vår i vårt hjemlige bo
- et sus over landet i fjære og flo.
By ved hav, din egen stamme
hyller deg med faste ord.
Du har tendt i oss din flamme,
og i oss din framtid gror.
Fram fra intet er du steget
høyt i ære, ry og makt.
Og vår by, du har ditt eget
sterke livsmot i oss vakt!
Her hvor dine barske strender
gråner opp av storm og kav,
skal ditt folk med faste hender
bygge deg, vår by ved hav.
Her hvor havet møter fjorden
og hvor nakne berg gir ly,
skal du stå i fedrejorden
grå, men skjønn, vår barndoms by.
År skal gå og tider svinne,
storm skal suse over øy.
Men en dag skal solen skinne
Fra en himmel klar og høy.
Se i gryets første flamme
blir det liv om havn og sund.
By ved hav, din egen stamme
hilser deg på gammel grunn!

side 19

Peder Rensvik 80 år
en heltemodig innsats. Jeg
går nå ut fra at de bevilgende
myndigheter
blir
gjort
tilstrekkelig
oppmerksom
på de helt overbevisende
resultater som nå begynner å
komme av arbeidet med barn
og ungdom i Kristiansunds
musikkliv.”
Peder var orkesterets faste
dirigent i 26 år, fra 1969 til
1995 og han dirigerte igjen 17.
mai 1997.

Lørdag 15. juli fylte Peder
Arnt Rensvik 80 år. Han har
i over 50 år vært en av de
mest betydningsfulle kulturpersonene i Kristiansund og på
Nordmøre.
Her er en hyllest som Odd Williamsen
skrev i anledning 80-årsdagen, på
vegne av symfoniorkesteret.
”Peder har vært den sentrale kraften i
Kristiansund og Nordmøres musikkliv
i flere generasjoner, og Kristiansund
Symfoniorkester vil gjerne hylle ham
på jubileumsdagen. Han er jo fortsatt
høyst aktiv, som sjef for Kristiansund
Kirke Kunst Kulturfestival og som
dirigent for Kristiansund kammerkor
siden 1987.
Etter premieren på operetten Den
Glade Enke i 1973 skrev Jan Henriksen
i Adresseavisen: ”Peder A. Rensvik gjør
en kjempejobb, KSO er for tiden inne i
en utvikling som er oppsiktsvekkende.
Større er det blitt siden sist – temmelig
nøyaktig 50 medlemmer, og uten
forsterkninger utenfra. Men det mest
gledelige er at tilveksten først og
fremst skyldes ungdommens invasjon
i rekkene. Jeg har lyst til å fremheve
de to unge fagottistene og den meget
homogent spillende trombonerekken,
en meget sikker og jevn hornkvartett,
en treblåser-rekke som er blitt utrolig
meget renere enn før, en meget
vakkert artikulert solocello. Med bitter
erfarings-bakgrunn føler jeg med
Peder Rensvik en sterk beklagelse over
at det ikke fødes flere bratsjister til
verden, men de to som er der gjorde

Han har høyere organisteksamen
1964 og kapellmestereksamen 1966.
Studieopphold i København, Wien og
Nice.

Han var soloklarinettist og styresekretær i Kristiansund Symfoniorkester
under dirigent Thomas Salvesen, og
studerte også orgel med ham.
1965-69 Organist og dirigent i Tinn
kommune, Rjukan.
Fra 1969 musikkinstruktør i Kristiansund
kommune.
Siden 1994 organist i Nordlandet kirke,
der han har sørget både for nytt orgel
og glassmalerier.

Å bygge stein på stein

Rensvik grunnla og ledet Kristiansund
Musikkskole og Operaen i Kristiansund
gjennom 15 år. Han sørget for opprettelsen av Rikskonsertenes regiongruppe
for skolekonserter, for fylkets første
musikklinje i videregående skole og
ledet Musikkskolens orkester gjennom
23 år, inkludert mange utenlandsturer.
Han har arrangert flere regionale
orkesterkurs ved Nordmøre Folkehøgskole i Surnadal og en rekke kammermusikkprosjekter.
Han bygde opp og ledet Nordmørskoret 1979-97 og var forbundsdirigent i
Nordmøre Songarlag.
Han fikk fylkeskulturprisen allerede i
1975, for å ha gjenskapt operatradisjonen og grunnlagt fylkets største
musikkskole.
Æresmedlem både i Kristiansund
Symfoniorkester og i Operaen i
Kristiansund.

møteplikt for politikerne i Kristiansund
Formannskap!
Første opera produserte han i 1971: I
Tidens Krav 20.1.1971 skriver ”Hamlet”:
”Han kom som en bulldozer – en kar
som ikke tok motgang som annet enn
en inspirasjon til økt innsats.
Han
hadde ett siktemål: gjenreise byens
musikkliv og ta fatt på de større oppgaver som er mer inspirerende enn
småpuslingen i alle små båser. Hele
tiden har Rensvik hatt operaen i sikte.”
Hans Jørgen Hurum skrev i Aftenposten
etter operaen ”Elskovsdrikken” 1971:
”Sannelig beundret man dirigenten
Peder Rensvik slik han fikk orkester
og kor med på de stadige skiftninger
i tempi.” og etter denne bragden ble
Rensvik av Formannskapet innvilget
to måneders permisjon for å studere
i København med midler fra Fond for
utøvende kunstnere og Fondet for
Dansk-Norsk Samarbeid. Kristiansund

Symfoniorkester har aldri hatt større
aktivitet enn under Peder A. Rensviks
ledelse, og lever ennå lenge på de
organisasjonsstrukturer han bygde
opp.
Rensvik deler Edvard Bræins sterke
begeistring for Griegs A-moll-konsert,
og intet verk er spilt oftere med orkester
her i byen. Da Kjell Bækkelund var
solist i Griegs 1. sats med Musikkskolens
Orkester i 1973 la Peder vekt på at vi
satte rekord som yngste orkester som
har fått den til, i hvert fall fram til da.
Dette var i pionertida for så mangt.
Peder A. Rensvik mottok i 2006 H.M.
Kongens Fortjenstmedalje.I 2015 fikk
Margaret og Peder A. Rensvik sammen
ORKidé-prisen for å ha bidratt til å
sette Nordmøre ettertrykkelig «på
kartet» på en positiv måte.”
Tekst: Odd William Williamsen
Foto: Petter Ingeberg

Peder dirigerte sine tre første konserter
med KSO i mars 1969. Da var det
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Strålende landsstevne

Sol og varme. Et yrende
folkeliv. 150 fartøyer fra hele
Norge – uforglemmelige dager
i Kristiansund havn og ved
Mellemværftet.
«Strålende landsstevne i Kristiansund», skriver Forbundet Kystens
medlemsblad
om
sommerens
store begivenhet. 16 sider er
brukt på landsstevnet og fartøyvernsenteret.
150 store og små båter ankom
Kristiansund, nordfra og sørfa, og
de fikk ligge i praktfulle omgivelser
tett i tett i Vågen og langs Nord-

mørskaia og Vågekaia. Det var en
skog av master, fullt med folk over
alt og det var en masse kulturelle
aktiviteter.
Her var det noe for alle. Det var ikke
mulig å delta på alt – men alle
kunne se og ta på båtene, treffe
mannskapene, følge seilasen og
stikke hodet inn i smia, lære om
barking av seil, stavlinebygging,
slå tønner, geitbåtens gode sider,
være på konserter eller oppleve
musikkspillet «Lyden av Vågen»
som Kjetil Bjerkestrand stod bak.
Havna har ikke vært så aktiv
siden sildesesongene for over 50

år siden. Mange av de flotteste
og best restaurerte fartøyene
besøkte Kristiansund. Det var et
imponerende skue, alt som er gjort
for å bevare kystens arv.
Uten den store frivilligheten og
gode samarbeidsånden mellom
lag, organisasjoner og offentlige
instanser kunne ikke et så stort
arrangement vært mulig.
Landsstevnet 2017 dokumenterte
hvor viktig havna og levende
kystkultur
er
for
havnebyen
Kristiansund.
Tekst/foto: Helge Hegerberg
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Varaordførerens tale til landsstevnet

Her er varaordfører Ragnhild
Helset sin tale ved åpningen
av landsstevnet:
Kjære alle sammen!
Det er en stor glede å være tilstede
ved åpningen av Forbundet Kysten sitt
landsstevne 2017.
Jeg er svært stolt over at stevnet i
år er lagt til Vågen her i Kristiansund.
Velkommen til alle som er tilstede, og
spesielt velkommen til alle tilreisende
gjester. Velkommen til Kristiansund!
Dere er kommet til en gammel
havneby med historie, en kystby med
tradisjoner, og der skipsbygging har
vært en viktig næring i generasjoner.
Samtidig er det en by som er levende
skipsfartsby i dag med moderne fartøy, preget av havbruksnæring og
oljevirksomhet.
Sjøen og havet er det som har gitt
grunnlaget for Kristiansund, med sin
strategiske beliggenhet i forhold til
fjordbygdene og øyene omkring, og
beliggenheten ute ved havet som har
gitt byen vår alle de internasjonale
impulsene, som blant mye har gitt oss
opera.
Kristiansund kan knytte sin historie
helt tilbake til 8000 f.Kr. Et av de første
sporene etter mennesker fra den eldre
steinalder ble funnet her, det vi kaller
Fosnakulturen.
Som by er Kristiansund 275 år, og
har jubileum i år, et jubileum som vi
markerer gjennom mange arrange-

menter, slik også for dette stevnet.
Landsstevnet
disse
dagene
gir
oss muligheten til å se og oppleve
kystkulturen med spesiell vekt på
båten og båtens betydning, og sjøen
som transportåre.
Det var båten vi forflyttet oss med,
båten vi fisket fra, båten vi rodde til
kirke med. Og skipene som brakte oss
ut i verden.
Båtbyggerhåndverket har lange tradisjoner, både nybygg og reparasjon
og restaurering. Likeså kunsten å seile
båtene, ro, og betjene maskinene
som etter hvert inntok båtene. Og
ferdighetene i å skaffe egnet materiale
til å bygge båt, og til mast og seil.
Handlingsbåren kunnskap som dette
er, er av største betydning å hegne
om både fordi det er gøy å kunne
og fordi det er nyttig, ikke minst i et
miljøperspektiv.
Arbeidet som foregår her ved
Mellemvervet, både gjennom Fartøyforeningen sin virksomhet og Nordmøre museum sin formidling er
nettopp viktig for å bringe kunnskap
videre. Og så skaper de - sammen
med alle andre som har sitt virke her
i Vågen, et fantastisk miljø som ikke
minst er til glede for alle oss som tar
oss tid til å vandre her.
Jeg er svært takknemlig på vegne av
kommunen for det arbeidet som er
gjøres av Mellemvervet fartøyforening
som arrangør av dette stevnet. Det er

så vel fortjent at værgudene denne
dagen er på arrangørene sin side!
Det er mye arbeid med forberedelser
som har foregått over lang tid, og
det er stor innsats som skal til for
gjennomføring av stevnet. Her vet
jeg at flere lag og foreninger er med
og bidrar stort, som Seilforeninga og
Småbåtlaget. Jeg har ved selvsyn
sett alt arbeidet som er gjort det siste
året, ettersom jeg jevnlig går gjennom
Vågen og Mellomverftet på vei til
jobben.
Og Stiftelsen Nordmøre museum
har gjennom sitt prosjekt 2017, satt
av ressurser for tilrettelegging av
utstillingsområder. Og i samarbeid
med
Friluftsrådet,
fått
anlagt
KulturLøypa, en egen StikkUtløype
som går fra sundbåtkaia på Goma
gjennom Vågen og til sentrum på
Kirklandet.
Stor takk til alle som har stått på og
forberedt stevnet!
Til Forbundet Kysten vil jeg si: Stor
takk til dere som legger stevnet i år
til Kristiansund. Det betyr mye for oss;
for alle i byen og i vår region her på
Nordmøre.
Det var et vakkert skue da båtene
kom inn havna tidligere i dag. Det
skal bli spennende å følge med på
programmet de kommende dagene.
Jeg ønsker dere lykke til med stevnet!
Tekst: Ragnhild Helseth
Foto: Tom E Felberg/Vidar Strømme
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Politisk møteplan september/oktober
MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon

Sept

BYSTYRET

Okt.
03.

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/ADMINISTRASJONSUTVALG

Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset
Formannskapet møtes ofte, og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret

26.

24.
31.**

06.*

05.
31.**

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
næringsutvalg og likestillingsutvalg.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) * Dialogmøte

Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

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

07.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

19.
31.**

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

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)

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

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET

Leder: Sven Erik Olsen (Ap). Tirsdag kl. 09.00 Brannstasjonen.

05.
31.**

14.

26.

28.

31.**

04.

Utvalget styrer og forvalter alle store byggeprosjekter (over 8 mill. kr.), og er bindeledd mellom
sentraladministrasjonen, eiendomsdrift og kommunalteknikk

ELDRERÅDET

16.

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

KONTROLLUTVALGET

Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. Rådhuset.

05.

25.

06.

25.

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.

05.

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

04.

i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for
lokaldemokratiet.

* Dialogmøte. ** Fellesmøte med presentasjon av rådmannens budsjettforslag
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