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Mandag 17. mars startet anleggsarbeidet med rehabilitering av det gamle sykehjemmet i Tempoveien.
Ordføreren fikk æren av å sitte ved spakene da gravemaskinen startet arbeidet (Foto: Petter Ingeberg)
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Nytt om navn

Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i februar måned i 2014:
• Lise Stiberg har 01.02.2014 tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Berit Johanne Langholm har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som pedagogisk leder ved Rensvik barnehage
• Trond Hjelseth har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som lærer ved Innlandet skole
• Stine Hauvik har 01.02.2014 tiltrådt i 100 % stilling som sykepleier ved Rokilde sykehjem
• Bjarne Idar Rørgård har 01.02.2014 tiltrådt i 50 % stilling som assistent ved Dale bo- og dagtilbud
• Annbjørg Bjerkestrand har 01.02.2014 tiltrådt i 75 % stilling som vernepleier ved Kristiansund bo og oppfølging
• Janne Elise Kruse har 03.02.2014 tiltrådt i 15 % stilling som helsefagarbeider ved Rokilde sykehjem
• Marta Opland har 03.02.2014 tiltrådt i 25 % stilling som helsefagarbeider-elev ved Rokilde sykehjem
• Stina Hargaut har 03.02.2014 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2
• Lidveig Andrea Haugland har 03.02.2014 tiltrådt i 25 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem
• Marit Holten har 03.02.2014 tiltrådt i 40 % stilling som hjelpepleier ved Rokilde sykehje

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin sin faste stilling i februar måned i 2014:
• Anne Malen Samuelsson har sagt opp sin 100 % stilling som assistent ved Dale barnehage, med fratredelse 01.02.2014
• Nina Bjørke har sagt opp sin 70 % stilling som renholder ved Bygg og eiendom, med fratredelse 20.02.2014

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 10. april. Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.
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2 faste stillinger ved nyopprettet læringsmiljøteam ved PPT for Ytre Nordmøre. Frist 15. april
50 % helsefagarbeider, fast ved Kristiansund bo- og oppfølging. Frist: 11. april
3 x 50 % helsefagarbeider Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
75 % helsefagarbeider Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
40 % helsefagarbeider fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
50 % hjelpepleier/helsefagarbeider natt. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
50 % hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
65 % hjelpepleier fast, Barmanhaugen korttidsavdeling og avdeling for øyeblikkelig hjelp, frist 27. april 2014
50 % sykepleier natt. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
50 % sykepleier. Vikariat ved Frei sjukeheim. Frist 14. april
78 % sykepleier fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
3 x 50 % sykepleier fast, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
2 x 50 % sykepleier vikariat, Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
Rokilde sykehjem har ledig flere studentstillinger samt behov for vikarer ved alle avdelinger
100 % fast stilling som Parksjef i Kristiansund. Frist 14. mai 2014
2 x 100 % faste stillinger som førskolelærer/spesialpedagog ved Kristiansund opplæringssenter (KO). Frist: 22. april
100 % vernepleier ved Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
100 % ergoterapeut/miljøterapeut Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
2 x 20 % studentstilling Kristiansund bo- og oppfølging. Frist 25. april
Fastlegehjemmel ved Bryggen medisinske senter. Frist: 23. mai 2014
Leder Nav Kristiansund. Frist 9. mai 2014
2 x 100 % veileder, fast ved NAV Kristiansund. Frist 23 april
100 % veileder, vikariat i 6 – 12 mnd ved NAV Kristiansund. Frist 23 april

Internt utlyst
• Bekkefaret bo- og dagtilbud, 100% hjelpepleier fast, frist 28. april 2014
• 100 % helsefagarbeider fast Rokilde sykehjem, frist 30. april 2014
• 75 % helsefagarbeider fast, Rokilde sykehjem frist 30. april 2014

Nav-lederen skifter beite

Enhetsleder
Geir
Obed
Nordli ved NAV-Kristiansund
skal nå gå over i en stilling
som seniorrådgiver i rådmannens stab.
Geir Obed Nordli slutter ved NAV
i midten av juni, og stillingen som leder
for NAV-Kristiansund ble utlyst i april.
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Utgangspunktet for den nye stillingen er
blant annet knyttet til Bystyrets vedtak
om bosetting av nye 50 flyktninger.
Dette
innebærer større fokus på
arbeidsinkludering i forhold til bosatte
flyktninger og andre utsatte grupper.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Ny enhetsleder for hjemmetjenestene
Gro Irene Sundet (47) tiltrer 1. mai som enhetsleder
for hjemmetjenestene i Kristiansund. Fra samme dato
er de tre tjenestedistriktene
slått sammen til en enhet.
Gro Irene Sundet er opprinnelig fra
Smøla, har bodd 25 år i Romsdal, bor nå
i Kristiansund og jobber for tiden som
enhetsleder i Fræna kommune.
Hun er utdannet sykepleier med
spesialutdanning innen geriatri, ped.

sem. og ledelse i helsevesenet.
Gro har jobbet i eldreomsorgen siden
1991, med unntak av et par år da hun
var høgskolelærer. Siden 2007 har hun
vært enhetsleder i Fræna, og har nå
3 eldreinstitusjoner, 3 avd. kjøkken og 2
dagsenter for eldre i sin portefølje.
Når hun tiltrer jobben i Kristiansund skal
hun ha tilhold i hjemmetjenestens kontorbygg på Løkkemyra
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Ferie- og seniordager for ansatte over 62 år
får man i tillegg 23 fridager
ved fylte 62 år og 46 fridager
ved 65 år. Dette er tiltak for
å stimulere eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb.

Ferieloven regulerer hvor
mye ferie de ansatte har,
blant annet at arbeidstakere over 60 år har krav på
en ekstra ferieuke. Som følge
av kommunens seniorplan

Av
kommunens
personalhåndbok
fremgår det at seniorpolitiske tiltak
i form av betalt fritid ikke gir rett til
ytterligere feriefritid. I kommunens
seniorplan står det at feriefritid etter
ferieloven kommer til fratrekk i grunnlaget for beregning av antallet fridager i
tiltaket “stillingsreduksjon”.
Eksemplifisert betyr det at en 62-åring
i 100 prosent stilling har et beregningsgrunnlag på 46 uker per år.
(52 uker - 6 uker ferie = 46 uker).

I praksis innebærer det:
• At en 62-åring i 100% stilling, i
tillegg til ferie etter ferieloven,
også har rett til 23 dager fri med
lønn i medhold av seniorplanen. En
65-åring i 100 % stilling har rett til
46 dager ekstra fri med lønn.
• I perioder hvor “senioren” har annen
type fravær (avtalt ferie, sykefravær etc.) som faller sammen med
oppsatt seniorfritid, anses den oppsatte seniorfritiden som avviklet.
Den kan ikke samles opp og tas ut
senere eller tas ut på forskudd for å
unngå at den “spises opp”.
Tekst: Sigvard Thy/Petter Ingeberg

Barnehagedagen i Rensvik barnehage

• Flere forestillinger og mere utkledningsklær
• Alle barn har rett til å si sin mening
Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens
innhold for nærmiljøet og omverdenen,
og få forståelse for de viktige prosessene som foregår der.

Rensvik barnehage markerte
barnehagedagen 18. Mars.
Det var tog og barna bar
plakater med slagord de selv
hadde laget.
I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin
egen grunnlov. Med grunnlovsjubileet i
2014 som bakteppe, skal demokrati og
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barns medvirkning settes på dagsordenen. Slagordet er: Jeg har noe å si!
Her er noen av slagordene som stod på
barnas plakater:
• Vi vil leke
• Barn har rett til å bli hørt og sett
• Vi vil være med å bestemme
• Vi har rett til å leke i fred
• Vi vil være sammen med venner

Demokrati og barns medvirkning er en
viktig del av barnehagenes innhold.
Barnehageloven, barnehagens rammeplan og FNs barnekonvensjon er viktige
plattformer som omhandler disse temaene.
Etter toget var alle samlet ute i barnehagen og spiste boller og saft til lunsj. Vi
hadde en kjempefin markering og solen
tittet også fram .
Tekst og foto: Heidi Kleivli, Enhetsleder

Engasjert ungdom med klare krav

Fra venstre Line Hoem (mentor), Hanne Steen, Marcus Stamnes og Marlinn Grødal

Tirsdag 25. februar sto Marcus Stamnes, Hanne Steen
og Marlinn Rånes Grødahl
fra Ungdomsrådet på talerstolen i Bystyret. Forsvinner
sykehuset tar det ta livet av
oljebyen, sa Hanne Steen.

Hanne Steen (15) frontet sykehussaken og fortalte om verdien av akutt- og
fødeavdeling i Kristiansund.
-Forsvinner sykehuset vil det ta livet av
oljebyen, sa hun. -For å få ungdom tilbake til byen etter endt utdanning, er et
sykehus med akutt- og fødetilbud viktig.

Det har siden 2012 vært en tradisjon at
ungdomsrådet har sin egen halvtime i
Bystyret to ganger hvert år.

Marlinn R. Grødahl (14) snakket varmt
for Opera- og kulturhussaken. Hun trakk
spesielt frem biblioteket og kulturskolen
som viktige deler av prosjektet.
-Med en større kulturskole vil flere barn
og unge få et bedre tilbud. Biblioteket
har for liten plass til arrangement og aktiviteter. Det opplevde jeg selv under
utplassering på biblioteket.

Marcus Stamnes (15) fortalte engasjert
om ungdommens stemme og ønsket om
at ungdomsrådet blir en høringsinstans.
-Det er viktig at ungdommen blir hørt.
Vi må bli høringsinstans i alle saker som
angår barn og unge i byen. Vi må få
bestemme over egen skjebne.

Marlinn avsluttet innlegget med at
Opera- og kulturhuset ikke bare blir

et operahus. Det blir også en viktig
møteplass i sentrum.
Ungdommens halvtime endte med applaus fra de folkevalgte og øvrige tilhørere. Mange politikere takket ungdomsrådet for gode og viktige innlegg.
Saken om ungdomsrådet som høringsinstans fikk rådmannen med seg til videre
behandling. Det ble også nevnt at ungdomsrådet burde ha fast plass i hovedutvalget, spesielt i saker som angår barn
og unge
Fremtiden er lys. Ungdommens stemmer er fremtidens stemmer. Disse ungdommene vil vi helt sikkert høre mer fra.
Tekst: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Rasisme fri sone - et holdningsløft
skulle
inngå avtale med
Norsk
Folkehjelp og LO om
å forplikte seg
som rasismefri
sone.

I mars i fjor vedtok i administrasjons- og likestillingsutvalget
at
kommunen
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søkere med
intervju.

En rasismefri sone forplikter seg ved utlysning av stillinger til
å oppfordre personer
med
minoritetsbakgrunn til å søke, og
kalle inn kvalifiserte
minoritetsbakgrunn til

Sonen må også ta alle henvendelser
om diskriminering på arbeidsplassen
alvorlig og gjøre sitt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår.
I
enhetsledermøte
i
november
informerte Camilla Lillevold-Øverås fra
Norsk Folkehjelp om hva det innebærer
å være rasismefri sone. Det ble delt ut
materiale som skal henges opp synlig i
alle enheter i kommunen.
Kommunen har på bakgrunn av dette
endret
ansettelsesreglementet
og
annonsetekst ved utlysning av stillinger.
Tekst: Laila Karlsvik, personalrådgiver
Foto Petter Ingeberg

En flott Stor Prisdag fredag 28. mars

Den Store Prisdagen 2014
ble arrangert i Festiviteten
fredag 28. mars. Publikum
koste seg og hedret prisvinnerne. Hedersprisen gikk
til Alv Jakob Fostervoll og
Asbjørn Jordahl for utrolig
mange års samfunnsinnsats.
KBK ble tildelt Kristiansundsprisen for å ha skapt et produkt som både gir stolthet og
gode opplevelser. Arrangør
var Kristiansund kommune.
Programmet og prisvinnerne var:
1. Rico-chet - Kristiansund Storband.
2. Velkommen og avduking av portrett
av Olav Grytnes malt av Åse Indergaard.
3. Mack The Knife - Kristiansund Storband m/Odd Harald Olsen (sang).
4. Årets Servicebedrift – Prisvinner:
Slatlem Bil AS v/Anton Slatlem og
alle ansatte.
5. Byggeskikkprisen – Prisvinner:
Funkishusene i Nils Bakkes vei v/
Møre Utbygging.
6. Ain’t No Love og A Deadline In Your
Soul - Brynjar Takle Ohr (sang).

7. Ungdommens Pris – Prisvinner:
Foreningen Gode Verdier Kristiansund.
8. Who Cares Christopher Høvik/Marte
Blomvik/Ole Einar Waage/Simen
Kornelius Strøm (dans).
9. Frivilligprisen – Prisvinner: Kjell
Laugtug.
10. Nightingale Sang In Berkeley
Square - Kristiansund Storband m/
Elisabeth Gjørsvik og Odd Harald
Olsen (sang).
11. The Girl From lpanema – Kristiansund Storband m/Elisabeth Gjørsvik
og Odd Harald Olsen (sang).
12. NM-vinnere Ståle Hakstad (fresbeegolf), Marita Gujord (skogsløp m/
skyting) og Tina Cathrin Hansen
(undervannsjakt)
13. Are You Listening - Brynjar Takle
Ohr (sang).
14. Nordeas Kulturpris – Prisvinner:
Drømmesøstrene.
15. Kristiansundsprisen – Prisvinner:
KBK.
16. Duett- Maria & The Violins String Sergey Pidoprygora & Tendai Makurumbandi (dans).

Alv Jakob Fostervoll og Asbjøn Jordahl fikk hedersprisen
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17. Hedersprisen – Prisvinnere: Alv
Jakob Fostervoll og Asbjørn Jordahl.
18. Alle prisvinnere på scenen, Fanfare
- Kristiansund Storband og allsang
med By ved hav akkompagnert av
Kristiansund Storband.
Konferansierer var Per Arne Westavik og
Jan-Erik Larsen. Regi Torfinn Carlsen.
Torkild Madsen hadde kontroll på lyd og
Vegard Hoel fra Bratthallen kjørte lys.
Kristiansund storband: Torgeir Andersen
(musikalsk leder), Arne Leren, Eva Basse
(altsax), Tor Arne Leren, Marianne Hestvik (tenorsax), Bjørn Slettestøl (barytonsax), Harald Svendsen, Stein Åge
Sørlie, Jan Ivar Frantzen og Jørn Hasselø
(tromboner), Einar Torske, Arne Larsen,
Nina Nordtømme, Kjersti K. Johansen
(trompeter), Geir O. Nordli (piano), Per
Morten Svendsen (bass), Mads Peter
Stavrum (trommer). Storbandsolister:
Elisabeth Gjørsvik og Odd Harald Olsen
Arrangør: Kristiansund kommune, og
dette var den 11. Prisdagen-arrangementet. Alle i Festiviteten.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bilde av Olav Grytnes ble avduket

Brynjar Takle Ohr ville ha mye røyk
på scenen, og fikk det

Aksjon sanserom på Dale
Det ble derfor sist høst startet en aksjonsgruppe med mål om å samle inn
penger til rehabilitering. I tillegg er det
mye nytt sanseromutstyr som er på
markedet og som ønskes inn i rommet.
Det er samlet inn midler gjennom kronerulling og støttekonsert. To jenter har
hatt kakesalg. I tillegg har flere foreninger, lag og bedrifter støttet tiltaket.
Frem til nå er det kommet inn hele
61000 kroner. Tiltaket er også sponset
med maling og gratis leie av container. Aksjonsgruppa sender en varm og
hjertelig takk til alle bidragssyterne.
Kristiansund Rotary overrakte en sjekk på 14 150 etter fakkelssalget på Nyttårsften.
Leder Bente Åsbø sto for overrekkelsen

På Dale dagsenter er det et
sanserom som i sin tid kom i
stand ved at Oddbjørn Lommundal
sprang
maraton
for å samle inn penger og
Barneavdelinga ved sykehuset ga også bidrag. Takket
være velvillige bidrag blir
det nå rehabilitert.
Et sanserom er et rom som innbyr til
sansestimulering ved hjelp av lys, lydeffekter. Snozelen er det opprinnelige
uttrykket.
Dale dagsenter har et hvitt sanserom.
Det inneholder fiberoptiske lystråder,

vannseng,
vannboblerør
med
lys,
fargekarusell. Rommet er dekt av hvite
myke puter. Det har vært et populært
tilbud blant mange barn, unge og eldre.

Aksjonsgruppa er snart i mål, men det er
fortsatt noen midler som mangler før alt
er finsnsiert. Aksjonsgruppa viderefører
arbeidet og satser på at rehabiliteringen
kan starte før sommeren.
Tekst: Monica Skomsøy/Marit Gudmundsen

Sanserom kan være positivt blant annet
for personer med ADHD, demens, multifunksjonshemming, utviklingshemming,
autisme og psykiske lidelser.
Rommet gir følelse av glede. Det er både
fysisk og psykisk avslappende å være
der inne, sansene stimuleres og brukerne har godt nytte av rommet.
Rommet har vært svært populært, men
nå er det slitt og trenger opprustning.
Utstyr er også ødelagt.

Maja og Andrine hadde kakesalg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet
Vi har nå startet en enkel og
gratis abonnementsordning
på dette infobladet. Sender du epost til infobladet@
kristiansund.kommune.no,
så legger vi deg inn på en
abonnementsliste. De som
står på listen får infobladet
sendt elektronisk direkte til
egen epostkasse hver gang
et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut informasjonsbladet Kristiansund.
I bladet presenteres små og store nyheter om saker og ting som skjer i kommunen.
Målgruppen for bladet var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte,
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og bladet ble distriburt internt.
Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort
tilgjengelig for alle. I tillegg blir det ved
hver utgivelse sendt egen melding til
ordførerne og rådmannene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og
til de folkevalgte på “Mørebanken” 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 alle tidligere utgivelser av
Infobladet Kristiansund ved å trykke på
denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

La mæ klar det sjøl!
utvikling
og
den
fysiske
belastningen
på personalet
reduseres.

I oktober hadde lederen i
Myra
barnehage
samtale
med NAV i forbindelse med
høyt sykefravær. Det førte til
at barnehagen nå er i gang
med prosjektet: ”La mæ få
klar det sjøl! Ergonomi og
pedagogikk i barnehagen”.
Først og fremst handler det om selvhjulpne barn i aktiviteter som er ergonomisk belastende for de voksne. Dette
ved å sette fokus på motorisk utvikling
og la barna selv utføre flest mulig oppgaver. På denne måten styrkes barnas

Barnehagenes
rammeplan
har fokus på
barns læring.
I denne sammenhengen
handler
det
om at barna
utnytter
egne
evner
og kapasitet.
I
prosjektet stiller vi
spørsmålet: I
hvor stor grad er dette knyttet til selvstendighet i hverdagsaktiviteter?
Ved å arbeide systematisk og faglig med
hverdagssituasjonene, får det som ofte
oppfattes som strevsomme rutiner et
pedagogisk innhold.
Når personalet i fellesskap utarbeider
gode rutiner og blir samkjørte i pedagogikken, fremmer det godt personalsamarbeid. Dette fremmer igjen god
trivsel, fellesskap og samhold.
God organisering og aksept for at
arbeidsoppgavene trenger tid og ro

fører til mindre opplevelse av stress.
Barn som møtes med anerkjennelse og
veiledning i stedet for korreksjoner og
masing, blir glade barn.
Tidligere hadde barnehagen ergonomi
som tema på enkelte personalmøter. Det
var interessant, men neste dag fortsatte
alle som før. Nå er ergonomi og HMS en
del av jobben hver dag. Det er en del
av faget, det pedagogiske opplegget for
barna.
Personalgruppen ble presentert for
prosjektet i desember. Det var en del
møteaktivitet om dette på kveldstid de
første månedene i 2014.
Møtene er brukt til planleggingsarbeid.
Barnehagen har hatt besøk av ergoterapaut fra bedrifthelsetjenesten, det er
gjort risikoanalyser av arbeidssituasjoner og det er skrevet handlingsplaner for
arbeidet som nå er i gang.
Så langt er prosjektet en suksess. Selv
om avdelingene har valgt et hovedområde hver, så påvirker dette hverdagen
i hele barnehagen. Tanker og handlinger
er endret. Personalet opplever mindre
stress, mindre belastninger og har barn
som i større grad klarer det sjøl!
Trykk for mer info. om prosjektet.
Tekst og foto: Reidun Vullum, enhetsleder

Nye ICDP foreldreveiledere

Fra venstre. Toril Skog, Linda Pedersen, Ann Kristin Dybvik, Maren
Steinnes, Randi Lindholm, Kirsti Wenaas, Linda Tollefsen, Bjørnar Brattøy og Laila Kruse. Monica Fagereng var ikke tilstede da bildet ble tatt

Fem barnehageansatte og en
helsesøster er nå sertifisert
gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Hovedmålet er at veilederne skal
arbeide for bedre samspill
mellom foreldre og barn.

7

Deltakerne
er
Monica Heggdal
og Linda Tollefsen
fra
Fløya
barnehage, Randi Lindholm fra
Dale barnehage,
helsesøster Kjersti Halsbog Lange,
samt Laila Kruse
og
Ann-Kristin
Dybvik fra Heinsa
barnehage.

Deltakerne
meldte seg på
gjennom Bufetat der Kjersti Blomsø Olsen og Ann-Kristin Hagerup fra familievernkontoret sertifiserer nye veiledere.
For å bli sertifisert må deltakerne være
med på fire kursdager, selvstudium og

gruppeoppgaver mellom samlingen.
Deltakerne er nå midt i selvtreningsprogrammet som innebærer gjennomføring
av programmet til en gruppe foreldre.
De fem sportye foreldrene er fra Heinsa
og Dale barnehage.
Sammen med foreldregruppen er det
åtte arbeidsmøter der man går gjennom
åtte tema for godt samspill.
Etter avsluttet sertifisering håper veilederne at programmet kan utvides til å
omfatte sertifisering av flere ansatte i
barnehagen.
Helsestasjonen skal også sette i gang en
ny sertifiseringsgruppe til høsten.
ICDP = International Child Development
Program.
Tekst: Ann Kristin Dybvig, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

UNGDATA - lokal ungdomsundersøkelse
dersøkelse blant
kommunens ungdommer. Elever
fra
ungdomsskolene og videregående skoler
er med.
Til sammen er det cirka
1500 ungdommer som
skal svare på spørsmål
innenfor
temaområdene nære relasjoner,
skole og utdanning, fritidsaktiviteter, helse og
trivsel, rusmiddelbruk,
risikoatferd og vold.

På oppdrag fra Kristiansund
kommune skal NOVA og
KoRus Midt-Norge nå foreta en anonym spørreun-

Målet
med
undersøkelsen er å få en
oversikt over oppvekstsituasjonen i Kristiansund. Resultatene fra
undersøkelsen blir et
viktig grunnlag for ungdomspolitikken og det
forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i vår kommune.

del og en del med tilleggsspørsmål, hvor
spørsmålene er mer utdypende.
Det tar omlag en skoletime å gjennomføre undersøkelsen for elevene. Den
gjennomføres elektronisk og foregår fra
mandag 21. april til fredag 9. mai.
Nyhetsstoff, informasjon, bakgrunnsmateriale og kunnskap om ungdom på ulike
felt finnes på nettsiden Ungdata.no.
Hver skole har en administrator som har
ansvaret for gjennomføringen på egen
skole. Er det andre spørsmål i knyttet
til undersøkelsen kan man kontakte
folkehelsekoordinator Bente Elshaug.
(957 05 451 eller bente.elshaug@
kristiansund.kommune.no). Hun er kontaktperson for undersøkelsen i Kristiansund.
NOVA er forkortelse for Norsk institutt
for forskning om oppvekst, velferd og
aldring. KoRus er Kompetansesenter
rus – region Midt-Norge.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator

Spørreundersøkelsen har en obligatrisk

Kristiansund.no kopp til Jarle Krogsæter
Arbeidsmiljøkonferansen arrangeres i et
samarbeid mellom Fagforbundet, KS og
Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal.
Arbeidsmiljøprisen blir delt ut hvert år,
og er ei oppmuntring til en kommune/
fylkeskommune, offentlig eid institusjon, arbeidsplass eller enkeltperson som
har utmerket seg med å legge til rette
for et godt arbeidsmiljø. Det hører med
til sjeldenhet at prisen har gått til en enkeltperson.

Onsdag 26. mars ble hovedverneombudet i Kristiansund
kommune Jarle Krogsæter
tildelt den gjeve arbeidsmiljøprisen for 2014. Prisen ble
utdelt av regiondirektør for
KS Midt-Norge Gunnar Bendixen under årets Arbeidsmiljøkonferanse for Møre
og Romsdal. I tillegg får han
nå Kristiansund.no koppen
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Juryen beskriver Jarle Krogsæter som en
“trekkhund” innen feltet. En foregangsfigur som inspirerer andre verneombud
lokalt og regionalt.
Juryen la vekt på at han i kraft av vervet
har blitt kjendis og guru for andre med
samme verv. Han har jobbet målrettet
med HMS og opprettelse av HMS grupper. Han er opptatt av at ledere, verneombud og tillitsvalgte sammen skal
løse utfordringene på arbeidsplassen.
Han har startet egen nettside som også
blir flittig brukt av andre verneombud i

fylket. ”Skynd deg langsomt” er overskriften på hjemmesiden og er, i følge
juryen, et godt motto for arbeidet.
På hjemmesiden finner man blant annet
etiske retningslinjer for verneombud.
Prisen er en stor anerkjennelse for jobben Jarle Krogsæter har gjort som hovedverneombud i Kristiansund kommune.
En velfortjent Kristiansund.no kopp går
derfor til Hovedverneombud Jarle Krogsæter for god omdømmebygging.
Tekst: Venke Tømmervåg, Servicekonsulent

Kommunale 25-års jubilanter
Kristiansund kommune har
mange dyktige ansatte som
har jobbet i kommunen i en
årrekke. Mange av dem er nå
blitt hedret for den store innsatsen de har lagt ned i 25 år
eller mer.
Sist kommunen hadde et slikt 25årsarrangement, var i 2007. Det var
derfor mange jubilanter som skulle hedres denne gangen.
Arrangementet ble gjennomført med fire
samlinger i Bystyresalen med til sammen 132 jubilanter.
Onsdag 19. mars var ansatte fra sykehjemmene, Interne tjenester, Psykisk
helse, Tildeling og koordinering, og NAV
representert. Tirsdag 1. april var det jubilanter fra Bo/dagtilbud og avlastning,
og fra Hjemmetjenestene distrikt 1, 2
og 3 representert. Onsdag 2. april ble
jubilanter fra skole og barnehage hedret
og onsdag 9. april var turen kommet til
Teknisk, Sentraladministrasjonen, Servicekontoret, Nordmøre kemnerkontor,
Atlanten idrettspark og PPT.
Forarbeidet og planleggingen av jubileet ble utført av personalrådgiver Laila
Karlsvik og lærling ved personalseksjonen, Mei-Lin Lee.
På jubilantsamlingne ønsket personalsjefen først velkommen, og deretter var
det kulturinnslag med flinke elever fra
Kulturskolen i Kristiansund. Deretter var
det servering av fingermat/tapas, sprudlevann (eplecider), kaffe og brownies fra
Atlanten Idrettspark.
De respektive kommunalsjefer holdt
tale, før det ble utdelt gave og diplom til
hver enkelt jubilant.
Samlingen ble avsluttet med gruppebilde.
Vi takker og gratulerer alle jubilantene
for lang og tro tjeneste.
Tekst: Nils T Walseth/Laila Karlsvik
Foto: Petter Ingeberg
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Godt kosthold er del av et friskt liv
•
Se etter Nøkkelhullet
når du handler. Det gjør det
enklere å sette sammen et
sunt, variert og godt kosthold.
Ha en god balanse mellom
hvor mye energi du får i deg
gjennom mat og drikke, og
hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.

På Frisklivssentralen jobbes
det ut ifra Helsedirektoratets
sine kostholdsråd, og det er
små skritt i riktig retning,
som gjelder.
Det du spiser og drikker påvirker helsen.
Å spise sunt og variert, kombinert med
fysisk aktivitet er bra både for kropp og
velvære.
Med riktig hverdagskost kan du også
forebygge sykdom. Ofte kan det å ta
små grep i hverdagen ha stor betydning
for helsen. Matvarer merket med Nøkkelhullet er et hjelpemiddel for å ta de
små, sunne grepene i hverdagen.
Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter
og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
Sunn hverdagsmat og et variert
kosthold gir deg et godt grunnlag for
god helse, og bidrar til at du får i deg
næringsstoffene du trenger. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt
og bær, grove kornprodukter og fisk, og
begrensede mengder bearbeidet kjøtt,
rødt kjøtt, salt og sukker.
• Velg matvarer med begrensede
mengder mettet fett, sukker og salt.

Ved å opprettholde normalvekten din reduserer du også
risikoen for helseproblemer.
Om du ønsker å gå ned i vekt, er det
særlig viktig at du har fokus på hva og
hvor mye du spiser i forhold til hvor fysisk aktiv du er.
• Begrens inntaket av mat og drikke som har høyt energiinnhold og
lite næring, som brus, godteri og
snacks.
• Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til
å opprettholde kroppens energibalanse.
Det er mange som har spørsmål om
dette med 5 om dagen: Hva er det?
Spis minst fem porsjoner grønnsaker,
frukt og bær hver dag.
La grønnsaker og frukt inngå i alle dagens måltider. Gå på oppdagelsesferd i
frukt- og grøntavdelingen. Smak og eksperimenter. Velg ulike farger.
• En porsjon tilsvarer 100 gram, og
kan for eksempel være en liten bolle
med salat, en gulrot eller en middels
stor frukt.
• Du kan bruke friske, hermetiske,
frosne, og varmebehandlede grønnsaker, frukt og bær. Mulighetene
er mange. Halvparten av «fem om
dagen» bør være grønnsaker.
• Varier mellom ulike typer grønnsaker
og frukt. Bruk gjerne tomater, løk,

purre og hvitløk.
• Poteter er ikke inkludert i «fem om
dagen», men hører med i et variert
kosthold. Poteter inneholder mer
kostfiber, vitaminer og mineraler
enn vanlig ris og pasta. Du bør helst
velge kokte eller bakte poteter.
• Spis gjerne en liten håndfull usaltede
nøtter om dagen.

Eksempler på 5 om dagen
1. Lager du denne smoothien får du i
deg store deler av dagens behov for
frukt, samt 1 porsjon grønnsaker:
150g raspet gulrot, 100g appelsin,
100g banan og 1 tørket aprikos
kjøres i blender sammen med
isbiter.
2. Cherrytomater, knaskegulrøtter,
minimais og reddiker trenger ingen
tilberedning! Spis det som snacks
eller som en del av lunsjen. Dette er
også grønnsaker som passer perfekt
å legge i matpakken til barna. Ha
frukt og grønt opp skjært stående
framme. Kanskje en av de større
barna kan ha ansvar for dette?
3. La barna bli fruktsjef. De passer på
at det er frukt tilgjengelig og sier
ifra når det bør kjøpes inn mere.
4. Bruk en halv avocado som pålegg
på brødskiven, sammen med litt
salt, pepper og noen skiver paprika.
Godt og mettende!
5. Skjær eple i båter (bruk gjerne
en epledeler) og bland en dipp av
vaniljeyoghurt/-kesam og kanel.
Kjempegodt å sitte og dippe under
“Gullrekka” på fredager!
Tekst : Helsedirektoratet/Frisklivsveileder
Anne-Cathrine Grav Olsen

Frigjørings- og veterandagen 8. mai
Markeringen av 8. mai blir på
tradisjonelt vis.
Det starter klokken 18.00 i Minnelunden med tale og kransnedleggelse. Deretter går toget til kransnedleggelse ved
Minnesmerket Holocaust. Markeringen
avsluttes på Piren ca kl 18.45. Musikkorpset Tempo spiller og leder an i toget.
Veterandagen er en norsk merkedag
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innført av regjeringen for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære
veteraner. Merkedagen er lagt til 8. mai,
frigjøringsdagen. Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel
som dem som har tjenestegjort i FNs
fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.
Tekst: Tore Myrum
Foto: Petter Ingeberg

Ny nasjonal barnehagekonferanse i 2015

I samarbeid mellom Sunndal
og Kristiansund kommuner planlegges det nå en ny
nasjonal barnehagekonferanse i Kristiansund 5. og 6.

februar i 2015. Dette blir den
åttende konferansen i ”vi
skaper framtida” serien.

hjelpetjenestene som omgir barn og
unge, høyskoleansatte og andre som er
opptatt av barnets beste.

Dette blir det syvende året at Sunndal
og Kristiansund kommuner inviterer til
konferanse under operafestukene i Kristiansund.

Til konferansen i 2015 har arrangørene
alliert seg med: Trygve Arne Børve
(psykolog og konferansens hovedforeleser og «Artist in residence»), Kåre
Sten Olafsen (nevropsykolog med blikk
for temperamentets betydning i danningen) og Morten Øgård (professor fra
Universitetet i Agder med kunnskap og
forelesningsferdigheter langt utover det
vanlige.)

Under konferansen i 2015 har arrangørene satt søkelyset på barns psykiske helse, og fra et stå sted forankret
i nevrovitenskapen og epigenetikken,
samtidig som begrepet praksisimplikasjoner skal vies den nødvendige oppmerksomheten.
Målgrupper for konferansen er som tidligere år ledere og pedagoger i barnehager og skoler, politikere og byråkrater,

Spørsmål og svar om Visma

Visma
Enterprise
er
et
lønns-, personal- og økonomisystem.
Det
erstatter Agresso.
Flere av våre
datasystem er knyttet opp
mot Visma, blant annet
for overføring av informasjon til/fra turnussystem,
fakturering
av
oppdrag
med mer. Etter innføring av
Visma har vi fått noen
spørsmål om hvordan man
får tilgang til egen lønnsslipp. Her er noen spørsmål,
og svar.
Kor finn æ lønnsslippen min?
Alle ansatte henter lønnsslipp fra vårt
nye datasystem Visma. Du logger deg
på med brukernavn og passord på kommunal PC. Visma skal da ligge som et
ikon på ”skrivebordet”, som automatisk
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Les mer om konferansen her.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Synnøve Kitdal

logger deg på og gir deg tilgang til dine
dokumenter og opplysninger. Det ligger
veiledning om dette på intranett.

hensyn. Lønnsslippen din kan inneholde
sensitiv informasjon om lønnstrekk og
bør ikke komme på avveie.

Æ har ikkje brukernavn og passord
– kor får æ det?
Det får du ved å kontakte IKT-avdelingen 71 57 40 50 eller 05servicedesk@
kristiansund.kommune.no. Hvis du ikke
har vært databruker før, kan du kontakte enhetslederen din, som har den
informasjonen du trenger.

Mykji styr for ein lønnsslipp da?
Dette
er
begynnelsen
og
etterhvert får du flere muligheter i systemet.
Fra
”Meg
selv”
siden,
skal du legge inn nærmeste pårørende og barn under 12 år (18 år dersom kronisk sykt barn). Du vil senere
kunne legge inn kompetanse (utdanning
og praksis) samt søke på stillinger, søke
om ferie og legge inn fravær. Enkelte enheter kan etterhvert også levere timelister på web.
En hyggelig bonus med innføringen av
Visma er at alle kommunalt ansatte nå
har egen epostadresse. Det gjør at vi
kan sende epost til alle medarbeidere,
og slipper å bruke privat epost når vi
kommuniserer med hverandre eller innbyggerne. Epost kan nås på jobb, eller
hjemme på https://owa.orkidenett.no

Men, ka om det ikkje virke?
Da tar du kontakt med IKT. Du kan få
et nytt passord hvis noe er feil. Husk at
du ikke kan bruke ”fellesbruker” på arbeidsstedet. Hver ansatt får eget brukernavn og passord som skal brukes ved
innlogging.
Kan æ hente ut slippen hjemmefra?
Ja, men først etter at du har gjort dette
fra en kommunal PC. Det er fordi du må
lage deg et eget passord første gang du
logger deg på. Det er strenge regler for
databehandling og personvernhensyn.
Husk det du leste da databrukeravtalen
ble underskrevet.
Veiledning om innlogging hjemmefra
ligger på intranett – det er også laget
en læringsvideo om dette på Youtube.
http://tinyurl.com/VismaKSU
Koffer gjørra det så innvikla?
Ved første innlogging er det litt omstendelig. Det er av sikkerhetsmessige

Ka med mannen min som e politiker
– kor finn han lønnsslippen sin?
Han får lønnsslippen sin enten på
papir, eller på en privat e-postadresse,
akkurat slik som før. Personalseksjonen
legger inn ønsket e-postadresse til alle
som er politikere, støttekontakter og
andre oppdragstakere (de med godtgjørelse for ulike oppdrag i kommunen).
Tekst: Monica Aarønes (personalrådgiver) og
Arild Ovesen (enhetsleder IKT-arkiv)

Felles brukerråd for sykehjemmene

Innspillene var mange både på
risiko- og suksessfakrirer

er viktige og nødvendige stemmer inn i
denne snuoperasjonen.

«Dette er et historisk møte»
uttalte kommunalsjef Helge Carlsen da han onsdag 2.
april åpnet det første møtet i
et felles brukerråd for sykehjemmene i Kristiansund.
Brukerrådene ved de fire sykehjemmene
har drøftet erfaringer med å starte opp
brukerråd, og hvordan vi skal videre-

utvikle brukerrådene og brukermedvirkningen generelt.
Helge Carlsen poengterte at vi nå er
inne i en snuoperasjon, fra en institusjonell tenkemåte der beboerne må innrette seg etter sykehjemmets rutiner
– mot et fokus på enkeltmenneskets behov og ønsker. «Det er ikke enkelt å bo
på noens arbeidsplass». Brukerrådene

Deltakerne ble deretter utfordret til å
komme med innspill på risiko- og suksessfaktorer, og spesielt mulige suksessfaktorer for et godt brukerråd.
Alle innspill vil nå bli brukt i Utviklingssenterets arbeid med å lage et hefte
med tips og råd om oppstart av brukerråd.
Tekst og foto: Linda Kornstad Nygård,
forsknings- og utviklingsmedarbeider

Kristiansund som storby
Skålnes, Maiken Ohr og Thomas Hånde.
Noen av bildene deres ble blåst opp og
utstilt i stort format i utstillingslokalene
hos ShoeArt.
Nå etter at utstillingen er ferdig, er noen
av bildene fra utstillingen utlånt til Rokilde Sykehjem. Bildene vil helt sikkert
vise en ny side av byen for beboerne.
Kristiansund kommune vil også bruke
bildene som illustrasjoner i ulike
forbindelser.
Tekst: Bente Weiseth Frantzen,
næringskonsulent. Foto: Jonas B Holden
(sykler) og Thomas Hånde (rullebrett)

I fjor høst ble resultatet av
fotokonkurransen, Kristiansund som storby, stilt ut i
lokalene til ShoeArt på kaia.
Eier Cecilie Hoset Holsen hadde tidligere
søkt kommunalt næringsfond om støtte
til fotoprosjektet som skulle få oss til å
se på by’n oss med litt andre øyne.
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Fotokonkurransen hadde også en målsetning om at det skulle være fotografier
fra både Averøy og Kristiansund. Noen
av bildene med motiv fra Averøy har nå
fått sin plass i det nye kommunehuset
på Bruhagen.
Fotografene som ble med helt til slutt
var Christine Vie, Jonas B Holten, Inga

Nordiske dager og vennskapssamarbeid
to-språklig kommune. Nyere kommunesammenslutninger har gjort at andelen
svensktalende har sunket. Det er fortsatt godt over 10 prosent svensktalende, og de har blant annet egen svensk
skole, teater, med mer.

Fredericia

Er nordisk samarbeid blitt
umoderne?
Sammenlignet
med de første årene etter
krigen, kan det kanskje se
slik ut. Mens realiteten er
at samarbeidet har tatt andre former og blitt mer innholdsrikt. Det gjelder i hvert
fall for de fire vennskapsbyene Kristiansund, Fredericia,
Härnösand og Kokkola som
møtes annet hvert år.
Det var Foreningen Norden som tok
initiativ til å opprette vennskapsbyforbindelser. Det skjedde første gang i
1939 i Thisted i Danmark. På grunn av
den 2. verdenskrig ble det en foreløpig
stans i arbeidet, men vi vet at det under og etter krigen ble arrangert hjelpesendinger – spesielt med mat fra både
Sverige og Danmark til Norge. Over Bottenviken gikk det også hjelpesendinger
til Finland. Blant annet ble det etablert
et ”fadderforhold” mellom Härnösand og
Kokkola.
Båndene som var blitt knyttet ble nå
mer formaliserte vennskapssamarbeider, og fra 1947 var Foreningen Norden
i gang med å etablere samarbeidskommuner – eller vennskapskommuner over
hele Norden.
Allerede fra 1948 ble vennskapsbyforholdet mellom byene Härnösand, Kokkola, Fredericia og Kristiansund etablert,
og de siste åtte årene er det blitt mer
aktivt enn noensinne.
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Hvorfor disse 4 byene?
Like etter andre verdenskrig var de fire
byene nesten like store, og de var alle
viktige havnebyer.

Härnøsand

Den eldste av byene, Härnösand, ble
grunnlagt i 1585 (429 år i år). Härnösand
er länshovedstad (fylkeshovedstad) og
bispesete fra 1772. Det er en kulturby
og et administrasjonssentrum. I likhet
med Kristiansund har de kjempet sin
sykehuskamp og tapte mot Sundsvall.
Kommunevåpenet er en bever.

Kokkola

Kokkola ble grunnlagt av Gustav 2 Adolf
i 1620 (394 år i år). Opprinnelig var det
en sjøfartsby som utviklet seg til en industriby der utvinning av tjære var sentralt. Byvåpenet er en tjæretønne.
Kokkola, eller Karleby som den heter for
den svensktalende befolkningen, er en

Fredericia, ble grunnlagt på befaling av
Frederik 3 i 1649 (365 år i år). Bykjernen
var anlagt som festningsby for å skape
en hovedfestning for Jylland. Byen fikk
visse privilegier som trosfrihet og asylrett, og ble et tilfluktssted for religiøst
forfulgte, særlig hugenotter og jøder.
Det er en industri- og havneby med et
viktig jernbaneknutepunkt. Byvåpenet
er en løve, men Landsoldaten står kanskje mer sentralt som symbol – slik vi
har klippfiskkjærringa.

Kristiansund

Kristiansund, er den yngste byen i vennskapssamarbeidet. Vi ble grunnlagt i
1742 av Christian VI. (272 år i år).

Videreutviklet til folkefest
Alle de fire byene har utviklet seg litt
forskjellig. Det har skjedd kommunesammenslutninger, innbyggertallet har
økt, men kontakten består.
Hvorfor har vi klart det bedre enn
mange andre kommuner med vennskapsforbindelser? Svaret må være at vi
har gjort nordiske dager til en folkefest –
en slags ungdommens kulturmønstring.
Slik blir det også i år der ungdommer fra
alle de fire vennskapsbyene samles omkring temaet fred, frihet og vennskap,
som skal synliggjøres gjennom musikk,
sang og dans.
Tekst: Eldbjørg Hogstad,
prosjektleder Nordiske dager

Meget stor pågang mot IT-servicedesken
jobben din». IKT-avdelingen støtter opp under
samtlige av kommunens
tjenester og fagfelt, og
må ofte sette seg inn i
helt nye og spennende
problemstillinger.

er 84,7 prosent av alle henvendelser på
telefon besvart innen 30 sekunder.
For å synliggjøre avdelingens arbeid vil
vi i tiden fremover publisere noen av
nøkkeltallene. En kort status, oversikt
over antall åpnede og lukkede saker,
samt besvarte telefonhenvendelser.

Per i dag rekker avdelingen dessverre ikke
over alle sakene som
kommer
inn.
Hver
måned registreres det
over 600 nye saker i servicedesken, og mange
saker løses i tillegg over
telefon eller på stedet
uten å bli registrert.
Sakene blir prioritert i
forhold til alvorlighetsgrad,
hvor
mange
som er berørt, og tilgjengelige ressurser på IT-avdelingen.

Grafen gir oversikt over antall nye saker samt løste
saker fra januar til april.

Kommunens IT-avdeling har
meget stor pågang. I årets
tre første måneder hadde
servicedesktelefonen 3196
anrop. Mange saker løses
raskt. Noen tar lengre tid.
IT-avdelingen jobber med mye forskjellig, og den ene dagen er aldri
lik den foregående. På medarbeiderundersøkelsen er avdelingen blant
kommunens og landets beste på
spørsmålet «Lærer du noe nytt gjennom

Den beste måten å sikre at henvendelser ikke blir avglemt, er å sende dem
på epost 05servicedesk@kristiansund.
kommune.no eller registrere dem selv
på http://Servicedesk/.

Fra januar til april hadde servicedesken
3196 anrop. 2707 av dem (84,7 %)
ble besvart innen 30 sek. Anrop som ikke
besvares innen 30 sek. regnes som tapt.

I tillegg er servicedesktelefonen bemannet fra 08.00 til 16.00. Det hender
at noen samtaler tar såpass lang tid at
noen opplever å ikke få svar. Hittil i 2014

Tekst: Arild Ovesen, enhetsleder

Utlysning av næringsfond våren 2014
rett? Da bør du se nærmere
på mulighetene for å søke
næringsfondsmidler. Midlene
er søkbare fra 5. april.
Det er nå nye muligheter for å søke
midler til næringsutvikling. Bedrifter i
Kristiansund og Averøy har anledning til
å søke både fra respektive kommunale
fond og fra det felles regionale næringsfondet.

Er du i oppstartsfasen på en
bedriftsetablering? Har du
et spennende prosjekt som
kan gi vekst og muligheter,
eller har en kjempeidé som
trenger en ekstra runde med
markedsundersøkelse
for
å avklare om den har livets
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Vedtekter og generell informasjon
finnes på de kommunale hjemmesidene
og på Regionalforvaltning.no, søk opp
Kristiansund og da dukker de ulike fondene opp i menyen.
Frist for å søke midler er 16. mai. Alle
søknader må legges inn i søkeportalen
www.regionalforvaltning.no. Søknader

som ikke omsøkes via denne portalen,
vil ikke bli behandlet.
Har du spennende tanker som ikke er
helt ferdig-knadd, anbefaler vi at du tar
kontakt med oss eller booker time hos
www.hopp.id som er på Bølgen Nærings
hage. Her får du gratis hjelp til å lage
en strukturert forretningsplan som er et
godt utgangspunkt for søknad om midler
fra næringsfondet.
Kontaktperson ved kultur- og næringsenheten er:
Bente.weiseth-frantzen@
kristiansund.kommune.no
Tekst: Bente Weiseth Frantzen,
næringskonsulent

Turkassetrimmen StikkUT! 2014
Turbeskrivelser
Det ligger gode turbeskrivelser
på alle StikkUt! turer på stikkut.no og på Møre og Romsdal
fylkeskommune sin morotur.
no.
Her finnes turbeskrivelser og
kart med mere over mange
områder i Møre og Romsdal.
Her beskrives både sommerog vinterruter.
Les også om turkassetrimmen
på kristiansund.no (stikkut
2014).
Egen StikkUt brosjyre med
kart kommer ut til 1. mai.

Turmål i Kristiansund
Kristiansund har valgt 12 ulike
turmål med variert vanskelighetsgrad:

Årets turkassetrim StikkUt!
starter 1. mai. Som tidligere
er dette et samarbeid mellom
Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal og medlemskommunene. Turene skal være
fra de lette (grønn løype)
der alle kan ferdes trygt og
det kreves ingen spesielle
ferdigheter, til krevende turer (rød løype) for erfarne
turgåere med god utholdenhet. Til alle turmålene er det
skrevet gode turbeskrivelser
og det er satt opp skilt som
viser at det er StikkUt! tur.
I Kristiansund startet StikkUt! i 2011 og
har siden da aktivisert både unge, voksne og eldre. Frivillige ildsjeler, velforeninger og kommunen samarbeider om
aktiviteten.
12 turmål er fordelt over hele Kristiansund. Tilsammen i medlemskommunene
kan vi oppsøke 150 turmål. I 2013 var
det 14 690 elektroniske registreringer
av turmålene i Kristiansund. En økning
på 6000 fra året før.
Ved deltagelse i StikkUt! blir turløyper
merket og flere stedsskilt satt ut. Det samarbeides på tvers av enhetene i kommunen med tanke på utvikling av Årets
turkassetrim StikkUt! starter 1. mai.
Som tidligere er dette et samarbeid mellom Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
og medlemskommunene. Turene skal
være fra de lette (grønn løype) der alle
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kan ferdes trygt og det kreves ingen
spesielle ferdigheter, til krevende turer
(rød løype) for erfarne turgåere med
god utholdenhet. Til alle turmålene er
det skrevet gode turbeskrivelser og det
er satt opp skilt som viser at det er StikkUt! tur.
gode turstier og sikring av friluftsområder. Aktivitet ute i det fri er bra for
både den fysiske og mentale helsen.

Turkonkurranse
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har
egen StikkUt! side hvor den elektroniske
registreringen skjer. Her kan alle “samle” på turer både i sin egen kommune og
i de andre medlemskommunene.
Turkassetrimmen varer fra 1. mai - 31.
oktober. I denne perioden er det mulig
å besøke turmålene og skrive seg inn i
boka som ligger i turkassa.
Det skal også lages et nytt StikkUt! krus
for 2014. Kruset er designet av kunstneren Arne Nøst og produseres av
Porsgrund porselen. Kruset kan bestilles
via nettsiden til Friluftsrådet mot slutten
av turkassetrimmen.

Elektronisk registrering
I hver turkasse ligger det et laminert kodeark.
Du kan registrere din turkode på stikkut.
no når du kommer hjem, eller via din
smarttelefon når du er ved turkassa.
Da laster du ned mobilappen Morotur,
så har du både StikkUt! turer og mange
andre turer i Møre og Romsdal lett tilgjengelig.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bautaen (Innlandet)
Klubba (Kirklandet)
Lasken (Gomalandet)
Skorpa (Gomalandet)
Kvernberget (Nordlandet)
Drabovatnet (Frei)
Kvalvik Fort (Frei)
Bolgvatnet (Frei)
Midtfjellet (Frei) ny
Freikollen (Frei)
Kjerringvatnet (Frei)
Sildvolnesåsen (Frei)

Vi håper på stor deltagelse i årets StikkUt! konkurranse og at antall registreringer på nett øker. Oppfordre venner,
naboer, arbeidskollegaer og familie til
å bli bedre kjent i egen kommune og
bruk den vakre naturen vi har rundt oss.
Våre nabokommuner Tingvoll, Sunndal,
Gjemnes, Averøya, Fræna og Eide har
også sine StikkUt! turer som passer for
de fleste av oss. God tur!
Tekst og foto: Bente Elshaug,
folkehelsekoorsinator

Det nærmer seg 17. mai

Tiden frem mot 17. mai går
veldig fort og planleggingsarbeidet med feiring av nasjonaldagen er godt i gang.
Årets feiring blir også en viktig markering av “Grunnlovsjubileet” med enkelte
nye elementer i seg – for eksempel utvidet tale og kransnedleggelse ved Christiestøtten og tale ved John Moses bautaen på Moses plass. Det blir også en
spesiell 17. mai konsert i Festiviteten i
år med Kristiansund Symfoniorkester og
med tema rundt “Grunnlovsjubileet”.
17. mai komiteen ledes av Einar Jahn
Torvik og sekretariatet er lagt til Kultur- og næringsenheten på Tinghuset.

Resten av 17. mai komiteen består av
personer oppnevnt av formannskapet,
Korpsforum, ansatte i grunnskolen og
videregående skoler, speiderne, Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede og frivillige personer med lang fartstid i 17. mai komiteen.
Utover de litt mer spesielle elementene
ift “Grunnlovsjubileet” vil årets 17. mai
bli feiret på tradisjonelt vis i Kristiansund, med barnetog, russetog og borgertog og flere andre arrangement både
i sentrum og på barneskolene rundt omkring i kommunen. Det legges opp til
“Internasjonal Kafe” på Folkets hus og
et ungdomsarrangement på “Fun Park”

på Løkkemyra.
I tiden mellom togene er lag og organisasjoner invitert til å delta med arrangement og stands rundt omkring i byen –
og 17. mai komiteen ønsker at mange
forskjellige kulturytringer blir synlige
denne dagen.
17. mai komiteen vil presentere sitt endelige program når det er klart innen
kort tid og programmet vil bli lagt ut
på kommunens hjemmeside i tillegg til
papirutgave på bl.a. Servicekontoret og
biblioteket.
Tekst: Tore Myrum, kulturkonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Barnehageopptaket 2014
munen og omfatter alle barnehager i kommunen uavhengig
av eierforhold.

Hovedopptaket for barnehagene i Kristiansund ble
gjennomført torsdag 3. april.
Alle med lovfestet rett og
som hadde søkt innen fristen
for hovedopptaket fikk tilbud
om plass. I tillegg ble det tildelt 24 plasser til barn uten
lovfestet rett.
Opptaket er samordnet, ledes av kom-
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Foresattes ønsker ble tillagt
stor vekt og mange fikk tilbud
om plass i ønsket barnehage.
I forkant av hovedopptaket ble
det gjennomført et overføringsmøte, der det ble gjort justeringer for de som allerede
har barnehageplass.
Det kom inn totalt 323 søknader innen
fristen 1. mars. Dette er 20 færre sammenlignet med hovedopptaket i 2013.
Av de 323 søknadene var det 265 med
lovfestet rett til plass. I 2013 hadde 283
barn lovfestet rett til plass.
Under hovedopptaket fikk alle de 265
søkerne med lovfestet rett tildelt en

barnehageplass. Det ble også tildelt
plass til 24 barn uten lovfestet rett.
Etter hovedopptaket gjenstår det 30
søkere på venteliste. 20 av disse ønsker
oppstart i 2014. 11 søkere ønsker ikke
plass før i januar 2015 eller senere. I
tillegg har det per 3. april kommet inn
7 søknader etter frist for hovedopptak.
Alle søkere er tilskrevet med melding
om utfallet av søknaden
Ved hovedopptak kan vedtak om plass
og vedtak om avslag påklages. Klagen
må fremsettes skriftlig til kommunen innen tre uker fra man mottok svar.
Det holdes et supplerende opptak fredag
9. mai. Flere av de barna som står på
venteliste vil da trolig få tilbud om plass.
Tekst: Elin M Aspen, barnehagekonsulent
Foto: Petter Ingeberg

Voksenopplæringen i nye lokaler

Onsdag 26. mars ble de nye
lokalene til Kristiansund voksenopplæring på Løkkemyra
(Industriveien 18) offisielt
åpnet.
Voksenopplæringen
som er en del av Kristiansund
opplæringssenter har for tiden 254 elever fra cirka 40
nasjoner og 24 ansatte med
Sigve Torland som avdelingsleder. Snorklipper var kommunalsjef Christine Reitan.
Norskopplæringen for fremmedspråklige
i Kristiansund startet i 1999 og hadde
da lokaler i Caroline kinosenter og Langveien ungdomsskole. I 2001 flyttet hele
virksomheten til Caroline kinosenter og
deretter til Werrings gate (Trappehusret) i 2004 og deretter delvis til Folkets
hus, før de nå endelig og i nyoppussede
lokaler flyttet til Løkkemyra i mars 2014.
Under åpningen ble det gitt blomster til
en tydelig rørt avdelingsleder Sigve Torland. Sammen med Elisabeth Teiseth
og Berit Fjellingsdal fikk Torland også
blomster fordi de har jobbet i voksenopplæringen siden starten i 1999. På vegne
av huseier (Sterkoder) tok Svein Monsø
i mot blomster og takk for at de har gitt
prosjektet stor oppmerksomhet og prior-
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itet. Irina Karlsen tok imot blomster på
vegne av elevene.

Ansvarsområdene er
• NFI: Norskopplæring for voksne innvandrere. Norsk og samfunnskunnskap med avsluttende
prøve i norsk og avsluttende prøve i
samfunnskunnskap.
• GVO: Grunnskoleopplæring for Voksne: Opplæring i 5 primærfag med
avsluttende grunnskoleeksamen.
• Jobbsjansen: Fokus på å få hjemmeværende innvandrerkvinner i sysselsetting gjennom ulike målrettede
tiltak med tett oppfølging.

Målgrupper og primærtilbud
• Arbeidsinnvandrere: Norskopplæring
og samfunnskunnskap.
• Familiegjenforente med norske statsborgere: Norskopplæring og samfunnskunnskap.
• Flyktninger: Norskopplæring, samfunnskunnskap, basisfag og språkpraksis.
Tekst: Sigve Torland/Petter Ingeberg
Foto: Petter Ingeberg

I front i e-kommunikasjon med sykehus

Opplæringsansvarlig Betzy Elgsaas og rådgiver Atle Betten markerte innføringen av e-kommuniksajon med bløtkake (foto: Petter Ingeberg)

Kristiansund er blant de
fremste kommunene i landet
på elektronisk kommunikasjon og samhandling mellom
kommune,
helseforetak,
fastleger og NAV. Helseopplysninger som tidligere ble
sendt på papir, fax eller per
telefon går nå via helsenettet. Helsenettet er et eget
kryptert nettverk for sending
og mottak av helseopplysninger. I tillegg har Kristiansund kommune ved rådgiver
Atle Betten vært en sentral
bidragsyter i IKT – Orkideprosjektet med å bistå andre
kommuner i Møre og Romsdal til å komme på helsenettet.
Kristiansund kommune sender og mottar
hver uke mellom 600-800 elektroniske
meldinger over helsenettet.
Helsenettet bidrar til sikrere sendinger
og lagring av pasientinformasjon og økt
effektivisering. Det innebærer at verdifull tid frigjøres til mer direkte pasientarbeid.
Kristiansund kommune var tidlig ute
med denne type kommunikasjon. Alle-
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rede i 2011 starter vi med utveksling av
helseopplysninger med helseforetaket
og fastleger gjennom prosjektet “Koble
sammen”.
Erfaringene fra dette resulterte i at
IKT-Orkidé fikk oppdrag fra Helsedirektoratet og Norsk helsenett om å bistå
andre kommuner fylket på helsenettet.
Per april i år er alle kommunene i Møre
og Romsdal på helsenettet og de fleste
er i elektronisk kommunikasjon med
sine samarbeidspartnere.
Tirsdag
18.
mars ble nok en
milepæl
nådd.
Kristiansund
kommune startet da med å
sende elektronisk innleggelsesrapport til sykehusene. Et arbeid
som har pågått i
snart 3 år. Det
var
skikkelig
artig når Hilde
Henriksen (bildet
under) fra kommunens
sykehusteam
stolt

kunne vise fram den første innleggelsesrapporten for sine kollegaer på sykehuset i Kristiansund.
Også på sykehuset i Kristiansund er det
jobbet meget bra for å få ordningen til
å fungere. Prosjektleder på medisinsk
sengepost Heidi Flemmen og opplæringsansvarlig Betzy Elgsaas har lagt ned et
solid arbeide for å få ordningen på plass
på sykehussiden. Onsdag 2. april ble
dette markert med bløtkake.
Tekst: Atle Betten/Helge A Carlsen

Nordic Light festival med lokalt engasjement

Årets Nordic Light Festival er
fra 6. til 10. mai. Igjen ventes
hundrevis av besøkende fra
inn- og utland til Kristiansund og til årets festival som
er den 9. i rekken.

beid med byens butikker under festivalen, Dalabrekka skoles trommekorps
bidrar taktfast under utstillingstoget og
Sundbåten får en egen lokal preget utstilling. Det kan også bli noen overraskelser på Mellemverftet.

I år er det mange nye ting på gang. Med
ny ledelse blir det naturlig nok noen endringer. Det høye kunstneriske nivået
på festivalen og gjestende fotografer
står selvsagt fast.

Oppfordringen er; bli med og skap folkeliv under årets festival! Se og bli sett på
arrangement og utstillinger, på kaféer,
på Sundbåten og i Gågata. Ta med en
venn eller kollega, bli med og gå i takt i
utstillingstoget. Eller hva med å foreslå
en fotokonkurranse på jobben basert på
SNOR-verdiene? Hvem tar beste bildet
av «raushet» eller hvordan ser «optimisme» ut?

De største endringene er på lokalt plan,
med flere lokale personer og samarbeidsparter aktivt med i planleggingen.
Målet er at festivalen skal prege byen
under festivaluka og at flere lokale krefter vises frem for våre tilreisende gjester.
Nytt av året er at Operaens profesjonelle
musikere underholder under åpningsshowet og på kveldsunderholdningen. I
tillegg blir det fotokonkurranse i samar-

Gjør noe du vanligvis ikke gjør, få med
deg et foredrag du vanligvis ikke vil gå
på, la deg begeistre av en flott utstilling,
eller bare stikk en tur på by`n og sug inn
stemningen av nye fjes og språk.

Her er noen opplevelsestips:
• Morgenfilmene klokken 8.30. Hver
dag med fri inngang, plukket ut og
annonsert av Morten Krogvold. Et
must!
• Utstillingstoget: Her går vi fra utstilling til utstilling sammen med alle de
kjente fotografene, og det er som
om å oppleve New York i Kristiansund! I år blir det trommekorps og
bedre høytaleranlegg og garantert
stemning.
• Fotografen Platon som har portrettert flere av verdens statsledere,
deriblant coverbildet i Time Magazine av Vladimir Putin som ble Årets
portrett i 2008.
• Jimmy Nelson som har tilbrakt de tre
siste årene hos 35 truede stammer
rundt om i verden og som dokumenterer noen av verdens urbefolkningsgrupper i «Before They Pass Away».
• Cooper & Gorfers utstilling blir helt
spesiell og med en mørk og mystisk
atmosfære.
• Kveldsunderholdningen med blant
annet Ansikt til ansikt med Morten
Krogvold og gjester er i år flyttet
frem til klokken 19. Platon er gjest
på onsdag, torsdag kommer forfatteren Tove Nilsen og kjører i tospann
med Morten Krogvold. Fredag kommer Geir Lippestad.
• I fjor var publikumsfavorittene
fotografene fra Cuba. Blir det fotografene fra Sør-Afrika i år?
Les mer på www.nle.no
Tekst: Hildegunn Orholm, medlem
i Event-komiteen i Nordic Light

Ny rådhuskantine snart ferdig
Vestibylen
på
rådhuset bygges
nå om til kantine. Bygg- og
eiendomsenheten
blir ferdige med
ombyggingen
i
begynnelsen
av
mai.
Etter ombygging gjenstår montering av innredning samt møblering
før den nye kantinen kan
tas i bruk.
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Kantinerommet er stort og gir plass til
alle på rådhuset. På varme finværsdager blir det også mulig å trekke ut på
balkongen.
Vi har foreløpig ikke fått dato for når innredningen blir levert og kan derfor ikke
anslå når åpningsdatoen.
Det er et mål at den nye kantina blir
et felles og populært samlingspunkt på
huset og at de etasjevise spiseplassene
blir avviklet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Botilbud til besvær - Modulhus

I senere tid har det vært mye oppmerksomhet omkring kommunens planer om etablering av ”Modulhus”. Først og fremst har det vært
reaksjoner på forslag til plassering, at naboer har fått for lite informasjon om planer og hvem som skal benytte boligene. Hendelser knyttet
til et av småhusene har også skapt generell usikkerhet knyttet til slike
etableringer. Selv om kommunen har vedtatt at dette er et tilbud som skal
etableres, ser det ut til å være mange utfordringer knyttet til gjennomføringen av tiltakene. Det er ikke tvil om at informasjon og dialog med
berørte naboer i forkant av etableringen er svært viktig.

Kommunens ansvar
Kommunen har hovedansvar
for å sikre at det er tilpassede
boliger

for

vanskeligstilt

personer
på

som

er

boligmarke-

det. Ansvaret ivaretas av mange
instanser.
Det kan være mange årsaker til at personer har behov for
bistand til å skaffe seg en bolig
eller hjelp til å opprettholde en
stabil bosituasjon.
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I hovedsak tildeles boliger og tjenester i forbindelse med dette til
personer av helse og omsorgsmessige og/eller av sosiale og
økonomiske
som i en

årsaker. Antallet
overgangsperiode

trenger hjelp til bolig er økende.
For å dekke de mange og ulike
behov må man ha tilgang til
varierte boliger og løsninger.

Det er hovedutvalg for
Plan og bygning som
godkjenner tomteplassering i forbindelse
med etablering av
modulhus.

Mer om modulhus
Midlertidig botilbud

Mer varig bosituasjon

Kommunen har et særskilt ansvar for å skaffe et midlertidig

Enkelte

botilbud for de som av ulike

bolig for beboere som ønsker en
slik løsning og som har behov for

årsaker ikke klarer dette selv.
Et slikt midlertidig tilbud skal
avhjelpe en akutt situasjon og er
ikke ment og vare over tid.
Noen av modulhusene som skal
etableres skal brukes til slike
kortvarige akutte, overgangseller
gjennomgangsløsninger

av

modulhusene

be-

nyttes også til en mer varig

et slikt tilbud.
Tilrettelegging og gjennomføring
skjer alltid i nært samarbeid med
den enkelte og forutsetter en
egen avtale/oppfølgingsplan med
aktuelle kommunale tjenester.

Det er oppnevnt et
tverrfaglig tildelingsutvalg som tildeler kommunale boliger.
NAV har som hovedregel ansvaret for å
bistå de som har behov for en midlertidig
bolig.

med en botid fra noen dager til
maksimum tre måneder.

Informasjon
Kommunen er også opptatt av å
tilrettelegge tilbudet slik at det
ikke skaper utrygghet og konflikter i nabolaget.
Fra kommunens side er vi
opptatt av å samordne kontakt
og informasjon til naboer og an-

utarbeidet retningslinjer for slik
informasjon som legges til grunn
ved videre etableringer. Det er
også behov for å utrede flere
tomter/areal for plassering av
disse tilbudene.

Kommunen er opptatt
av å gi så god informasjon som mulig til
naboer og andre i
forbindelse med
etablering av slike
tilbud

dre berørte. Det er blant annet
Tekst: Svein Arve Sivertsen (prosjektleder)/Bjarne Sandvik (spesialkonsulent)
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Jarle Krogsæther fikk arbeidsmiljøprisen
miljøkonferanse
i
Molde.
Hovedverneombudet i Kristiansund kommune, Jarle
Krogsæther var en av de to
som fikk arbeidsmiljøprisen.
Arbeidsmiljøprisen er opprettet som
oppmuntring til en kommune/fylkeskommune, offentlig institusjon, arbeidsplass eller enkeltperson, som har utmerket seg med å legge til rette for et
godt arbeidsmiljø.”
Årets vinnere var hovedverneombud i
Kristiansund kommune, Jarle Krogsæter
og Halsa kommune.
Prisutdelingen
avsluttet konferansens første dag.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS arrangerte
i slutten av mars Arbeids

I begrunnelsen fra juryen står blant annet følgende om Jarle Krogsæter:
“Vinnaren av Arbeidsmiljøprisen 2014
har gjennom mange år utmerka seg
i sitt verv i heimkommunen. I kraft av
vervet, er prisvinnaren også blitt ein

kjendis og «guru» for andre som innehar same verv i resten av fylket.Systematisk og langsiktig arbeid er hovudoppskrifta for å lukkast i det viktige
arbeidet. Å vere trekkhund eller pådrivar i arbeidet er eit viktig kjenneteikn på
vinnaren. Hovudfokuset for vinnaren har
vore å få arbeidsmiljøarbeidet på golvet
til å fungere. Oppretting av HMS-grupper på einingane har vore ei av dei store
arbeidsoppgåvene.
Vinnaren har synt eigenskapen som
pådrivar ved å etablere ei eiga heimeside som også vert nytta av
dei mange verneomboda i fylket.”
«Festina Lente, skund deg langsamt»
som er overskrifta på vinnaren si heimeside, er eit godt motto for dette viktige
arbeidet!”
Foto: Geir Ole Kanestrøm

Kortversjon av politiske saksdokumenter
I forbindelse med arbeidet med kommunekompasset, fikk vi råd fra KS-konsulent om å lage en ingress til alle saker
som fremmes for behandling. Dette for
å gjøre saksdokumentene mer allment
tilgjengelige.
Ingressen er på noen få linjer og skal i
korte trekk beskrive hva saken handler
om.
Med utgangspunkt i dette har vi nå gjort
det som praksis at vi i tillegg til fullversjon av saksdokumentene også lager en
lettlest kortversjon av sakene. Kortversjonen består av en forenklet ingress og
innstilling.
Av kapasitetshensyn er dette begrenset
til saker som fremmes for bystyret, formaannskapet og hovedutvalgene.
Tilbakemeldingene har vært positive og
at dette er et bra tiltak for å gjøre de
politiske sakene mer tilgjengelige uten
at man trenger å lese seg gjennom
lange saksutredninger.

I forkant av bystyremøter,
formannskapsmøter
og
møter i hovedutvalgene blir
det nå laget kortversjoner
av saksdokumentene. Kort-
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versjonene legges ut på
kristiansund.no og på kommunens facebookside og er
blitt godt mottatt.

Kortversjonene legges ut på kommunens hjemmeside under nyheter, samt på
kommunens facebookside.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Yrkesetiske retningslinjer kommunalt ansatte
en kan gjøre seg kjent med kommunens
virksomhet, og på den måten kunne få
innsikt i hvordan kommunen skjøtter
sine oppgaver.
Folkevalgte og ansatte skal vise måtehold i omgang med alkohol når de representerer kommunen på tjenestereiser
og deltar på diverse kurs/konferanser.

3. Ivaretakelse av
menneskeverdet

Yrkesetiske
retningslinjer
er regler som sier noe om
holdninger, og om hvordan
kommunalt
ansatte
og
folkevalgte
skal opptre
når de utøver yrket i ulike
samarbeidsforhold. De etiske
retningslinjene ble vedtatt i
mars i 2007.
1. Generelt
Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har
ansvar for å etterleve dette prinsippet.
Som forvaltere av samfunnets fellesgoder stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i
sitt virke for kommunen.
Alle plikter lojalt å overholde de lover,
forskrifter og reglementer som gjelder
for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til
lovlig fattede vedtak.

2. Hensynet til innbyggerne
- kommunens omdømme
Folkevalgte og ansatte skal være seg
bevisst at deres adferd og handlinger
danner grunnlaget for innbyggernes tillit
og holdning til kommunen. De skal derfor ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og ta avstand
fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.
Folkevalgte og ansatte skal ikke opptre
på en måte som er egnet til å svekke
tilliten til deres partiskhet.
Det skal være åpenhet og innsyn i kommunens forvaltning, slik at allmennhet-
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Folkevalgte og ansatte skal behandle
brukere, kolleger og andre de kommer
i kontakt med gjennom arbeid eller
arbeidsrelaterte
aktiviteter,
med
høflighet og respekt. Ansatte og folkevalgte må ikke opptre på en måte som
kan krenke menneskeverdet.
Folkevalgte og ansatte skal avstå fra
kjøp/salg av seksuelle tjenester, eller
avtale slikt kjøp/salg, i arbeidstiden og
på tjenestereiser.

4. Personlige fordeler integritet
Folkevalgte og ansatte i kommunen skal
unngå personlige fordeler av enhver art
som kan påvirke eller være egnet til å
påvirke handlinger, saksforberedelse
eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke
gaver/oppmerksomhet av ubetydelig
verdi, så som reklamemateriell, blomster, konfekt og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander,
men også andre fordeler, for eksempel i
form av personlige rabatter ved kjøp av
varer og tjenester.
Ved tilbud om gaver og lignende som
har et omfang som går ut over disse retningslinjene skal nærmeste overordnet
kontaktes. Slike gaver skal returneres
avsender sammen med et brev som
redegjør for kommunens regler om
dette.
Moderate formere for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold
og
informasjonsutveksling.
Graden av slik oppmerksomhet må
imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi
andre grunn til å tro det.
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal
dekkes av kommunen. Unntak fra dette
prinsippet kan bare skje etter særskilt
vedtak.

5. Habilitet
Kommunes folkevalgte og ansatte skal

unngå å komme i situasjoner som kan
medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige intereser. Dette
betyr at man ikke kan ha ekstraverv og
bierverv, styreverv eller annet lønnet
oppdrag som er uforenlige med kommunens/arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til
kommunens forvaltning.
Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak man har faglig
ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med
nærmeste overordnet.
Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:
• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
• Lønnet bierverv som kan påvirke ens
arbeid i kommunen.
• Engasjement i interesseorganisasjon
eller politisk virksomhet som berører
forhold som den enkelte arbeider
med i kommunen.
• Personlige økonomiske interesser
som kan føre til at vedkommende
medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetsforhold
til kommunens virksomhet.
• Familiære- og andre nære sosiale
forbindelser.

6. Varsling
Ansatte har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i kommunen. Før slik varsling skjer, skal forholdet først være tatt opp internt/tjenestevei
i henhold til lov og avtaleverk.

7. Bruk av kommunale
eiendeler
Bruk av kommunens maskiner, biler og
annet utstyr kan bare skje i samsvar
med fastsatte retningslinjer.

8. Fortrolige opplysninger informasjon
Fortrolige opplysninger som mottas i
forbindelse med behandling av saker
i kommunen må respekteres og ikke
brukes til personlig vinning. Opplysningene må kun brukes til det formål de er
gitt.
All informasjon som gis i forbindelse
med virksomhet for kommunen skal
være korrekt og pålitelig og ikke med
hensikt gis tvetydig formulering.

Anleggsarbeidet i Tempoveien 23 har startet

Dette er en viktig dag for kommunen, sa ordføreren da anleggsarbeidet ble startet 17. mars

Mandag 17. mars startet
anleggsarbeidet med rehabilitering av Tempoveien
23 (gamle sykehjemmet).
Ordfører Per Kristian Øyen
satt ved spakene da gravemaskinen startet arbeidet.
Byggetiden er beregnet til
15 måneder. Anlegget skal
etter planen tas i bruk i
august 2015. Entrepenør er
Hent a/s. De totale byggekostnadene er beregnet til
om lag 160 millioner kroner.
Bystyret vedtok i mai 2013 at Tempoveien 23 skal rehabiliteres, og utvikles
til et senter for blant annet spesialiserte
korttids sykehjemsplasser.
Det er planlagt følgende funksjoner i
bygget:

Sykehjem i nordfløya
Sykehjemsavdelingene er lokalisert til
byggets nordfløy i 1., 2. og 3. etg. Dette
er alle korttidsplasser med spesialiserte
funksjoner og følgende fordeling:
• Plan 1. Avdeling for korttids-/rehabiliteringstilbud, 12 senger
• Plan 2. Øyeblikkelig hjelp tilbud/
korttidstilbud, 13 senger
• Plan 3. Lindrende tilbud, 9-10 senger
Totalt er det planlagt 35 døgnplasser,
med mulighet for utvidelse for inntil 6
plasser. Alle avdelingene er tilpasset aktiv behandling og med hovedmål om at
pasienten raskest mulig skal skrives ut
til hjemmet/ annet tilbud. Avdelingene
har aktive soner, treningssal, treningsk-
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jøkken og tilpassede fellesarealer. Noen
av disse arealene er lagt til mellomfløy
eller sørfløy.

Poliklinikk og servicefunksjoner i sørfløya
I byggets sørfløy 1. etg. lokaliseres poliklinikk, med skadestue for akutt behandling og fem ordinære poliklinikkrom.
Hår og fotpleie er også lagt til denne
fløyen med enkel tilkomst fra fellesareal.
I 2. etg. i sørfløya legges øvingsavdeling for sykepleiehøgskolen, treningskjøkken, akuttlager og kontorer. Øvingsavdelingen er utstyrt som ordinære
pasientrom og kan brukes blant annet
til brannøvelser og sertifisering. Øvingsavdelingen kan også benyttes som innkvartering av vikarer i ferier og høytider.

Fellesfunksjoner
Det er utarbeidet forslag til flere fellesfunksjoner som kan benyttes av alle tre
sykehjemmene i øvre bydel.
• Kafé, personalkantine og treffsted for
pasienter, pårørende og andre. Dette
er lokalisert til mellomfløyen og ligger i tilknytning til den nye hovedinngangen, hvor også ekspedisjon og
informasjonskontorer er lokalisert.
Arealet er utformet for variert bruk,
som fellesarrangementer og utleie
til pasienter, pårørende og organisasjoner.
• Felles undervisnings og møteromsareal med moderne teknologi er lagt i
underetasje.

Inventar, utstyr, teknologi
Det er foreslått inventar og utstyr som

er tilpasset spesialiserte funksjoner,
effektiv drift og fremtidige behov. Blant
annet er følgende innarbeidet:
• Sentralt anlegg for oksygen og
trykkluft
• Medisinskteknisk utstyr dimensjonert
for planlagte døgntilbud
• Fremtidsrettet og funksjonelt sykesignalanlegg
• Velferdsteknologi som sengealarm og
vandrealarm
• Medisinkabinett for økt sikkerhet ved
håndtering av medisiner
• Arbeidsrom med tilrettelagte
arbeidsstasjoner
• System for adgangskontroll med
bruk av kort
• Klargjort for fremtidige installasjoner
som IP TV med mer.
Pasientrom og fellesareal er tilrettelagt
med tanke på økt bruk av elektronisk
medisinsk utstyr og økt bruk av personlig digitalt utstyr blant pasientene som
mobiler, PC og nettbrett med mer.

Beredskaps sykehjem
I forslaget er det innarbeidet at Tempoveien 23 blir kommunens nye beredskaps
sykehjem og at det dimensjoneres med
blant annet:
• Nødstrømsaggregat for hele bygget
• Mulighet for å ta imot 20–25
ekstra pasienter på rom utstyrt med
sykesignal anlegg og enkelte med
oksygen/trykkluft. Antallet ekstra
pasienter kan økes ytterligere ved
bruk av fellesarealer
• Plass til lagring av ekstra senger og
annet utstyr i kjeller

Driftskostnader
Det er beregnet at brutto årlige driftsutgifter for tilbudet i Tempoveien 23
beløper seg til 48,6 millioner kroner pr.
år for de nye tilbudene i bygget. Dette
inkluderer også fortsatt drift av 12 korttidsplasser på Barmanhaugen 2. etg. og
kompenserer for 6 plasser som overflyttes til Tempoveien 23.
Av de samlede driftsutgifter er 13,3
millioner kroner innarbeidet i økonomiplanen. 10,5 millioner kroner er nye
forventede inntekter. Økte årlige driftskostnader for de nye funksjoner som er
foreslått beløper seg til 24,8 millioner
kroner.
Tekst: Bjarne Sandvik, planlegger
Foto: Petter Ingeberg

To nye feiersvenner

Anders Vikhals og Martin Ahtola avla svenneprøve som feiere i sluttet av februar.
Noen dager senere fikk de overlevert flosshattene sine på en liten samling på
feierkontoret. Flosshattene er tegnet på å endelig være feiersvenn.
Tekst og foto: Jan Ove Kvernes, branningeniør

Verneombudets dag
En slik samling,
viser hvor dyktige verneombudene vi har i
kommunen, og
viktigheten av
slike samlinger
for at verneombudene skal få
faglig oppdatering som bidrar
til at de fortsetter å være engasjerte.

Fredag 21. mars var 63 engasjerte og ivrige verneombud, samlet til Verneombudet dag. Foredragsholdere
var Ellen Anita Trovaag, Torild Branem Tønder og MayBritt Flønes fra NAV Arbeidslivssenter.
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Dagenes foredrag var: ”Vi sees i morgen. Arbeid og psykisk helse”med temaene
• Arbeidets betydning for den psykiske
helsen
• Psykiske lidelser og konsekvenser på
jobb
• Verneombudets rolle

Foredraget blir
i lagt ut på vernetjenesten sin
hjemmeside:
http://vernetjeneste.no (under
”møter”)
Tekst: Jarle Krogsæther, Hovedverneombud
Foto: Petter Ingeberg

En meningsfylt dag på Frei U
Skolen fikk også overlevert en plakat
med Barnekonvensjonen til videre bruk i
undervisningen.
Etter Fylkesmannens foredrag ble det
åpnet for spørsmål og dem var det
mange av. De fleste hadde noe relevant
å spørre om.
Som avslutning ble forsamlingen invitert
opp i biblioteket der elever fra 10. klasse
hadde laget kanapeer. Her ble Solholm
spontant omsvermet av elever som ønsket selfie med fylkesmannen. Det var
morsomt for alle parter.

I forbindelse med Grunnlovs- jubileet besøkte fylkesmannen Lodve Splholm
i mars fire ungdomsskoler.
Frei ungdomsskole var en av
skolene som fikk besøk.
På Frei ungdomsskole snakket Fylkesmannen i aulaen til to 8.-klasser, samt
varaordføfer Line Hoem og rektor Gunn
Otnes.
Fylkesmannen var godt forberedt og
snakket blant annet om grunnloven,
demokrati, fylkesmannsembedet, viktigheten av at ungdom engasjerer seg

og om gode holdninger til medmennesker.

På vei ut til bilen oppsumerte Solholm
besøket som en meningsfylt dag.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Fylkesmannen ga også
elevene ros for den
måten de hadde engasjert seg på i budsjettprosessen for å få
kommunens folkevalgte
til å ta MOT inn igjen i
budsjettet for 2014. Engasjementet førte fram.
Solholm snakket engasjert i en skoletime til
en lydhør og godt forberedt forsamling.

Eidsvollsfullmakten fra Kristiansund
makten avduket i
Bystyresalen.

Fullmakten var formet
som en høytidelig henvendelse
til
prinsen,
skulle overleveres på
Eidsvoll, og deretter bevares i ”Rikets arkiv”.

Da John Moses reiste til
Eidsvoll i starten av april
i 1814, som utsending fra
Kristiansund,
hadde
han
med seg en fullmakt til prins
Christian Fredrik. Tirsdag
25. mars ble en kopi av full-
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Fullmaktene har blitt lagret i riksarkivet i knapt
200 år, frem til i fjor da
de ble tatt fram i anledning grunnlovsjubileet.
I samarbeid med Stortinget og Riksantikvaren ble det bestemt at Riksarkivaren skulle tilby en ferdig trykket kopi
som gave til kommunene og til valgkirkemenighetene.
Kopien av fullmakten ble avduket av

orføreren etter at konservator Odd Williamsen hadde holdt et lite kåseri om
John Moses. Fullmakten er et klenodium
og henger nå i rådhusets oppgang.
Siden fullmakten er skrevet med datidens snirklete formuleringer og i tillegg
er litt falmet, er det også foretatt en
transkripsjon av teksten og underskriftene. Transkripsjonen står ved siden av
fullmakten. Underskriftene er spesielle.
Her finner vi en rekke av byens fremste
menn på den tiden, blant annet Thomas
Fasting og Nicolai H. Knudtzon.
Dette er trolig den største og videste
fullmakten som er skrevet fra Kristiansund. En fullmakt som ga utsendingen i
oppdrag å delta i utformingen og beslutningen av Norges grunnlov.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

John Moses - utsendingen fra Kristiansund
Christie da han var 10 år, Moses da han
var 13. De opplevde det 10 måneder
lange russiske «flåtebesøket» i Vågen
i 1788/89, med mange nasjonaliteter
involvert. Militær-representanten Georg
Wasmuth var yngre; han ble født like før
de andre to forlot byen.
John Moses’ barndomshjem var høyst
standsmessig, ytterst i Vågen, omtrent
der Loennechengården nå står. I 1801
besto husstanden av 21 personer, herav
10 tjenere. De hadde et lysthus i hagen,
der man ofte kunne høre musikk om
sommerkveldene.

Her er konservator Odd
Williamsens kåseri om John
Moses, framført for Bystyret
25. mars 2014.
200 år etter at han ble valgt som representant for vår by ved det første
demokratiske valg i Norge, er det på tide
å hylle John Moses for den store innsatsen han gjorde for sin fødeby; sitt levested, som han selv kalte det.
Valget foregikk fredag 11. mars 1814
i Kristiansunds kirke, som lå på Torvet, omtrent der Grand Hotell er nå.
Alle voksne menn i menigheten kunne
møte fram for å stemme. 25 av de tilstedeværende bevitnet valget som ble
gjort. Fra byene var det direkte valg til
riksforsamlingen.
John Moses var først lokalpolitiker, eligert mann som det het før vi fikk Formannskapsloven, før han fikk oppdraget
med å være med på å utforme landets
grunnlov. Han var sin tids ledende
kjøpmann i byen, og var en betydelig
skipsreder og klippfiskeksportør. Det at
han lykkes med å skaffe byen korn langt
inn i krigstida, reddet mange liv. Han
var en kosmopolitt, en mann som syntes at landegrenser var noe irrelevant.
Men familien var rotfestet i Kristiansund.
Moses-slekta eide Grip i over 100 år, fra
1753.
John Moses ble født 1781 og vokste opp
i samme nabolag som Riksforsamlingens
sekretær og seinere stortingspresident
Wilhem Friman Koren Christie som var
3 år eldre. De må ha lekt sammen før
de ble sendt hver sin vei ut i verden;
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John Moses var blant de få i Kristiansund som ved sin internasjonale handel
og med sitt rederi tjente store penger
både før og under Napoleonskrigene.
Han greide også under krigen å skaffe
hjembyen tilførsel av korn (til 1812), og
han drev stort i trelasthandel i lisensfarten 1809–12. Hans flåte opererte både
med alternative fraktdokumenter og
med dispensasjoner fra den generelle
handelsblokaden. Han eksporterte sild,
klippfisk, plank og tjære og importerte
korn, tobakk, brennevin, vin og kaffe.
Han startet sin egen forretning ved siden av farens, da moren døde og de små
halvsøsknene kom mer i farens fokus. I
1806 eide han så mange som 23 skip.
John Moses var i 1814 33 år gammel,
«annengenerasjons nordmann, usedvanlig begavet, handlekraftig og smart».
Han viste «en helt genial forretningsdyktighet og gjorde store og til dels innviklede forretninger». Han var en global
aktør og forsto ikke følelser som nasjonal patriotisme og sjåvinisme. Han ville
ha fred og frihandel og syntes at et eget
kongehus var en unødvendig utgift. Han
var åpen for en funksjonell union med
Sverige, kanskje også med Storbritannia.
Allerede i sin «tiltredelsestale», sin formelle hilsen i Riksforsamlingens første
møte, markerte Moses utenrikspolitisk
uenighet med Danmark og Prinsen. Han
hadde god ryggdekning i hjembyen, og
postgangen var intens. Både høy og lav,
elite og timelønnete industriarbeidere i
byen var mest opptatt av fri tilgang til

eksportmarkedene. Moses ønsket ingen
sterk kongemakt og takket Prinsen for
at han åpnet for maktfordeling som i
USA, Frankrike og Storbritannia. Danmark forble forresten fortsatt et enevelde, helt til 1848, med samme Kristian
Frederik som konge. Prinsen ønsket å
unngå utenrikspolitikk i Riksforsamlingen; Moses representerte en by der
utenrikshandel alltid har vært det viktigste.
Han var en kongeskeptisk unionist med
dobbelt borgerskap (norsk og svensk
handelsborger; senere også fransk og
britisk).

Derfor ble Moses valgt
Kristiansund var på mange måter annerledes enn gjennomsnittsbildet av Norge
i 1814. Her var det eksportindustri,
opera, astronomisk observatorium, stor
videregående skole og et Klubbselskap
med god tilgang på britiske og tyske
aviser.
Et annerledes bysamfunn valgte en annerledes representant.
Han møtte på Eidsvoll med forventning
om umiddelbar statlig pengestøtte til å
bygge opp byen som var hardt rammet
av mange års stillstand i næringslivet. I stedet møtte han en påtroppende
konge som allerede hadde lovet at all
fisk fanget i Norge også skulle spises i
Norge.
Den som vil lese mer om John Moses
og byen som valgte ham, kan glede seg
til ei artikkelsamling som heter «Med
påholden penn», og som blir utgitt på
Novus forlag i mai.
Tekst: Odd W. Williamsen, konservator
Foto: Petter Ingeberg

John Moses (Foto: Stortinget)

Wasmuthbakken er offisielt åpnet

Mandag 7. april ble Wasmuthbakken på Innlandet offisielt
åpnet. Wasmuthbakken går
fra Fiskergata like ved Dødeladen og opp til Skanseveien.
Gatenavnet er oppkalt etter
Georg Ulrich Wasmuth. Han
var en av utsendingene til
Riksforsamlingen på Eidsvoll
i 1814 samt født og oppvokst
i Kristiansund.
Georg Ulrich Wasmuth (1788-1814) vokste opp på Innlandet. Familien bodde i
Wasmuthgården som lå mellom Lossiusgården og Norfinnbygget. Wasmuthgården brant ned til grunnen under
bombingen av Kristiansund i 1940.
Georg Ulrich Wasmuth var yrkesmilitær.
I voksen alder bodde han på Ytterøy.
På Riksforsamlingen representerte han
militæret i Sør-Trøndelag, 26 år gammel.
Wasmuth døde høsten 1814 som
følge av en krigsskade han fikk i en
trefning med den svenske hæren.
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I Kristiansund har vi gater og minnesmerker over Eidsvollsmennene John
Moses, Wilhem Friman Koren Christie
og Jonas Rein. Georg Ulrich Wasmuth er
nesten blitt glemt.
I forbindelse med Grunnlovsjubileet
og etter forslag fra gatenavnkomiteen
ble det så bestemt av hovedutvalg for
skole, barnehage og kultur, at den navnløse bakken fra sundbåtalmenningen og
opp til Skansevveien skulle få navnet
Wasmuthbakken.

velkommen.
Kamille
Eilertsen
og
Ulrik Stokke som begge er elever ved
Innlandet skole, holdt et lite Wasmuthkåseri. Så var tiden kommet til at Asbjørn Jordahl, leder av gatenavnkomiteen,
skulle avduke gateskiltet. Innlandet
skole kvitterte med å synge Innlandetsangen før de i sluttet orden marsjerte
tilbake til skolen.

Innlandet skole fikk i oppgave å være
“Wasmuthdetektiver” for å finne ut litt
mer om hvem denne mannen var, hvor
han bodde, hva han gjorde, hvorfor han
var på Eidsvoll i 1814, om Grunnloven
og annen relevant informasjon.
Da gateskiltet til Wasmuthbakken skulle
avdukes var hele Innlandet skole møtt
opp. De kom pent marsjerende med
både fane og flagg.
Ordfører

Per

Kristian

Øyen

ønsket

Camille Eilertsen og Ulrik Stokke framførte
et lite Wasmuthkåseri. Etterpå ble de
intervjuet av TKTV

800 000 til nytt Nordmørssamarbeid
det bekreftet at det
var gitt tilskudd på
800 000 kroner for
2014 var innvilget.
På
oppstartssamlingen
møttes også mange av de
andre 33 byregionene som
skal være med i prosjektet.

Kristiansund skal sammen
med Averøy, Gjemnes og
Tingvoll delta i det nye byregionprogrammet
som
kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt
i gang. På startsamlingen i
Oslo i midten av mars, ble

I Møre og Romsdal er
Ålesundsregionen med i
tillegg til Kristiansundsregionen.
Formålet med byregionprogrammet er
å finne ut hvordan kommunene skal samarbeide bedre for å styrke regionens
vekstkraft. Hos oss betyr dette å gjøre
kommunene bedre til å sikre gode forhold for bosetting og næringsutvikling.

Konkret skal partene utrede muligheter
for tettere tjenestesamarbeid mellom
kommunene, og om vi kan få til en balansert regional utvikling der alle kan få
positive effekter i sine kommuner.
Prosjektets første fase blir på ett år
der det skal utredes muligheter og utfordringer. Dersom samarbeidskommunene ønsker det, kan man søke om
å delta i et treårig oppfølgingsprogram
(2015 – 2017) der konkrete tiltak skal
iverksettes.
I prosjektet forutsettes det tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, regionalt næringsliv samt forskningsmiljøer.
Mer informasjon finner du her.
Tekst: Odd Arild Bugge, planlegger

Hopp for hjertet 2014
for alle elever ved 4.-7. trinn og
avholdes i perioden 5.-16. mai.
Elevene får poeng ved å bruke
friminutt eller 10 minutter av en
undervisningstime til å hoppe tau.
Hopp for hjertet har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til
hele 110 000 barn i 2013!
Målet med konkurransen er å vise
at fysisk aktivitet både er morsomt
og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning.
I år er det maksimalt lov til å hoppe
60 minutter per dag per elev. På
landsbasis er det pengepremier
til de tre mest hoppende skolene,
samt aktivitetsutstyrspremier.

Dette er nå niende året hoppetaukonkurransen
”Hopp
for hjertet” arrangeres. Og i
år som tidligere år har Kristiansundskolene sin egen
”bykonkurranse”.
Barn og unge bør være i aktivitet minst
60 minutter hver dag, og det anbefales
varierte aktiviteter av ulik intensitet. Vi
vet at et stillesittende liv øker faren for
blant annet hjerte- og karsykdom.
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Norge er blant den tredelen av landene
i verden som har lavest fysisk aktivitetsnivå blant 11-15 åringer. Hoppetau
er en aktivitet vi får tilbakemelding på at
er moro, uansett om man hopper alene
eller sammen. Lek, samspill og en god
aktivitet kombineres når barn hopper
tau.
Hopp for hjertet er en nasjonal hoppetaukonkurranse i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Konkurransen er

For skolene i vår kommune vil det
være premier som: Aktivitetsdag
i Atlanterhavsbadet, klatring med
Kristiansund fjellklubb og diverse andre
utstyrspremier. Premieringen i hopp for
hjertet i Kristiansund – bykonkurransen
– skjer i slutten av mai. I Kristiansund
møter vi våren med glade hoppende
skoleelever.
Tekst og foto: Bente Elshaug,
folkehelsekoordinator

KvalitetsLosen inn i Orkidékommunene
KvalitetssLosen
blir et viktig styringsverktøy for
alle ledere. Systemet skal hjelpe
lederne med å
holde
oversikt
og
ivareta
de
bestemmelser
som følger av lover og forskrifter,
sagt på en annen
måte: «å holde
På bildet: Ove Gunnar Systad, Trond Brekken, Marianne Rotvær,
orden i eget hus».
Svein Erik Dyrseth, Kjetil Tore Fjalestad, Vibeke Grønvik, Gunn
Dette gjøres for å
Bredesen, Annett Ranes, Harald Bergdahl, Henry A. Johansen,
Steinar Holm, Liv Husby og John Tonheim.
kunne yte best
mulig tjenester til
.
Fredag 21. mars underskrev innbyggerne, pasientene, elevene, bruk10 kommuner i IKT-Orkidé erne og alle andre som kommunen yter
avtale med KvalitetsLosen en service til.

om nytt kvalitetssystem.
Dette er kanskje den største
anskaffelsen i IKT Orkidé sin
historie med tanke på antall
kommunalt ansatte som blir
direkte berørt av dette.

KS skriver på sine nettsider at: «God
kommunal egenkontroll bidrar til å gi innbyggerne tillit til at kommunen utøver
myndighet og leverer tjenester på en
betryggende måte. Egenkontroll er en

viktig del av styringssystemet og skal
bidra til å unngå kritikkverdige hendelser. Antagelig blir behovet for statlig
detaljstyring mindre dersom kommunesektoren kan vise til godt arbeid med
egenkontrollen.»
Les mer om KvalitetsLosen her.
Videre skal alle ansatte kunne bruke
systemet til å se gjeldene dokumenter
og prosedyrer for sitt fagområde, samt
melde avvik. Det betyr at KvalitetsLosen
vil prege arbeidshverdagen til nesten
5 500 ansatte.
Daglig leder Steinar Ludvig Holm skrev
under avtalen på vegne av IKT orkidé.
Gruppen som skal forberede innføringen av KvalitetsLosen i Kristiansund
kommune består av Karl Kjetil Skuseth,
Henry Johansen, Linda Mari Mjønes,
Marianne Rotvær, Robert Olsen, Sylvi
Kristensen, Torbjørn Sagen og Vibeke
Grønvik.
Tekst: Annett Ranes/Petter Ingeberg

På 2. plass i kommunal facebook-NM
Kristiansund kommune på nasjonal andreplass. Rissa kommune på førsteplass
og Marker kommune på tredje.
Antall snakker om = antall personer som
i perioden fra og med 5. februar 2014
til og med 6. mars 2014 har opprettet
en hendelse om facebooksiden. Det opprettes en hendelse når noen liker siden,
publiserer noe på sidens vegg, svarer på
et spørsmål noen har publisert, nevner
siden, tagger siden i et bilde, sjekker inn
på stedet ditt, anbefaler stedet ditt eller
liker, kommenterer eller deler et innlegg
på siden.

Nettstedet ”I all offentlighet”
har for fjerde gang rangert
kommunene i Facebook-NM
for kommune-Norge. I kategorien ”Antall snakker om”
er Kristiansund sølvvinner.
Resultatet ble offentliggjort
13. mars.
Hensikten med det uformelle norgesmesterskapet er å synliggjøre, motivere
– og inspirere Kommune-Norge til målrettet bruk av sosiale medier, skriver “I
all offentlighet”
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I rangeringen er 291 kommuner og 16
fylkeskommuner som alle har offisiell
facebookside, vurdert og rangert i seks
kategorier.
Kategoriene er
• Antall likere
• Andel likere
• Antall snakker om
• Andel snakker om
• Vekst likere (antall)
• Vekst likere (andel)
I kategorien ”antall snakker om” kom

Volda kommune ble gullvinner i kategorien ”Vekst likere” (andel) og sølvvinner i kategorien ”Vekst likere” (antall)
”I all offentlighet” er en uavhengig aktør som bidrar med strategi- og kommunikasjonsrådgivning for virksomheter
innen offentlig sektor. Bidraget er å
optimalisere oppdragsgivers forståelse
og bruk av sosiale medier - både i hverdag og krise.
Les mer om undersøkelsen her
Tekst: Petter Ingeberg

Møteplan april/mai
MØTEPLAN , leder, møtedag, sted, funksjon
BYSTYRET
Ordfører: Per Kristian Øyen/Line Hoem. 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: Per Kristian Øyen/Line Hoem. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset.
Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har
gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker som
tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet
kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)
Leder: Line Hatmosø Hoem. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret.

APR

MAI

29.

27.

08.

06.
20.

10.

22.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

08.

Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. sted avtales. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)
Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen.
Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til Bystyret.

ELDRERÅDET
Leder: Rolv Sverre Fostervold. 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: Viggo Jordahl. Torsdag kl. 10.00. 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.

03.

22.

10.

08.

07.

19.

25.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Pål Farstad. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1.
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også
med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen. Onsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Olje- og energiutvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere
seg i energisaker.

RÅD 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.

09.

10.

22.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl. 13.00. Hagelin.
Samferdselsutvalget har fokus på og engasjerer seg i samferdselsspørsmål om vei, havn og luftfart
lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det forbereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

09.

UNGDOMSRÅDET

13.

Leder: Mari Rogne. Kl. 09.00. Datoer og sted 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.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl. 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget har forvaltningsansvar av alt dyre-/fugleliv etter Naturmangfoldloven, og jakt-/fangstloven.
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09.

21.

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 just.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)

Våren er i anmars (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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