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Hurra for 17. mai - forhåpentligvis med sol og sommer (Foto: Petter Ingeberg)
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Maktspill, motkrefter og samfunnsutvikling

Å ha klare planer, tydelige ledere og kolleger som er 
klare på sitt bidrag til å flytte lasset er uvurderlig for 
utviklingen. At en organisasjon, dens deltakere og 
støttespillere er likerettet mot samme mål gir en kraft 
som er nødvendig for å bli god.

Prosessen mot måloppnåelse består av 5 deler, som 
gjerne kan kjøres i parallell.

Mobilisering og ledelse i forhold til å tørre å definere 
strategiske mål er det første. Kristiansund har brukt noen 
år på å rydde, men nå jobber politisk ledelse, næringsliv, 
ansatte, råd og utvalg med overordnet planverk og en 
metode som vil gi oss konkrete utviklingsstrategier for 
de neste 10 årene. Våre tiltaksplaner og strategiske 
planer skal være håndfaste.

Så må vi oversette strategiene til håndterbare 
tiltak. Å konkretisere strategiene vil hjelpe oss å se 
om vi har riktig kompetanse og er riktig organisert 
for å håndtere den fremtiden vi beveger oss inn i. 
Samtidig vil det være lettere for oss alle å se hvordan 
endringene i kommunen påvirker vår egen hverdag. 
Administrasjonen ser nå på virksomhetssystemer som 
skal synliggjøre sammenhengen mellom strategier og 
tiltakene vi gjør i hverdagen.

Kommunen som organisasjon må likerettes i forhold 
til tiltakene. Som nevnt i starten kreves det bare 50 
prosent motkrefter for å bremse et tiltak vesentlig. Vi 
skal stoppe motkreftene og jobbe sammen mot felles 

mål. Da vil vi oppleve en dobling av vår effektivitet og 
styrke. Definisjonen av tiltakene kommer fra bystyrets 
vedtatte overordnede strategier.

For å få kraft i tiltakene er det viktig med motivasjon 
blant ansatte. Å ha riktig kompetanse på riktig 
jobb og vise relevansen for denne jobben opp mot 
kommunens felles målbilde er viktig for at hver ansatt 
skal føle seg relevant, ivaretatt og som en vesentlig 
brikke i vårt tjenestetilbud. I mai starter vi opplæring i 
mestringsorientert ledelse for våre kommunale ledere. 
Dette skal danne grunnlaget for å utøve ledelse på en 
måte som motiverer til felles innsats mot felles mål, og 
gi en mer meningsfylt hverdag for alle 2000 ansatte.

Vi skal være tydelige på måloppnåelse. Å se virkningen 
av jobben man gjør er viktig. På samme måte er det 
viktig at politisk ledelse ser effekten av sine vedtak. 
Å binde dette sammen slik at hver enkelt ansatt ser 
og føler at vi bygger samfunnet rundt oss skal fram i 
dagen. Vi skal feire våre seire. 

Vi vant Farmandprisen for landets beste årsrapport.  
Vi vant kommunekompasset for beste kommunale 
forvaltning, samt at vi slår Molde og Ålesund i 
kommunebarometeret for første gang i historien. 
Næringslivet melder om bedre vær. Arbeidsledigheten 
har falt med over 1 prosent. Vi skal bygge barnehager, 
skoler, havteknologisenter, isbane og kulturhus. Det 
siste slaget om helsetilbudet står om en måned. 

Å bygge samfunnet eller en organisasjon har mye fysikk i seg. Om man drar lasset 100 
prosent og noen drar motsatt vei med 50 prosent, forspiller man 200 prosent kraft for å 
få full fart. I motsatt fall vil man ved å dra lasset samme vei kunne realisere planer og 
utvikling med dobbel hastighet eller styrke.

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann

Motkrefter kan holde oss tilbake. Men bare en liten stund. Kristiansund skal skinne.
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Nytt om navn       

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i kommunen i løpet av mars 2017:
• Anna Johnsen har 01.03.17 tiltrådt i 100 % stilling som arkitekt/prosjektleder ved Eiendomsdrift
• Berit Boksasp har 01.03.17 tiltrådt i 100 % stilling som programrådgiver ved Flyktningtjenesten
• Inger-Johanne Erlandsen har 01.03.17 tiltrådt i 100 % stilling som programrådgiver ved Flyktningtjenesten
• Marianne Jørgensen har 01.03.2017 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Bo og habiltering
• Tina Kjøk Overå har 01.03.2017 tiltrådt i 100 % stilling som advokat ved Kommuneadvokaten
• Birgitte Ellen Røsgaard tiltrådte 01.03.2017 i 100% still som kommuneadvokat i sentraladministrasjon
• Magnhild Gjengedal har 13.03.17 tiltrådt i 100 % stilling som arealplanrådgiver ved Plan- og byggesak
• Ime James Obrero har 20.03.2017 tiltrådt i 60 % stilling som helsefagarbeider ved enhet sykehjem
• Marta Opland har 22.03.2017 tiltrådt i 100 % stilling som helsefagarbeider ved Storhaugen helsehus

OPPSIGELSER
Følgende personer har sagt opp sin faste stilling i kommunen i løpet av mars 2017: 
• Jørgen Schnell har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.03.17
• Kristin Ladegård Jakobsen har sagt opp sin 64 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus, med fratredelse 

01.03.2017
• Nina Britt Grønseth har sagt opp sin 100 % stilling som lærer ved Dale barneskole, med fratredelse 01.03.2017
• Carina Wollan Myhre har sagt opp 100 % stilling som personalleder ved enhet Sykehjem, med fratredelse 01.03.2017
• Sladjana Skoro har sagt som sin 100 % stilling som sykehjemslege, med fratredelse 01.03.2017
• Stephanie Helland har sagt opp sin 100 % stilling som enhetsleder ved enhet Sykehjem, med fratredelse 01.03.2017
• Silje Kristin Kamsvåg har sagt opp 55,60 % still som helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten, fratredelse 01.03.2017
• Jovelyn Laguisma Ersvik har sagt opp 70 % still som helsefagarbeider ved Bergan sykehjem, fratredelse 02.03.2017
• Elise Knutset Hals har sagt opp sin 75 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus, med fratredelse 15.03.201

Tekst: Laila Karlsvik, personalrådgiver

Utlyste stillinger 
Helsefagarbeidere 
• 2 x 100 % Hjemmetjenesten frist 25. mai.

Sykepleiere
• 100%, 80 % og 75 % Hjemmetjenesten frist 25. mai.

Vikarstillinger alarmsentralen
• Søker etter sykepleiere, helasfagarbeidere eller sykepleierstud. Frist 29. mai.

Driftsingeniør vei
• 100 % ved kommunalteknikk. Frist 25. mai.

Pedagogiske ledere barnehager  frist 22. mai
• 100% + 50 % vikariat ved Rensvik barnehage.
• 100 % vikariat Karihola og Myra bhg (deling).
• Andre stillinger som blir ledige i barnehagene.

SFO-koordinator
• 60 % ved Innlandet skole. Frist 22. mai.

Tekst: Laila Karlsvik, personalrådgiver
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Tirsdag 25. april var det felles 
formannskapsmøte mellom 
Kristiansund, Averøy, Gjemnes 
og Tingvoll. Møtet ble holdt på 
Tingvoll og er ledd i arbeidet 
med at de folkevalgte i de fire 
kommunene skal bli bedre 
kjent med nabokommunene. 

Fellesprogram
Første del av dagen var det felles 
program. 

Møtet startet med velkomsthilsen 
og informasjon  om økokommunen 
Tingvoll ved ordfører Milly Bente 
Nørsett og rådmann Olaug Haugen

Deretter var det informasjon om 
forskningsmiljøet på Tingvoll: 
Norsøk, Nibio og Økoparken.  Krivi 
Vev AS ble også presentert. 

Neste post i programmet var 
besøk til ”Nordmørsdomen” Tingvoll 
kirke. Tidligere organist Tor Strand 
holdt et engasjert foredrag om 

kirkas lange og svært interessante 
historie. Forsamlingen fikk så en 
kort orgelkonsert før det hele ble 
avsluttet med unison salmesang av 
”det interkommunale koret” under 
ledelse av Tor Strand, og med 
kraftfullt tonefølge fra kirkeorgelet.

Detetter var det lunsj med variert 
økologisk mat fra Fjordkroa. 

Siste post på fellesprogrammet var 
informasjon om ny giv i arbeidet 
med byregionprogrammet ved 
Ingrid Rangønes, Olaug Haugen og 
Odd Arild Bugge.  Det ble litt stopp i 
arbeidet med  byregionprogrammet 
da kommunene jobbet med 
kommunereformen, men nå er 
arbeidet satt igang igjen, med Ingrid 
Rangønes som leder, Byregion-
programmet består av Kristiansund 
samt nabokommunene Averøy, 
Gjemnes, Tingvoll, Aure og Smøla.

Fra klokken 14 var det kommunevise 
formannskapsmøter. Disse møtene 
ble også holdt på Tingvoll.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Felles formannskapsmøte på Tingvoll

Det interkommunale koret oppsto spontant. Med stor entusiasme og akkompagnert av  
mektige orgeltoner, ble ”Deg være Herre” sunget under solid ledelse av Tor Strand.  

Det er ikke kjent om koret har videre planer. 
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Siden 2014 har Smøla, Halsa, 
Tingvoll, Gjemnes, Averøy og 
Kristiansund arbeidet sammen 
i byregionprogrammet for å 
forsterke tjenestesamarbeidet, 
felles samfunnsplanlegging, 
kartlegging og markedsføring 
av næringsarealer samt 
Kristiansund som regionsenter. 
Aure er med som observatør.

Støttet av departementet
Programmet er støttet av 
kommunaldepartementet med 2,3 
millioner kroner og fylkeskommunen 
med 550 000 kroner. 

Arbeidet stoppet opp
I første fase fikk vi utarbeidet en 
samfunnsanalyse av vårt felles 

næringsliv, samt mulige gevinster 
av tettere tjenestesamarbeid. 

Arbeidet var svært nyttig i 
kommunereformdiskusjonene i 
2015-2016, men arbeidet stoppet 
opp da ingen av kommunene ville 
slå seg sammen med Kristiansund.

Programmet har så langt vært 
ledet av rådmenn og tillitsvalgte i 
kommunene. For å få nytt liv inn i 
det siste programåret, er prosjektet 
omorganisert ved at ordførerne 
er trukket mer inn. Averøyordfører 
Ingrid Rangønes er ny leder av 
styringsgruppa. 

Aktuelle tema 2017 – 2018:

Areal- og næringsstrategi
• Kartlegge kvalitet og kapasitet 

på aktuelle næringsarealer, 
og jobbe fram strategier for 
å dekke opp aktuelle behov i 
næringslivet. 

• Regionalt omdømme
• Felles markedsføring og 

tilrettelegging
• Regional areal- og 

transportplan

Nordmørsbyen
Satsinger med regional interesse
• Campus
• Helseinnovasjon
• Bypakke med kollektiv
• Opera- og kulturhus 
• Stedsutvikling i alle 

kommunesenter

Begrepsavklaring
Byregionprogrammet er ikke 
det samme som «Byen som 
regional motor». Det siste er et 
byutviklingsprogram i regi av 
fylkeskommunen, der Kristiansund 
deltar sammen med Molde og 
Ålesund kommuner. 
Tekst: Odd Arild Bugge, byplansjef

Samarbeid i Kristiansundsregionen 

Over 5000 likere på facebook

I april passerte kommunens 
facebookside 5 000 «likere». 
Dette tilsvarer 20,45 prosent 
innbyggerne og er den høyeste 
scoren blant bykommunene i 
Møre og Romsdal. Ålesund har 
7 984 likere (16,86 %) og Molde 
2 746 likere (10,21 %)

Alle Nordmørskommunene 
har nå offisiell facebook-
side. Status pr. 1. mai er: 
Kristiansund 5026 «likere».
Sunndal 2371 «likere».
Surnadal 2155 «likere».
Smøla 1467 «likere».
Rindal 1227 «likere».
Averøy 1029 «likere».
Aure 1023 «likere».
Halsa 852 «likere».
Tingvoll 739 «likere».
Eide 576 «likere».
Gjemnes 451 «likere».

Årsaken til at kommunens face- 
bookside er så populær, skyldes 
trolig at vi siden lanseringen i 2011, 
har hatt en bevisst holdning til å 
bruke dette som en aktiv informa-
sjonskanal.  

Responsen er god, og tilbakemeld-
ingene i all hovedsak positive. Vi 
får spesielt mange positive til-
bakemeldinger etter perioder med 
ekstremvær. Da bruker vi face-
booksiden kontinuerlig, og svært 
mange bruker den for å holde seg 
oppdatert.  

De som “liker” kommunens face-
bookside har også den fordelen at 
de får nyheter fra kommunen rett 
inn på veggen sin, og det er det 
tydeligvis mange som vil ha.  

Man trenger ikke være registrert 
som medlem av facebook for å 
lese nyhetene som legges ut på 
kommunens side, men man må 
være FB-medlem for å kommentere. 
 
Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg
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Praktfull dag for minneboka

Terje Søviknes var svært godt 
fornøyd med sitt første besøk 
tirsdag 2. mai, i oljebyen 
Kristiansund. 

Han likte kreativiteten i næringslivet 
og viljen til å bygge videre, og han 
leverte superlativer med å se og 
oppleve Åsgard kompresjonsanlegg 
hos Statoil subsea pool på Vestbase 
øst.

-Jeg er imponert over den gode 
infrastrukturen som Kristiansund 
kommune bygger ut med industri-
anlegg, i en by som i utgangspunktet 
er kompakt, sa Søviknes.

Ordfører Kjell Neergaard var på 
sitt første riggbesøk sammen med 
landets nye olje- og energiminister. 
Mariafeltet bores i rekordfart ute i 

havet. Odfjell Drilling har de aller 
beste forholdene å jobbe under, og 
de seks første brønnene som skal 
produsere det betydelige volumet 
med olje i Maria, kommer til å bli 
ferdigstilt lenge før tidsplanen. 

-Hittil har Maria-prosjektet en svært 
god progresjon. Fortsetter det slik, 
skjer oppstarten i første halvdel av 
2018. Jeg er stolt over å se feltets 
utvikling. Maria blir et symbol på 
vår langsiktige satsing i Norge, sa 
direktør Mario Mehren i Wintershall.
Han reiste med privatjet fra 
hovedkvarteret Kassel i Tyskland 
om morgenen, og landet på 
Kvernberget. Været var strålende. 
Sola lyste opp. Nysnø i fjellene var 
i postkortkvalitet og havet blått. Det 
var en dag for minneboka. 

-Det gode været ødelegger for 
oss. Direktørene tror havet er 
flatt året rundt når de ser så 
fantastiske forhold som nå, sa 
utbyggingsdirektør Hugo Dijkgraaf, 
og lo av det.

Ut til «Deepsea Stavanger» 
reiste et følge på tre fra olje- og 
energidepartementet, en gruppe 
fra Wintershall, NRK, Tv2, TK og E24. 
Visitten ut til riggen fikk dermed bred 
nasjonal omtale. Etterpå var det 
møte med 90 personer som arbeider 
i regionens leverandørindustri og 
politiske ledere i flere kommuner.

-Wintershall er både en nykommer 
og en nytenker. Vi liker aktører med 
smarte løsninger. De vet at det er 
klokt å operere fra Kristiansund, sa 
ordfører Kjell Neergaard, og serverte 
bacalao til hele oljeklyngen og 
gjester utenfra.

Terje Søviknes besøkte også Oss-
nor som til anledningen presenterte 
en ny teknologisk oppfinnelse til 
inspeksjon av stigerør. Selskapet 
leverte en flott demonstrasjon.

Industriens stemmer under 
dialogmøtet på Vikangården, Alf 
Dahl i Vestbase og Kristoffer B. 
Jenssen i Linjebygg, satte tydelige 
krav til et jevnere aktivitetsnivå i 
petroleumsbransjen, og Søviknes 
svarte med å levere et stort antall 
leteblokker i neste tildeling.
Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Foto: Wintershall/Harald Pettersen og 
Petter Ingeberg

På riggen som borer Maria-feltet: Martin Bachmann (t.v.), sjef for leting og  
produksjon i Europa for Wintershall, statsråd Terje Søviknes i OED  

og direktør Mario Mehren i Wintershall. 

Fra dialogmøtet på Vikangården

Møtet på Vikangården ble  
avsluttet med bacalao
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Stortingsvalg på 1-2-3

Valgdagen er søndag 10. og 
mandag 11. september 2017. 
Forhåndsstemmingen starter 
1. juli.
 
Stortinget
Stortinget er Norges folkevalgte 
nasjonalforsamling. 169 represen-
tanter velges hvert fjerde år. Disse 
skal representere befolkningen i alle 
våre 19 fylker.

De viktigste oppgavene til Stor-
tinget er å vedta lover, bestemme 
statens budsjett og kontrollere 
regjeringen.

Sametinget
Sametinget er et selvstendig 
folkevalgt organ og er det repre-
sentative talerøret for samene. 39 
representanter blir valgt hvert fjerde 
år. Disse skal representere samer 
over hele Norge. 

Sametinget fordeler eget budsjett 
på bakgrunn av rammer gitt av 
sentrale myndigheter. På flere 
områder har Sametinget beslut-
ningsmyndighet.

Hvem kan stemme?
Ved stortingsvalget er det bare 
norske statsborgere over 18 år som 
har stemmerett. Det holder at velger 
fyller 18 år i løpet av valgåret.

Velger må være, eller ha vært, 
registrert som bosatt i Norge.

Ved sametingsvalget er det et vilkår 
at man er innført i Sametingets 
valgmanntall.

Legitimasjon 
Husk legitimasjon når du stemmer!
Valgloven krever at en velger som 
er ukjent for stemmemottaker skal 
legitimere seg. Legitimasjon kan for 
eksempel være pass, førerkort eller 
bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en 
institusjon som sykehjem, sykehus 
eller fengsel, kan du få en ansatt 
ved institusjonen til å bekrefte din 
identitet.
 
Alle velgere får tilsendt valgkort
På valgkortet finner du informasjon 

om hvor og når du kan stemme 
på valgdagen. Du trenger ikke 
valgkortet for å stemme, men det 
sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som 
legitimasjon. Velgere som har 
stemmerett ved både stortings- og 
sametingsvalget får to valgkort.
 
Når og hvor kan du stemme?
På valgdagen må du stemme i 
kommunen du er registrert bosatt 
i per 30. juni 2017. Du kan stemme 
i hvilket som helst valglokale i 
kommunen.

Forhåndsstemme kan du gjøre fra 1. 
juli til og med 8. september i hvilken 
som helst kommune. Kristiansund 
sitt forhåndsstemmemottak er på 
Servicekontoret.

Hvis du stemmer i en kommune 
utenfor fylket du er bosatt i, får du 
kun utdelt en stemmeseddel som 
er påført de registrerte politiske 
partienes navn, uten kandidatnavn. 
Du må da krysse av for eller 
skrive på hvilket parti/gruppe du 
vil stemme på. Du kan også selv 
skaffe stemmeseddel fra ditt fylke 
og bruke den hvis du ønsker å gjøre 
endringer. 

Er du syk eller ufør, kan du søke 
kommunen om å få forhånds-
stemme hjemme. 
Tekst: Toril Skram, bysekretær

Forhåndsstemmingen starter 1. juli på Servicekontoret
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Frivillighet ved Voksenopplæringa

Ungdomsrådet bærer kommunens fane
Tradisjonen tro er det 
også i år representanter 
fra ungdomsrådet som 
bærer kommunens 
fane i borgertoget.

Årets fanebærere er Tonje E. 
Aae, Kristoffer Gjerde, Charlotte 
Neergaard og Peter Andreas Kirk 
Lossius. 
Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Kristiansund Voksenopplæring 
er glade for at de har Røde 
Kors og Musikkrådet Møre 
og Romsdal representert ved 
Kristiansund Kulturskole som 
aktører til å bistå i arbeidet 
med integrering. 

Norskprat
Røde Kors er inne to dager i uka med 
frivillige som deltar på ”Norskprat”. 

Her har innvandrerne mulighet til å 
treffe nordmenn som ønsker å bidra 
til at innvandrerne får praktisert 
språket. 

Det å gå på skolen for å lære norsk 
er én ting, men det å få praktisert 
det de har lært på skolen er noe helt 
annet. 

Vi nordmenn prater dialekt, og ofte 
er den annerledes enn det språket 
vi prater i klasserommet. Der går 
undervisningen på bokmål, og det 
meste av muntlig aktivitet foregår 
også på bokmål. 

På ”Norskprat” får innvandrerne 
møte dialekten. Her prates det løst 

om det meste, og aktuelle temaer 
dukker opp underveis. Dette er en 
flott anledning for innvandrerne 
til å lære seg fri tale, fritt språk, og 
dialekt. 

Det er også mulig for både inn-
vandrerne og de frivillige til å bli kjent 
med hverandre helt uforpliktende, 
og samtidig få vite om hverandres 
bakgrunn og kultur. Et fantastisk 
tilbud fra Røde Kors.

De ansatte ved voksenopplæringa 
er veldig takknemlige for at så 
mange ønsker å bidra som frivillige. 
Det er rom for enda flere frivillige, 
og Voksenopplæringa oppfordrer 
flere til å bidra. Ta i så fall kontakt 
med Røde Kors for å melde dere 
som frivillige. ”Norskprat” foregår på 
mandager og onsdager fra 12.25 til 
14.30.  Kontaktperson er: Anne Marie 
Wærstad: amwaerstad@hotmail.
com

Kor
Sang er for mange forbundet med 
glede.  Sang og musikk er ofte tett 
knyttet til kulturen vi kommer fra, og 

Kristiansund Kulturskole har satt i 
gang et prosjekt hvor de ønsker å få 
et internasjonalt kor opp å gå under 
parolen ”Sammen om Sangen”. 

Her har kulturskolen stilt sang- 
pedagog/dirigent, pianist og 
førsteoppsanger til disposisjon 
to timer i uka, slik at det er mulig 
for innvandrere, men også for 
nordmenn som ønsker det, å 
samles om sangen. 

Kristiansund Voksenopplæring 
har stilt rom til disposisjon, slik 
at alt nå ligger til rette for å 
etablere et internasjonalt kor som 
forhåpentligvis kan trekke til seg 
sanginteresserte fra flere kanter. 

Nå er jobben å få markedsført 
koret både internt på skolen, og til 
Kristiansunderne generelt. Her er 
det lav terskel og stor glede. 

Dersom du har lyst til å være med 
å synge i et internasjonalt kor, har 
du muligheten til det på onsdager 
i tidsrommet 12.45 til 14.30 ved 
Kristiansund Voksenopplæring. 
Kontaktperson er:  Hanne 
Tømmervåg Tetlie: hanne.tetlie@
kristiansund.kommune.no
Tekst og foto: Sigve Lorås Torland  
inspektør ved Kristiansund 
voksenopplæring

Rundt ”norskpratbordet: Anne Marie Wærstad, Jan Louis Myklebust, Svetlana Kuzmina, 
Pawel Necel, Ksenia Necel, Natalija Petersone, Sivaneethan Thurairatnam, Kristin Sørdal 

Øyen, Katarzyna Mitek, Agnieszka Bomba og Eva Britt Hagen.

Sammen om Sangen: Iyad Abo-Shella, 
Anne Lise Laustad,  Randi Saltnes, Synne 

Rotvoll Røli og Jazmin Evangelina Martinez

http://amwaerstad@hotmail.com
http://amwaerstad@hotmail.com
http://hanne.tetlie@kristiansund.kommune.no
http://hanne.tetlie@kristiansund.kommune.no
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Her er 17. mai-programmet

SENTRUM
07.00  Salutt v/Lions Club – flaggheising. Tempotoget, Marokkotoget og Innlandet gravsted. Bekransninger.
09.00  Barnetoget stiller i Bendixensgt.
09.30  Avmarsj på saluttskudd. Innkomst på Kongens Plass. Tale til barna v/Madeleine I. Sakshaug/Evo Rosvoll Solskjær. Vandrepokal.
11.30    Festgudstjeneste i Kirkelandet kirke v/sokneprest Tormod Sikkeland.  Kirkekaffe.
11.30   Arrangementer Dalabrekka, Allanengen, Gomalandet, Innlandet, Dale og Goma skoler.
11.30   Åpent hus.  I.L. Nordlandets klubbhus.
11.35   Anetts Danceteria m/oppvisning v/gamle Langveien U-skole.
11.50   Konsert v/gamle Langveien U-skole m/Jazzmazzørene fra Trondheim som spiller den klassiske 20-tallets hot New Orleans jazz.  
          Hovedponsor: KBBL med bidrag fra Surnadal Sparebank og m/privat støtte fra Knut Engdahl. Til ca. kl. 12.40.
12.00  Bekransning minnesmerket på Dale v/Tuva Margrethe Schjølset og Selma Nekstad Maroni.
12.45  Mens vi venter på russetoget. Frimurerkoret synger fra Rådhustrappa.
13.05  Jazzmazzørene spiller opp i togruta til russen. Høyre nedløp av Kaibakken benyttes.
13.10   Russetog. Taler på Rådhusplassen. Høyre nedløp av Kaibakken benyttes.
13.30  Gratis Kino for ungdom i Caroline kinosenter: «Power Rangers»
13.45  Kristiansund Atletklubb m/oppvisning på parkeringsplassen Kongens Plass.
14.00  Egges Mannskor legger ned blomster v/minnesmerke Ole Egge i gågata. Koret synger.
14.20  Skolestafett 4 – 7 trinn v/Kongens Plass/Øvre del Kaibakken. Arr. Norodd. Sponsor: Sparebank 1 Nordvest.
14.35  Operaens Dansekompani m/oppvisning i gata mellom «gamle posten» og Utsyn.
14.45  Bandhjulkonkurranse mellom skolene og et politikerlag. Arr. Norodd. Sponsor Caroline Kinosenter.
15.05  Bekransning I Bræinlunden v/Peder Rensvik.
15.10   Egges Mannskor synger fra Festivitetstrappa.
15.45  Borgertoget stiller i Bendixensgt.
16.00  Avmarsj på saluttskudd fra Bautaen. Etter innkomst spiller Jazzmazzørene og Tempo et fellesnummer på parkeringsplassen Kongen 
          Plass. Etter innkomst utdeles vandrepokal. Tale for dagen v/Eldbjørg Hogstad.
17.30  Frelsesarmeens lokaler tradisjonell 17. mai fest. Også kafeteria i peisestua 10.00-15.30
18.00  Ungdomsarrangement 13-20 år i Fun Park, Futura. Gratis inngang og spill. Diskotek i 2. etg. Slutt kl. 21.oo. Arr. Ungdomsrådet.
18.15  Jazzmazzørene spiller på ”Kristiansund kafe” i Skolegata. Gratis adgang. Hovedponsor: KBBL med bidrag fra Surnadal Sparebank og    
          m/privat støtte fra Knut Engdahl.
19.00  Nasjonal festkonsert i Festiviteten v/symfoniorkesteret. Dir. Ragnar Søderlind. Musikk av norske komponister. Operakoret medvirker.
19.00  Diskotek i KFK lokalet for 3. – 6. klasse. Adgang kr. 50. Slutt kl. 21.00

BYDELEN FREI
07.00  Offisiell flaggheising ved Frei aldersboliger. Frei Hornmusikk spiller.
09.00  Oppstilling av tog ved Solsletta Boligfelt, Ånesmyra.
09.30  Avmarsj til Frei sjukeheim, og retur til Bjerkelund skole. Toget stopper på skoleplana.
11.30    Lokalt arrangement i Rensvik Samfunnshus, Bjerkelund skole og Frei skole
13.00   Bekransning av minnestøtte ved Frei kirke. Tale av Gjøran Storsæther. Frei Hornmusikk deltar.
13.30   Lokalt arrangement Møst ungdomshus. 17. mai arrangement for hele familien

  
ANDRE AKTIVITETER
Mellom togene presenterer lag og organisasjoner presentere seg i gågata og i sentrum. Dykkerklubben med miniakvarium ved sund-
båtkaia. R/S «Christiansund» ligger v/Storkaia gjestebrygge. Åpen båt. «Ideal» og «Slukk II» ligger flaggsmykket ved kai. Kaibakken er 
stengt for all motorisert ferdsel fra kl. 09.00 – 19.00. Reis kollektivt. bruk buss eller sundbåt. Sundbåten går fra kl. 07.00 – 18.15..

17. MAIKOMITEEN
Einar Jahn Torvik (leder) Helge Kruse, Anton Monge, Hans Christian Aandahl, Ken Alvin Jenssen, Mari Roald Meldal, Lone J. Høyvik, Petter 
Andreas Wadstensvik, Sverre M. Bøe, Inge A. Mellemsæther, John Kuløy, Mette Leithe, Petter M. Hals, Ildrid Haukvik, Alan Miller, Geir Hoel, Geir 
Gjengstø. Sekretær: Tore Myrum (kulturenheten) Lydansvarlig: Geir Sakshaug. 
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En betydelig eiendomsaktør
Eiendomsdrift er den kon-
krete og synlige delen av 
kommunens mange eien-
dommer og driften av disse. 

Kommunen er en betydelig eien- 
domsaktør med 196 000 m2 med skoler, 
barnehager, sykehjem, idrettsbygg, 
kontor- og administrasjonsbygg. I 
tillegg kommer 720 boliger, herav 
omlag 350 omsorgs- og eldreboliger. 
Resten er boliger for vanskeligstilte, 
flyktninger, samt ordinære kommunale 
boliger. I fjor var det 153 inn- og 
utflytninger, noe som er intensjonen 
med kommunale leiligheter.

Ekstraordinære midler 2016
Like før ferien i fjor fikk kommunen  
tilført cirka 16,9 millioner fra staten i 
ekstraordinære midler. Av disse skulle 
Eiendomsdrift disponere cirka 10 
millioner. 

Pengene skulle brukes som mottiltak for 
kommuner med stor ledighet grunnet 
redusert sysselsetning i oljenæringen. 
De skulle brukes til å sysselsette 
arbeidsledige, samt bedrifter som 
hadde permittert arbeidstakere, eller 
som var i ferd med å permittere.
 
Sysselsettingsmidlene ble brukt 
til utvendig og en del innvendig 
vedlikehold av skoler og barnehager. 
I tillegg «ansiktsløftinger» av Biblio-
teket, Caroline, Rådhuset, Fr. Nansens 
gt. 14, Musikkpaviljongen, samt en 
rekke mindre prosjekter.

Ekstraordinære midler 2017
I år har kommunen også fått tildelt 
ekstraordinære midler, på de samme 
kriterier som tidligere. 

Prosjektene vi tar sikte på gjenn-
omføre i år og i starten av 2018 er: 
• Nordlandet kirke (renovering av 

tak)
• Dalegt 50 (fullføring av utvendig 

rehabilitering)
• Kirkelandet kapell (utvendig 

rehabilitering) 
• Kirkelandet kirke (utvendig rehab) 
• Tollåsenga (ut- og innvendig 

rehabilitering), 
• Grip gamle skole (nytt tak)
• Samt flere mindre tiltak.

Nye prosjekter
Kommunen har et ambisiøst inve-
steringsprogram de neste årene. 

Som de flest ser er vi i full gang med 
å ombygging av Vågeveien 4 (Jonas 
Eriksen). På slutten av sommeren flytter 
Kultur, Tildeling, Plan- og byggesak,  
Eiendomsdrift samt Servicekontoret 
inn hit. 

Arbeidene med å totalrenovere lang-
husene i Tollåsenga er allerede i gang. 
Når dette står ferdig, sammen med 
de allerede innflyttede boligene i J. P. 
Clausens gt. 19–23, vil hele uteområdet 
settes i stand, og området i Tollåsenga 
vil framstå som et flott og attraktivt 
boligområde

Til sommeren, eventuelt tidlig i høst, 
starter en omfattende ombygging av 
Rokilde sykehjem. 

Byggestart for ny barnehage i Karihola 
er planlagt til 20. juni. Anbud på ny 
barnehage på Nordlandet og utvidelse 
av Dale barneskole blir trolig sendt ut 
før ferien.

Nytt ventilasjonsanlegg ved Dale 
Barneskole, utskifting av alle brann-
dører ved Nordlandet Barneskole, 
samt ny heis og ombygging ved 
Barmannhaugen, er prosjekter som 
er ute på anbud, og som starter 
opp i nærmeste framtid. Det jobbes 
også med prosjektering av nye 
ventilasjonsanlegg i Caroline kino- og 
konferansesenter.

Anbudet for seks nye omsorgsboliger 
på Godhaugen på Frei, blir sendt ut i 
starten av mai. Etablering av inntil fire 
Modulhus er også klart for realisering.
 
For øvrig foregår det et kontinuerlig 
vedlikehold, forbedring og tilpas- 
ninger i boligene og av den kommu-
nale bygningsmassen. 

På slutten av året håper vi at 
prosjektering, anbudsprosess og 
finansiering er på plass ved total-
ombygging ved Rokilde. Dette er 
det neste store investeringsløftet for 
helsesektoren i Kristiansund.
 
Kommunen feirer byjubileum i 
sommer. I den forbindelse blir Rådhus-
plassen oppgradert. 

Vi ønsker også at resterende del av 
kommunen skal skinne, og gjøre at 
vi med stolthet kan vise fram landets 
vakreste og triveligste by.

Tekst: Roald Røsand, eiendomsjef
Foto: Petter Ingeberg
Illustrasjoner: Eiendomsdrift

Musikkpaviljongen ble rehabilitert

Caroline ble malt og fikk tilbake  
den opprinnelige fargen

Vågeveien 4 bygges om til  
kommunalt administrasjonsbygg

Tollåsenga rehabiliteres

Rokilde skal renoveres og ombygges

Byggestaart av ny barnehage i Karihola i 
juni 
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Smart, Modig, Varm og Klok

Kommuneplanens samfunns-
del skal nå revideres. Bystyret 
vedtok planprogrammet i mars 
og rådmannens ledergruppe 
har utarbeidet et underlag 
for å sette ord på visjoner for 
kommunens utvikling. Nå skal 
det lages målformuleringer. 

Enhetslederne hadde en arbeidsøkt 
25. april. Bystyret og hovedutvalgene 
hadde arbeidsøkt 2. mai. I tillegg 
skal brukerutvalgene, næringslivet 
og andre inviteres inn i prosessen. 

Ut på høring 20. juni
Framdriften er meget stram. 20. juni 
skal bystyre sende planforslaget 
ut på høring. Planen skal vedtas i 
september, og slik gi føringer for 
handlingsprogrammet for 2018. 

Dagsorden for arbeidsøktene
• Åpning ved rådmannen
• Presentasjon av de fire byene
• Styrkeanalysen 2017 for 

Kristiansund v/Torbjørn 
Digernes, Møre og Romsdal 
fylkeskommune

• Målkarusell – forsamlingen 
jobber med mål for de fire 
byene

• Oppsummering og veien videre

”De fire byene” 
I arbeidet med planen opereres det 
med begrepet ”de fire byene”. De 
fire komponentene er beskrevet slik:  

Den smarte byen
Hos oss finnes ideer, talenter og 
forbilder. Vi har den beste skolen 
for hvert barn og et godt klima for 
grundere og entreprenører. Her 
finnes mulighetene for de som vil 
skape, bygge, forandre, oppleve og 
utvikle seg.

I Kristiansund finner du infrastruktur 
som er bygget for fremtidige 
generasjoner, avstandene er korte 
og kollektivtrafikken et forbilde. 
Havnen er foretrukken for fartøy 
i alle størrelser og flyplassen 
knytter oss raskt til internasjonale 
destinasjoner.

Vi er attraktive med nye løsninger 
innenfor teknologi og digitalisering, 
innenfor organisering, demokrati 
og brukerinvolvering. Hos oss 
finner du gode eksempler på nye 
løsninger innenfor (kommunens 
kjernevirksomheter) oppvekst og 
helse.

Den modige byen
Hos oss finns nysgjerrighet, risiko-
vilje og pågangsmot. Vi har 
lange tradisjoner med å finne nye 
løsninger, og er alltid åpen for 
endring. Her finnes mulighetene for 
de om ønsker å gå foran.

I Kristiansund finner du miljøer med 
skapende og støttende kraft, en 
innovativ høyere utdanning og et 
samfunn som applauderer de som 

lykkes. Her utvikler næringsliv og det 
offentlige seg sammen på tvers av 
grenser i den overbevisning at det 
som er bra for naboen er bra for en 
selv. Våre kompetansemiljøer har 
nære bånd til internasjonal spiss-
kompetanse.

Vi har stolthet over alt vi er og det 
vi kan. Vi utnytter kunnskap og 
kompetanse som bor i menneskene 
rundt oss, energien og kraften som 
naturen har gitt oss.

Den varme byen
Hos oss finner du lyst og lek, skjemt 
og alvor. Her oppstår møter mellom 
store og små der mennesker vokser 
sammen. Her finnes trygge byrom, 
vakre parker og et mangfold av 
kulturarrangement. Her lever alle 
deler av byen.

I Kristiansund finner du aktiviteter 
og opplevelser for mennesker i 
alle aldre. Alt fra et pulserende 
bysentrum, aktivt og allsidig idretts- 
og foreningsliv til kulturarrangement 
som markerer seg på den inter-
nasjonale stjernehimmelen.

Her finner du samspill og mangfold. 
I Kristiansund finner du det gode 
livet. 

Den kloke byen
Hos oss finner du kunnskap, åpenhet 
og framtidstro. Vi er regionens 
naturlige «motor» og vi har et åpent 
blikk mot omverden (regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.) Verden 
er alltid nær oss i Kristiansund. 
Forskning, utdanning og innovasjon 
er en del av hverdagen vår.

Vi utnytter våre naturgitte forut- 
setninger på stadig nye måter. 

Her bygger vi boliger som støtter 
opp om et urbant liv og som ivaretar 
det globale perspektivet.  Kristian-
sund er et forbilde for andre byer. 

Tekst og foto: Odd Arild Bugge, byplansjef

Tirsdag 2. mai bystyret og hovedutvalgene samlet til Workshop i bystyresalen
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”Tre late jenter” + Tea i nasjonal mønstring

Byjubileum på årets 17.-maipin 
17, maikomiteen har en 
mangeårig tradisjon med 17. 
maipin. Årets pin er naturlig 
nok preget av kommunens 
275-årsjubileum og har brukt 
jubileumslogoen som motiv. 

Motivet er laget av kommunens 
digitale rådgiver Hege Kristin 
Hovde, og er en grafisk framstilling 
av gjenreisningsportalen i Peder 
Rosentræders gate 11. 
Tekst: Petter Ingeberg   

Fra onsdag 21. til søndag 25. 
juni er det nasjonal Ung-
dommens kulturmønstring 
(UKM) i Sandnes. Da møtes 
vinnerne fra alle fylkene. Fra 
UKM Kristiansund/Averøy 
deltar «Tre late jenter» fra 
Kristiansund og Tea Megaard 
fra Averøy.  

«Tre late jenter» består av Lone 
Jenssen Høyvik (17), sang; Tuva 
Kongshaug (17) Tverrfløyte; og 
Julianne Eikrem (16), piano. De 
konkurrerer i sjangeren klassisk 
samtidsmusikk. De Lyst Klirrende 
vår» fra Hildring i Spel.  Tea Megaard 
(17) deltar med «Release Me» i 
sjangeren pop

Kristiansund-Misund-Sandnes
Innslagene gikk først videre fra 
lokalmønstringen i Kristiansund i 
begynnelsen av mars. Deretter til 
fylkesmønstringen i Misund i slutten 
av mars og nå altså videre til UKM 
festivalen 21. – 25. juni i Sandnes.

Deltakere fra Nordmøre
Fra de andre nordmørskommunene 
deltar:
Aure: Astrid Marie Lillehagen (18) 
med «Six feet under» Dans- Jazz/
moderne
Sunndal: Fom the top: Even Sande 
(18), Markus Bjorli (18), Martin Bjorli 
(20) og Torkil Løkkhaug (20) med 
låten «Sober» i sjangeren progressiv 
rock; I sjangeren unge arrangører: 
Lars Georg Kalseth (17)
Smøla: Eistein Brevik (18år) «Sverd 
og Skjold» i kategorien kunst

Tekst og Foto: Kristin Brevig, 
kulturkonsulent

Fra venstre: Lone J. Høyvik , Tuva Kongshaug, Julianne Eikrem og Tea Megaard

Kommuneplanens samfunns- 
del skal revideres og råd- 
mannen inviterer nærings- 
livet til samarbeidsmøte i 
bystyresalen 11. mai kl. 17.40

Dette er planen som gir retning 
fram mot 2030. 

Påmeldingsfrist er tirsdag 9. mai
Se mer info og påmeldingsskjema 
her: 

Rådmannen inviterer næringslivet 

ttp://www.kristiansund.kommune.no/nyheter/nyheter-fra-kommunen/radmannen-inviterer-naringslivet-til-arbeidsmote.53784.aspx
ttp://www.kristiansund.kommune.no/nyheter/nyheter-fra-kommunen/radmannen-inviterer-naringslivet-til-arbeidsmote.53784.aspx
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Kristiansund er foregangskommune 

Norsk fosterhjemsforening har 
de siste årene hatt prosjekt om 
å bygge broer mellom foreldre 
og fosterforeldre. Kristiansund 
er en foregangskommune. Det 
skyldes i særlig grad ildsjelene 
Berit Ulriksborg, Kenneth 
Eriksen og Ann Carin Vean. 
De reiser nå rundt i hele fylket 
der de informerer og inspirerer 
barnevernstjenesten om det 
viktige arbeidet.  

Brobygging og brobyggere
Brobyggingsprosjektet handler om 
å etablere et godt og konstruktivt 
samarbeid mellom foreldre og 
fosterforeldre. Brobyggerne består av 
både foreldre og fosterforeldre. 

Samarbeid foreldre/fosterforeldre
Det som er felles for de brobyggende 
foreldrene og fosterforeldrene, er at 
de selv har opplevd gevinster for sitt 
felles barn ved at de har samarbeidet. 
De har også erfart  gevinster for de 
voksne ved at de samarbeider og 
støtter hverandre. 

Foreldre kan blant annet bidra ved 
å fortelle fra barnets tid i den opp-
rinnelige familien. De kan også bidra 
med informasjon om familiens historie. 
De kan dessuten bidra med avlastning 
når fosterforeldre trenger det. 
Fosterforeldrene på sin side, kan bidra 
til at foreldrene kan være foreldre på 
en annen måte enn da barnet bodde 
hjemme hos dem. Fosterforeldre kan 
også bidra med råd og hjelp til den 
nye foreldrerollen de er i. 

Sammen kan foreldre og foster-
foreldre støtte hverandre og barnet i 

sin videre utvikling i fosterhjemmet.

Prøveprosjekt i 2015
Prøveprosjektet RAUSHET ble gjenn-
omført i 2015. Foreldre og fosterforeldre 
med gode samarbeidserfaringer ble 
invitert. Blant de 16 deltakerne var 
Berit Ulriksborg og Kenneth Eriksen fra 
Kristiansund, og Ann Carin Vean som 
er mor til deres fosterbarn. 

Pilotprosjekt i 2017
Med utgangspunkt i gode erfaringer 
fra RAUSHET-prosjektet ble det 
søkt Extrastiftelsen om midler til et 
pilotprosjekt i ett av fylkene. Møre og 
Romsdal ble valgt. (Extrastiftelsen 
fordeler overskudet fra lotterispillet 
Extra og fordelte i 2016 totalt 200 
millioner til 773 prosjekter)

Valget av Møre og Romsdal var ikke 
helt tilfeldig. Det skyldes i stor grad 
iveren fra ildsjelene Berit Ulriksborg, 
Kenneth Eriksen og  Ann Carin Vean 
om å komme i gang med programmet 
i egen kommune og eget fylke. 

De hadde snakket varmt om pro-
grammet til barneverntjenesten i 
Kristiansund.  Barnevernet ønsket å gå 
inn i et samarbeid. Familieverntjenesten 
var også interessert.

Kristiansund helt i front
Som følge av dette er Kristiansund 
blant de første kommunene i landet 
som jobber med dette  samarbeids-
programmet. 

Det særegne ved programmet er at 
foreldre og fosterforeldre skal gå på 
kurs der de lærer å samarbeide til 
beste for deres felles barn. Det skal 
også gjennomføres eget kurs for de 
ansatte i barneverntjenesten. 

Startet i februar i år
Pilotprosjektet startet i slutten av 
februar i år og er nå godt igang.

I tillegg til innsats i egen kommune reiser 
nå Berit Ulriksborg, Kenneth Eriksen 
og Ann Carin Vean rundt i hele fylket 
og møter med barnevernstjenesten 
i kommunene. Her informerer de 
om prosjektet og inspirerer med 
selvopplevde erfaringer. 

Til bladet ”fosterhjemskontakt” sier 
barnevernsleder Elin Christine Karlsvik 
at ”Brobyggingsprogrammet er 
viktig for barnevernstjenesten fordi 
det representerer et nytt tilbud til 
biologiske foreldre og fosterforeldre 
når det er besluttet at et barn skal 
flytte fra foreldrehjemmet. Det er viktig 
fordi det bygger på en grunntanke 
om å skape eller styrke et samarbeid 
mellom foreldre og fosterforeldre 
på en måte som gjør at barnet 
tjener på det. Programmet er også 
viktig fiordi det legger tilrette for 
at foreldre får fortsette å bruke sin 
omsorgskompetanse, bli møtt med 
respekt og verdighet og inkludert på 
en god måte i videre samarbeoid om 
barnet.”  

Berit Ulriksborg er til vanlig SFO-
kordinator ved Gomalandet skole men 
har permisjon dette året for å jobbe 
med pilotprosjektet. 

Prosjektet er også støttet av barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. 

Økende oppmerksomhet
Prosjektet har fått medieoppmerk-
somhet,  og de har fått henvendelser 
fra politikere både lokalt, regionalt 
og nasjonalt som ønsker mer infor-
masjon om temaet. Da infobladet 
Kristiansund var på besøk var også 
ukebladet Allers der for å lage 
reportasje om prosjektet.. 

Ildsjelene ivrer for at prosjektet får 
nasjonal oppmerksomhet slik at det 
kan tas i bruk i alle kommuner. Dette  
til beste for fosterbarn, fosterforeldre 
og foreldre.

Vil du bli brobygger?
Prosjektet søker etter brobyggere i hver 
kommune. Er du interessert så kontakt 
Berit Ulriksborg på tlf. 91 51 8793

Tekst og foto: Petter Ingeberg  

Kenneth Eriksen, Ann Carin Vean og Berit Ulriksborg er ildsjeler i pilotprosjektet RAUSHET
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NED med sykefraværet - Storhaugen helsehus

Ledergruppen og tillitsvalgte 
ved Storhaugen deltok på NED- 
workshop 15 Mars, og har i 
etterkant jobbet målrettet med 
videre arbeidet av prosjektet i 
egen enhet. 

Sentrale samarbeidsparter i forhold 
til sykefravær var invitert, og første 
fagdag i forhold til temaet ble av-
holdt 26 april, og 3. mai var det ny 
fagdag.

Friskliv og mestring, Bedriftshelse-
tjenesten og NAV Arbeidslivssenter 
informerte om sin funksjon og hva 
de kan bidra med i arbeidet med 
oppfølging av sykemeldte og økt 
arbeidsnærvær. Personal – og 
organisasjonsseksjonen informerte 
om ansattes rettigheter og plikter 
relatert til sykefravær og oppfølging.
 
De ansatte ble så delt i grupper i 

forhold til arbeidssted i enheten. 
Hensikten med gruppearbeidet 
og arbeidet med dialogduk, er 
sammen å komme frem til hvilke 
områder avdelingene skal jobbe 
videre med og tiltak som kan gjøres.  

Storhaugen helsehus er en stor 
enhet med to HMS grupper.  
Tilbakemeldingene fra gruppe-
arbeidet tas med tilbake til HMS-
gruppene for videre arbeid. 
 
Fagdagen 26 april var Storhaugens 
markering av HMS-dagen.
Tekst/foto: Elisabeth Sandstad,  
avd sykepleier

Vakthavende sykepleierteam på sykhjem

I juni starter Enhet for sykehjem 
opp med et vakthavende 
sykepleieteam. Det er satt av 
6,4 årsverk med 8 ansatte i 
stillinger på gjennomsnittlig 80 
prosent.

Arbeidsoppgaver blir blant annet: 
Utrykning til de enkelte sykehjem 
for å bistå ved spesielle tekniske 
oppgaver som blodprøvetaking, 
kateterisering, medisinhåndtering 
og lignende. samt ved mottak 
av pasienter fra sykehus eller 
forverring av sykdomstilstander hos 

inneliggende pasienter. 

I samarbeid med fagleder, avdel-
ingsleder og stedlig sykepleier, skal 
teamet oppdatere pleieplaner, ha 
legemiddelgjennomgang og bidra i 
internundervisningen. 

I oppstartsfasen vil det gå med noe 
tid til å utarbeide både arbeids-
instrukser og nødvendige rutiner 
og retningslinjer for samarbeid, 
veiledning og dokumentasjon. 

Teamet stasjoneres på Bergan 
sykehjem, men skal bistå alle 
sykehjemmene. 

Turnusen er satt opp med arbeid 
slik at de jobber to på tidligvakt og 
to på seinvakt. Helgene er satt opp 
med langvakter hver 4. helg – også 
da med to på jobb. 

Ansatte i teamet har tilgang på 
bil, telefon og utstyrskoffert, slik at 
de kan rykke ut til alle avdelinger 
og bistå ved behov. De vil jobbe 
tett sammen med sykehjemslegen 
som stasjoneres ved Bergan, samt 
øvrige sykepleiere og helsepersonell 
i sykehjemsenheten.

Alle avdelinger har stasjonært 
personell med medisin- og brann-
ansvar, Teamet kommer i tillegg til 
ordinært personell.

Vakthavende team iverksettes 
som et satsningsområde og skal 
sammen med stedlige sykepleiere 
på den enkelte institusjon, dekke 
enhetens behov for sykepleiefaglig 
kompetanse.

Det er store forventninger til at 
organiseringen i et slikt team, bidrar 
til utvikling av sykepleietjenesten i 
kommunen og øke det tverrfaglige 
samarbeidet.

Tekst: Bill Tomelthy, fagleder og Monica 
Aarønes,  personalleder.
Foto: Petter Ingeberg

Da kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Kristiansund  
tidligere i år finkk han blant annet informasjon om  

planene for det vakthavende teamet av Heidi lesund
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Hender rydder strender

Norske strender og havbunnen 
vår er full av plastflasker, fiske-
utstyr, engangsgriller, poser, 
tauverk, gamle dekk, flasker, 
bokser og glasskår. Fortsetter 
forsøplingen vil det i 2050 være 
mer søppel enn fisk i havet. 

I kampanjen «Hold Midt-Norge rent» 
oppfordres små og store hender 
over hele landsdelen til å være med 
å rydde strendene våre. Avfallet 
blir hentet. Skoler, barnehager, lag, 
foreninger og andre oppfordres 
til å være med å rydde. Den som 
registrerer seg og gjøre en innsats, 
blir dessuten med i trekningen om 
flere pengepremier.

Funnet av Gåsnebbhvalen utenfor 
norskekysten med over 30 plast-
poser i magen var en brutal på-
minnelse om hvor ille det står til.

Renovasjonsselskapene og 
kommunene i Midt-Norge samler 
kreftene for en felles strandrydde-
aksjon som går fra frem til 20. juni. 

Nå kan DU bidra til å redusere 
problemet – bli med å rydd Kristian-
sunds strender for søppel!

Hvordan rydde?
1. Kontakt kommunen for avtale 

om henting av avfallet. Helst 
i god tid før du skal rydde. 
Kontaktperson: Anders Svensson, 
71 57 43 13 anders.svensson@
kristiansund.kommune.no

2. Registrer aksjonen på www.
holdmidtnorgerent.no og bli med 
på konkurranse 

3. Hent gratis sekker hos  
kommunen.

4. Rydd en strandlinje.

Ta kontakt med kommunen eller les 
mer her om kampanjen og hvordan 
du kan registrere deg.

Tekst: Anders Svensson, kommunalteknikk

Det kan nå søkes om leie av 
kommunale idrettsanlegg for 
skoleåret 2017-2018 (21.08.2017 
til 22.06.2018). 

Dette gjelder: Gymsaler, Brann-
stasjonen, Idrettshallen og Atlanter-
havsbadet.

Søknadsskjema er lagt ut på 
http://www.kristiansund.kommune.
no/06-selvbetjening/

Søknad må leveres elektronisk. 

Søknadsfrist: 21. mai.

For spørsmål: 71 57 51 40.

Leie av kommunale idrettsanlegg 2017-18

http://anders.svensson@kristiansund.kommune.no
http://anders.svensson@kristiansund.kommune.no
http://www.holdmidtnorgerent.no
http://www.holdmidtnorgerent.no
http://www.nir.mr.no/hold-midt-norge-rent.9631.aspx  
http://www.nir.mr.no/hold-midt-norge-rent.9631.aspx  
http://www.kristiansund.kommune.no/06-selvbetjening/
http://www.kristiansund.kommune.no/06-selvbetjening/
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Søndag 24. mai i 1964 ble nye 
Kirkelandet kirke innviet. Da 
hadde det gått 24 år siden 
den forrige kirken brant ned til 
grunnen etter bombeangrep. 
Arbeidet til bygging av ny kirke 
var lang og kronglete, med 
stor interesse og uenighet om 
både plassering og utforming. 
Man ble til slutt enige om at 
en moderne gjenreist by også 
måtte ha en moderne kirke -  
plassert i Roligheten.

Tre tidligere kirker
Dagens hovedkirke er nummer fire 
i rekken. 

Den første kom i 1709 og sto  ved 
dagens Carolines plass. Kirka 
brant ned «Anno 1724 d. 9. septbr. 
Mellom fire og fem slett behagde den 
almægtige Gud å Hjemsøge oss alle 
med den store straff våres Zion med 
ild fra Himmelen at fortære, og lagdes 
i et par timer alt i aske.” 

Kirke nummer to kom i 1725 på 
samme sted som den forrige. 
Den ble etter hvert for liten, og 
det ble vedtatt å bygge en ny på 
Lyhshaugen (Kirktomta). Den 
gamle skulle egentlig flyttes til 
Nordlandet, men ble istedet vedtatt 
solgt fordi man trengte penger til 
bygging av nykirka. 

Den tredje sto ferdig i 1878. En stor 
trekirke som kostet hele 160 000 
kroner. Kirka brant ned til grunnen 
mandag 29. april i 1940 som direkte 
følge av bombeangrep fra tyske fly. 

Gjenreisningskirka
Planleggingen av nye Kirkelandet 
kirke startet allerede i 1940. Professor 
Sverre Pedersen ble raskt engasjert 
i å planlegge den nye byen, og det 
var etter hvert flere arkitekter som 
ble engasjert i den store jobben. 

Ny kirke var et av de viktigte 
signalbyggene. Sverre Pedersen 
mente først at den nye kirka burde 
plasseres på Barmanhaugen i 
enden av Oppfarten (Kaibakken). 
Etter hvert endret han synspunkt 
og kom til at den burde plasseres 
omtrent der Tinghuset står i dag 
(fengselstomta). Dette ble også, 
bestemt av bystyret (etter flere 
behandlinger) og stadfestet ved 
kongelig resolusjon i 1947. 

Innbyggerne var ikke enige, og etter 
en rekke avisinnlegg ble saken på 
nytt tatt opp i menighetsrådet. Der 
var det 422 av de 465 oppmøtte 
som stemte imot plassering på 
Kongens Plass. Saken kom på 
nytt opp til politisk behandling. 
Bygningssjefen fikk i oppdrag å lage 
skisser for plassering på Kirktomta 
og i Roligheten .  

Bystyret vedtok tilslutt Roligheten og 
det ble søkt kongen om oppheving 
av den kongelige resolusjonen om 
plassering på Kongens Plass. 

78 utkast til ny kirke
Etter arkitektkonkurransen kom det 
totalt 78 utkast. Av disse ble 3 valgt 
ut til å gå videre i konkurransen 
og det ble laget modell av de tre 
utkastene. Vinneren ble «Berg- 
krystall i roser» tegnet av arkitekt 
Odd Østbye. 

Byggesum på 3 millioner
Arkitekten beregnet de totale 
kostnadene til 3 millioner kroner. 
Bystyret mente dette var veldig 
dyrt og anmodet arkitekten om å 
planlegge en kostnadsreduksjon 
til rundt 2,5 millioner kroner. Dette 
ble imøtekommet. Anbudene viste 
at byggesummen ville bli rundt 3 
millioner kroner. 

Grunnstein 10. desember 1961
Byggearbeidene startet på slutten 
av 1961 og grunnsteinen ble lagt 
ned 10 september. 

Så ble det en hektisk og svært aktiv 
byggeperiode. Ett kolossalt reisverk 
kom. Inne i «plankehaugen» myldret 
det av bygningsarbeidere, og sakte 
men sikkert ble det  støpt en stor 
moderne kirke. 

Landets dristigste kirkebygg
Mange mente den nye kirka var 
stygg. Det tok ganske mange 
år før Kirkelandet kirke fikk den 
annerkjennelsen den fortjener som 
et av de dristigste kirkebygg i nyere 
tid. 

Innvielsen var søndag 24. mai 
1964, og markerte samtidig at 
hoveddelen av gjenreisningen av 
Kristiansund nå var ferdig.
Tekst: Petter Ingeberg 

Det tok 24 år å få ny kirke

Inne i en særdeles godt organisert plankestabel ble det bygget en moderne kirke 

Skisse til kirke på Kirktomta  
(Erik Rolfsen 1942)
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LIv har blitt kantineleder

I starten av april ble Liv 
Bjørnstad Aandahl formelt 
ansatt som kantineleder. Hun 
har ansvaret for rådhuskantina 
og for kantina på Storhaugen 
helsehus.

Flere mål for kantinedriften
Prosjektet med kommunal kantine-
drift har flere mål, blant annet
• Å leve opp til IA-avtalen i forhold 

til integrasjon og et inkluderende 
arbeidsmarked, i forhold til 
marginaliserte grupper.

• Å løfte ett samfunnsansvar i 
forhold til integrasjon av våre 
nye landsmenn.

• Å skape et trivelig møtested for 
de ansatte på rådhuset. 

• Å skape et trivelig møtested 
på Storhaugen helsehus, både 
for ansatte og for beboerne i 
nærområdet.

• Legge til rette for at kommun-
en langt på vei er selvforsynt 
når det gjelder mat og 

drikke til møter og andre 
sammenkomster som naturlig 
hører inn under kommunal drift.

• Videreutvikling av tilbudet i 
samarbeid med kundene. 

Kantinedriften i kommunen er 
utviklet etappevis, der behovene for 
integrering, ett godt produkt og en 
fornuftig økonomi har gått hånd i 
hånd. 

Personalet trives på jobb og, til-
bakemeldingene fra kundene er 
udelt positive. 

Videreutvikling
Sakte men sikkert vil også driften  bli 
videreutviklet.  

Interne tjenester ønsker at kantina 
er et sted for servering av lunsj for 
ansatte og besøkende. En sosial 
arena for alle som ferdes der.

I tillegg blir det i kantinedriften 
utviklet tidsbegrensede språk- og 
arbeidstreningsplasser for i hoved-

sak bosatte flyktninger, og på denne 
måten får de hjelp til å komme ut i 
arbeidslivet.

Kantinene har et variert mattilbud.  
Deler av tilbudet vil kundene finne 
i disken stort sett hver dag, slik 
som baguetter, salat, brød, pålegg, 
diverse yoghurter, hjemmelagd 
frokostblanding og diverse drikker 
som brus, juice, iste og lignende. 
Ofte er det også tilbud om mat fra 
felleskjøkkenet. Mat som kan spises 
i kantina eller tas med hjem. Av og 
til er det også tilbud om pizza, kylling 
wraps og lignende. Personalet lager 
gjerne også vafler, sveler, kake med 
med mere. Jo mer kantina blir brukt 
jo større utvalg kan tilbys kundene. 
Og selvfølgelig er det alltid kaffe, te 
og en hyggelig betjening.

For å gi plass til de som skal ha 
arbeidsplass i Vågeveien 4 (Jonas 
Eriksenbygget) blir kantinekjøkkenet 
utvidet og spiselokalet komplettert 
med flere sitteplasser. 

Åpningstiden er fra kl: 10.30-13.30,

Møtemat
Det er også mulig å bestille kaffe 
og mat til møter på huset. Ta 
kontakt med betjeningen eller send 
bestilling til kantine.radhuset@
kristiansund.kommune.no Kantina 
på rådhuset har telefon 71 57 41 22 
og Storhaugen 482 95 694
Tekst: Bjørn Nortun,/Petter Ingeberg.  
Foto: Petter Ingeberg

Tirsdag 25. april var det for- 
middags treff med allsang på 
Bergan Sykehjem. 

Hele sykehjemmet 
var fylt av sang, 
trekkspil lmusikk, 
latter og gode 
øyeblikk. 

Odd Arne Halås 
underholdt med 
gamle og kjære 
sanger der mange 

kunne synge med. 

Rundt 135 kvinner og menn fikk 

servert kaffe og vafler. 

Mange koste seg med å kjøpe lodd 
i  forskjellige farver. 

Vi retter en stor takk til Røde Kors 
Besøkstjeneste samt andre frivillige.
Takk for stunden.

Arrangør var Demensforeningen i 
Kristiansund

Tekst og foto: Liv Inger Korsnes Nilsen, 
demenskoordinator

Ønskekonsert på Bergan sykehjem

http://kantine.radhuset@kristiansund.kommune.no
http://kantine.radhuset@kristiansund.kommune.no


side 18

Bergan boligfellesskap fikk HMS-prisen

28. april er Verdens arbeids-
miljødag og markeres av 
fagforeninger og bedrifter 
over hele verden. I forbindelse 
med dette har Kristiansund 
kommune HMS-dag med 
et rikholdig program både 
i enhetene og på rådhuset. 
Bergan boligfellesskap ble 
tildelt HMS-prisen.

Målet med HMS-dagen er å 
skape mer bevissthet rundt 
HMS- og IA-arbeid, og fokus på 
arbeidsmiljø, trivsel og trygghet på 
arbeidsplassen. 

Kommunens enheter med til-
hørende HMS-grupper arrangerte 
sosiale, spennende og lærerike 
aktiviteter med HMS som tema.  

Bergan Boligfellesskap ved enhet 
for Psykisk helse og Rus til vinner 
av årets HMS-pris. Avdelingen har 
arbeidet bevisst med arbeidsmiljø 
i mange år. De har en god kultur 
og lav turnover, hvor sykefraværet 
er svært lavt tross krevende 
arbeidsoppgaver. 

Hovedverneombud og hoved-
tillitsvalgt melder at at det ved 
Bergan boligfellesskap utføres 
egne arbeidsmiljøundersøkelser og 
det er et godt samarbeid mellom 
ledelse, vernetjeneste, tillitsvalgte 
og ansatte. Avdelingen har en 
godt fungerende HMS-gruppe, og 
ansatte tar eierskap til den jobben 
som gjøres og bidrar til sammen å 
skape et godt arbeidsmiljø. 

Kommunalsjef, Enhetsleder og 
Nærværsgruppa var også tilstede 
da ordføreren overrakte prisen 
i form av diplom, kake, gave og 
blomster.  
Tekst: Marie D Aune, trainee
Foto: Hege Kristin Hovde

Under en høytidelig seremoni i 
bystyresalen 28. oktober ble syv 
veteraner fra internasjonale 
tjenester tildelt forsvarets 
medalje.

Seremonien ble åpnet av ordfører 
Kjell Neergaard. 

–For meg er det noe av det 
viktigste arbeidet jeg gjør nettopp 

å gi veteranene våre synlig 
anerkjennelse, sa forsvarets 
veteraninspektør Tom Guttormsen 
under tildelingen. -Det er viktig 
at lokalsamfunnet er bevisst på 
veteranenes innsats.

Etter seremonien ble det delt ut 
veterankart og Coin-utmerkelser. 
deretter var deltakerne invitert på 
lunsj på Bryggekanten brasserie. 

Forsvarets medalje for inter-
nasjonale operasjoner ble inn-
stiftet i 2000, og tildeles med 
tilbakevirkende kraft til veteraner 
som har tjenestegjort for Norge i 
internasjonale operasjoner.
tekst: Petter Ingeberg 
Foto: Hege Kristin Hovde

Fikk medalje for internasjonal tjeneste

Kjell Neergaard (f.v) Paul Flaa (Gaza 1961-1962), Anton Yttervik (Gaza 1964-1965), Toralf 
Bakken (Libanon 1983), Peder Orø Skar (Libanon 1987-1988), Bjørn Magne Trønndingsdal 

(Libanon 1990-1991), Steinar Stormo (Libanon 1991-1992),  
Kent Einar Otterholm (Balkan 1995-1996) og Tom Guttormsen

Fra venstre: Siv Iren S Ansersson, Beate S Rindal, Remo Tømmervåg, Målfrid Mork, Anniken 
Kleven-Gasser, Elisabeth Iversen, Monica b LKlaven, Kjell Neergaard, Anne Brevik, Torill 
Vaag, Jarle Krogsæther og Marie A. Damlie.
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16 lokale krigsminnesmerker
8. mai var det 72 år siden de tyske troppene og 
Norge ble frigitt. Frigjørings- (og veterandagen) 
markers hvert år over hele landet. I Kristiansund 

er det i alt 16 minnesmerker reist til minne 
om de som mistet livet som følge av de to 
verdenskrigene.  (Tekst og foto: Petter Ingeberg)
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Miljøpatruljen er klar for oppdrag

Miljøpatruljen er et nystartet 
arbeidstilnærmingsprosjekt 
driftet av kommunens flykting- 
og innvandrertjeneste. 

Todelt målsetning
Først og fremst er målsetningen 
at deltakeren skal nærme seg 
ordinært arbeid.

Videre at Miljøpatruljen blir en 
positiv ressurs for kommunen, 
gjennom å utføre diverse oppdrag. 
Det kan være flytting, rydding, ved-
likeholdsarbeid, med mere.

Positiv tilvekst
Det er også et ønske også at man 
skal oppleve Miljøpatruljen som 
en positiv tilvekst, som bidrar med 
godt humør og hjelpevillige hender 
gjennom ryddetiltak og andre 
aktiviteter som foregår.

Miljøpatruljen har sine lokaler i 
Hollendergata, hvor det er noe utstyr 
pauserom med mere. Patruljen har 
også to biler til disposisjon. En  liten, 
og en som tar noe mer last.

Det er i dag fire deltakere og en 
arbeidsleder i patruljen. I tillegg en 
miljøarbeider som deltar ved behov. 

Ryddet fire tonn avfall
Det er nå to deltakere fra Syria 
og to fra Eritrea som er med. De 
første ukene har patruljen blant 
annet ryddet og levert omlag fire 
tonn avfall til Hagelin etter å ha 
ryddet uteområdene ved tidligere 
Tollåsenga Produkter. 

Gruppen består nå av voksne menn, 
som ser ut til å tilegne seg norsk bra 
gjennom praktisk arbeid.

Dagene har vært preget av godt 
humør og stort pågangsmot! Del-
takerene er svært ivrige  og møter 
gjerne før arbeidstid for å ta en 
kopp kaffe eller te før dagen starter.

Fokus på å snakke norsk
Det er stort fokus på å snakke 
norsk når man er på jobb, noe 
deltakerne sier er bra. Det å bedre  
norskferdighetene er en viktig faktor 
for å nærme seg ordinært arbeid. 

Gruppen er en dag i uken på Varde, 
hvor det er kurs i HMS, og innføring i 
diverse praktisk arbeid.

I tillegg til økte norsk kunnskaper får  
deltakerene verdifull erfaring, og 
ikke minst mulighet til å få en god 
attest som ofte er avgjørende for å 
komme videre.

Foreløpig tar gruppen på seg 
oppdrag fra kommunale enheter, 
men kan også samarbeide med 
frivillige organisasjoner om  opp-
drag.
 
Kontaktinfo
Har du noe Miljøpatruljen kan hjelpe 
deg med,  kontakt arbeidsleder, 
Bjørn Hjelseth tlf 906 04 739, bjorn.
hjelseth@kristiansund.kommune.no

Tekstog foto: Bjørn Hjelseth,  
arbeidsleder Miljøpatruljen

Fikk fjerdeplass i ”Batterijakten 2017”
4. klasse ved Frei skole 
har deltatt i den nasjonale 
konkurransen «Batterijakten 
2017» og kom på 4. plass. 

Fra 8. til 12. mars samlet elevene inn 
brukte husholdningsbatterier med 
stor iver og konkurranselyst. De fikk 
hjelp av nabolag, familie og noen 
bedrifter. 

Totalt fikk klassen samlet inn 1 489 
kilo brukte batteri.  

Freiskolen endte til slutt på nasjonal 
fjerdeplass, med et gjennomsnitt 
på 62,04 kilo innsamlede batterier 
per elev. 

Skolen og lærerne er stolte av 
klassen som har jobbet og stått på 
for miljøet, og det er helt sikkert at 
ingen av disse elevene vil glemme 
at batteri skal gjenvinnes! 

Tekst og foto: Marthe L. Brevik 
Lærer Frei skole 

http://bjorn.hjelseth@kristiansund.kommune.no
http://bjorn.hjelseth@kristiansund.kommune.no
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Kristiansund er blitt utviklingssentral 

Friskliv og Mestring i Kristian-
sund  fikk 4.  mai overlevert 
kontrakt fra Helsedirektoratet, 
hvor det formelt staadfestes 
at de nå er Utviklingssentral 
for frisklivssentraler. Friskliv 
og Mestring i Kristiansund har 
sammen med Verdal ansvar 
for Region Midt Norge. Det er 
nå 10 utviklingssentraler av de 
totalt 250 frisklivssentralene 
som finnes på landsbasis. 

Representanter fra fylkesmannen, 
kommunen, politikere, helsefore-
taket og bruker av tilbudet ved 
Friskliv og Mestring var tilstede 
under markeringen.

Utviklingssentraler
For styrking av kompetanse, 
kvalitets- og utviklingsarbeidet i 
frisklivssentralene, etablerte Helse-
direktoratet i 2014 en ordning der 
fem frisklivssentraler er utviklings-

sentraler. Nå kommer det fem nye til, 
og Friskliv og Mestring i Kristiansund 
er en av dem.

Utviklingssentralene er frisklivs-
sentraler som er godt forankret i 
egen kommune og som har lang 
erfaring.

Utviklingssentraler skal bidra til 
å implementere anbefalinger og 
kvalitetskrav gitt i Veileder for 
kommunale frisklivssentraler med 
vekt på forankring og etablering av 
tilbudet:
• Ta i mot henvendelse fra 

kommuner og frisklivssentraler. 
• Tilby hospitering.
• Bidra aktivt til at Idebanken for 

frisklivssentraler blir et nyttig 
verktøy i etablering, kvalitets- og 
utviklingsarbeidet. Nettverk for 
utviklingssentraler er ansvarlig 
for drift av idebanken.

• Bidra til å spre aktuell informa-
sjon fra Helsedirektoratet.

• Jobbe systematisk med 
kommunikasjonsarbeid.

• Ha en egen, oppdatert 
hjemmeside og bruke sosiale 
medier aktivt i informasjons-
arbeidet.

• Være støttesoiller og sam- 
arbeidspartner for fylkes- 
mennene og fylkeskommunen 
i egen region og bidra til nett- 
verksbygging. Utviklingssentral-
ene kan være en bidragsyter for 
regionale nettverkssamlinger

• Delta i forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsarbeid i samarbeid 
med universitet/høgskoler og 
andre forskningsmiljø.

• Samarbeide med de andre 
utviklingssentralene 

Utviklingssentralene utgjør nasjonalt 
nettverk for utviklingssentraler.

Tekst: Anne Cath. G Olsen, frtisklivsveileder
Foto: Petter Ingeberg 

Bakerste rekke fra venstre: Anni Jensen, Stein Kulø, Bente Åsbø, Toril Kvisvik, Siv Iren Stormo Andersson, Tove Waage, Bente Elshaug.  
Foran fra venstre: Turid Sundar, Grete Teigland, Inger Merte Skarpaas, Kjell Neergaard, Kirsten Dyrnes,  

Ida Elise Hansen, Anne-Cathrine Grav Olsen (med kontrakten i handa), Elisabeth Sjåvik og Katrine Roksvåg, 

http://idebank.frisklivssentralen.no/
http://idebank.frisklivssentralen.no/
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En journal for hele helsetjenesten

Helseplattformen er regional 
pilot for den nasjonale mål-
settingen ”Én innbygger- én 
journal”. Helseplattformen 
skal anskaffe og innføre ny, 
felles pasientjournal ved alle 
sykehus og kommuner i hele 
Midt-Norge. Arbeidet er et 
mulig startpunkt for en felles 
nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. 
Fire leverandører konkurrerer 
nå om å få kontrakten. 

Programmet Helseplattformen 
eies av Helse Midt-Norge og 
Trondheim kommune, og skal 
etablere ny pasientjournal for hele 
helsetjenesten i Midt-Norge. 

Anskaffelsen er svært omfattende 
og skal gjelde for alle sykehus 
og kommuner i regionen. Private 
spesialister og fastleger kan også 

koble seg på. Journalen skal sette 
pasienten i sentrum på alle nivå i 
helsetjenesten.

1,4 - 2,7 milliarder
Konkurransen om leverandører til 
ny journalløsning ble utlyst i 2016 og 
verdien er anslått til mellom 1,4 og 
2,7 milliarder kroner eks. mva.

Fire aktører konkurrerer
11 aktører meldte seg og fem av disse 
gikk videre etter prekvalifisering. 
Fire av de fem selskapene leverte 
tilbud innen fristen som var 3. mai. 
Disse er: Tieto Norway AS, Cerner 
Norway, Epic Systems Corporation 
og DCX Technology AS (tidligere 
CSC Scandihealth). 

Kontraktsinngåelse i 2019
Nå starter prosessen med 
evaluere tilbudene og forberede 
videre dialog med leverandørene. 
Kontraktsinngåelse med vinneren 

skal etter planen skje i starten av 
2019. Etter at leverandør er valgt, 
starter arbeidet med å bytte ut de 
mest sentrale IKT-verktøyene som 
helsetjenesten i Midt-Norge har.

Berører 720 000 innbyggere
Deretter vil arbeidet med innføring 
starte i sykehus og kommuner. 
Over 40 000 ansatte skal få nytt 
arbeidsverktøy, og regionens over 
720 000 innbyggere skal få bedre 
innsikt i egen helsesituasjon og 
behandling. Helseplattformen er 
også regional utprøvingsarena for 
det nasjonale målet ”Én innbygger 
- én journal” og har tett samarbeid 
med Direktoratet for e-helse.

Kristiansund er aktivt  med
Kristiansund er en av de 85 
kommunene (så langt) som har 
signert samarbeidsavtale om dette 
med Helse Midt-Norge, og rådmann 
Arne Ingebrigtsen i Kristiansund 
er leder for samarbeidsrådet for  
deltakerkommunene. Det arbeides 
også for at helseinnovasjonssenteret 
i Kristiansund skal få en aktiv rolle 
når Helseplattformen skal tas i bruk 
i Midt-Norge. 
Tekst: Petter Ingeberg 

Vi har laget en gratis 
abonnementsordning for info- 
bladet. Send epost til 
infobladet@krist iansund.
kommune.no, så legger vi deg 
inn lista, og du  får infobladet 
sendt til egen epostkasse hver 
gang et nytt blad utgis.

Kommunen gir 11 måneder i året ut 
infobladet. Her presenteres små og 
store nyheter om saker og ting som 
skjer i kommunen.

Målgruppen er kommunalt ansatte, 
folkevalgte og innbyggere generelt. 
I tillegg blir hver utgivelse sendt 
ordførerne og rådmennene på 
Nordrdmøre, til fylkesmannen og til 
“Mørebenken” på Stortinget.

Infobladet Kristiansund er populært, 
tilbakemeldingene er meget gode . 

Du kan se tidligere utgivelser av 
Infobladet ved å trykke på denne 
lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gratis abonnement på infobladet
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Kristiansund er med i sykle 
til jobben-aksjonen. Det er 
ikke for sent å melde seg på. 
Aksjonen startet 19 april. Du 
kan etterregistrere all aktivitet 
og poengene ruller inn.  

Temaet i årets Sykle til jobben 
aksjonen er hverdagssykelisten og 
her er alle stjerner. 

Kristiansund kommune har inn-
gått en samarbeidsavtale med 
Bedriftsidretten, Sykle til jobben, 
og vi tilbyr alle de som jobber 
og er bosatt i Kristiansund, gratis 
deltakelse i Sykle til jobben-
aksjonen 2017. 

Uansett hvilken sykkel du sykler på, 
hvilke klær du har på og hvor mange 
kilometer du sykler er alle med 
og bruker kroppen på en positiv 
måte. Du kan enkelt registrere både 
sykle til/fra jobben, gå til/fra jobb, 
joggeturer og all annen aktivitet. 

Hvordan melder jeg meg på?
Å sykle til jobben handler om 
glede og felleskap. Gå inn på nett-
siden til sykle til jobben, finn fanen 
PÅMELDING og klikk på lenken 
Meld deg på. Du kan også bruke 
facebook Sykle til jobben og meld 
deg inn der. Du får egen Min side 
og kan da starte med å legge inn 
din aktivitet og etter registrere din 
aktivitet fra 19 april. Du kan også 
registrere din aktivitet som «Sykle 
til kamp» når du sykler til KBK sine 
hjemmekamper.

Deltakelse og varighet
Her kan alle over 15 år være med 
og jobben er å sykle mest mulig og 
loggføre aktiviteten på Min side. 

Aksjonen startet 19. april og varer til 
og med 17. juni.  

Sykle til jobben er en landsdekkende 

aksjon og går over 60 dager. Melder 
du deg på denne aksjonen vil du 
være med i trekningen av ulike 
premier, både ukes premier og 
andre mindre premier. 

Hvorfor være med?
Sykle til jobben-aksjonen har til 
hensikt å bidra til at flere velger 
sykkel som transportmiddel og at 
flere er i fysisk aktivitet. 

Kristiansund kommune vil være med 
å sette fokus på hverdagssykelisten 
gjennom denne aksjonen og håper 
at flere kan velge sykkel som 
transportmiddel. 

Våren er her med lysere dager og 
bedre vær. Oppmuntre derfor dine 
kollegaer til å være med, dann 
egne lag på arbeidsplassen eller 
konkurrer med deg selv. 

Husk at det også er gratis å ta med 
sykkel på Sundbåten så du kan 
godt velge å sykle til jobb og ta 
Sundbåten hjem igjen.

Vi ønsker alle en flott og aktiv 
sykkelsesong.
Tekst: Bente Elshaug, lkehelsekoordinator

Sykle til jobben

På fem dager har 5000 registrert 
seg og 14000 turer er registrert 
i StikkUT. Kristiansund ligger 
så langt på topp med omlag  
3300 registreringer fordelt på 
våre 12 turmål. 

 

Klubba er det turmålet som har flest 
besøk. Der har det vært 594 person 
registreringer siden 1. mai, men det 
dobbelte har skrevet seg inn i boka. 

På ettermiddagen 1. mai hadde 
allerede 150 skrevet seg inn i boka 
på Kleppen – helt utrolig. Med det 
fine været vi har vil flere velge å 
være ute, og turmålene får nok 
besøk av mange turglade personer 
og familier fremover.

Hittil er det 56 bedrifter som er 
påmeldt til StikkUT-bedrift. Det er 
ikke for sent og mer informasjon 
finnes på nettsiden til Stikkut.no. 
Det gjør ingenting at sesongen er i 
gang, du knytter brukerprofilen sin til 
bedriften og turer som du allerede 
har registrert blir med.  

Når så mange er ute i naturen er 
det viktig at vi alle viser StikkUT-vett. 
Husk å ta med klær, mat og drikke 
etter været og lengden på turen. Vis 
hensyn til grunneier ved å parkere 
bilen på angitt sted i turbeskrivelsen. 
Vær varsom mot dyr og ved ferdsel 
gjennom innmark. Hold hunden 
i bånd når det er båndtvang, og 
ellers når den kan være til fare for 
dyr og til sjenanse for andre. Det 
er viktig at vi tar med søppel hjem, 
for vi ønsker sporløs ferdsel og ved 
mye nedbør skal vi unngå turer på 
bløtt og sårbart underlag. 

StikkUt og God tur!
Tekst; Bente Elshaug, folkehelsekoordinator 
Foto: Peter Ingeberg

Knallåpning av StikkUt-sesongen
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MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon Mai Juni

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

02.
09.

20.

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

16.
23.

06.
13.

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR  (hovedutvalg)  * Dialogmøte Frei barneskole 
Leder: Line Karlsvik (SV) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 24.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL  (hovedutvalg)   
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

01.

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

04.

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

04.
01.
29.

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

12.

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

08. 06.

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

04. 08.

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

14.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy   Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en 
høringsinstans. Kan ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

04. 06.

UNGDOMSRÅDET 
Leder:  Hanne Steen  Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales. 
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring 
i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for 
lokaldemokratiet.

06.

Politisk møteplan mai og juni
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