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Stormvarslet melder nordvest kuling, og førjulsværet kunne så absolutt vært bedre. Tross dette er det skikkelig julestemning på kaia.
Årets julagran ble hentet i Kvalvika (Foto: Petter Ingeberg)
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2018 and beyond
Vi starter med å fornye den kommunale infrastrukturen som har vært etablert som en lag-kake siden
1990. Vi legger ikke et nytt lag på toppen denne gangen. Istedet leverer vi mesteparten til resirkulering på
Hagelin sammen med de kostbare supportavtalene,
og erstatter det med moderne utstyr som rullet ut
av fabrikkene i forrige uke. Mange har dette hjemme
allerede.
Vi gjør ikke det nødvendigvis bare for at hver enkelt
ansatt sine daglige rutiner skal bli enklere, men også
fordi vi vet at vi i 2023 vil måtte ta i bruk teknologi som
ikke er funnet opp enda. Disse nyvinningene vil ikke
prioritere å fungere på en infrastruktur fra før iPhone
ble oppfunnet.

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann

Tiden er kommet. Nå har bystyret vedtatt
tidenes digitale løft i KommuneNorge.
Ved å tildele 50 millioner for å styrke vår
digitale fremtid vil Kristiansund komme
ut som vinneren når den første såkalte
eldrebølgen skyller inn over budsjettene
i 2023. De kommunene som ikke har en
moderne teknologisk infrastruktur får store
utfordringer med å mobilisere nok personer
til å håndtere den samme oppgavemengden
som andre kommuner sine maskiner og
digitale løsninger vil klare. Til sammenligning
med Den digitale satsingen i vårt bystyre, så
ville Oslo måtte bevilget 1,4 milliarder. Det er
modig!

De som har prøvd å komme seg på et kommunalt
nettverk i et møte på en av Nordmøres rådhus vet hva
jeg snakker om. Ikke akkurat som å være på hotell, men
det er på hotell vi skal. Vår kommune skal være enkel å
koble seg på, både teknisk og menneskelig.
Samtidig er det viktig at Nordmøre vokser i takt for å
bli en slagkraftig region. Det er vi som har IKT-Orkidé.
Et IT-samarbeid som en gang var en av Norges mest
vellykkede. De har brettet opp ermene og er klare til å
ta hele regionen inn i denne fremtiden sammen med
Kristiansund kommune. Det er også modig!
For å ta et praktisk eksempel; med en ny infrastruktur
trenger vi ikke PCer som er sertifisert gjennom en
forholdsvis dyr rammeavtale og som beslaglegger
en IT-ansatt for å bli satt opp på en slik måte at den
faktisk fungerer i vår komplekse infrastruktur. Med ny
infrastruktur kan vi kjøpe en PC eller nettbrett til en
tredjedel av den totalkostnaden. Å gå fra en PC per 3
elever til en PC til hver elev vil derfor ikke i utgangspunktet
bety en økonomisk utfordring. I tillegg vil kanskje elevene
våre passe bedre på en PC når de vet de skal bruke den
neste skoledag. Kanskje vil også 14-åringen være med
på sykehjemmet når de vet at
det er internett der.

Jeg synes egentlig litt synd på våre nabobyer som
skal avstemme praktiseringen av oreigningslova i
Nesset og Skodje mens de samtidig
skal gjøre seg klare til fremtidens
Det blåser en digital vind over
utfordringer. Heldigvis vil de kunne
hele KommuneNorge
Velferdsteknologi, digitalisering
gå i våre fotspor når kravene til
og Kristiansundsskuta
og smarte byer er på agendaen
deres tjenester ikke lar seg løse av
har seilene oppe.
på alle relevante konferanser,
flere innbyggere på lønningslisten.
uansett
hvilket
fagtema
Inndelingstilskuddene dekker bare
de akkompagneres av. Det
lønn til noen titalls personer. For å
blåser en digital vind over hele KommuneNnorge og
få den samme økonomiske effekten vil Kristiansund
Kristiansundsskuta har seilene oppe.
behøve å optimalisere 1,2 prosent. Sparer vi to
mandager i løpet av et år er det tilstrekkelig.

Med ønske om et fantastisk nyskapende 2018 til alle mine kolleger. God jul!
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Utlyste stillinger
PERSONALSEKSJONEN

• 100 % fast stilling som personalrådgiver.
• 100 % midlertidig stilling som saksbehandler.
Søknadsfrist: 26. desember.

INTERNE TJENESTER/STØTTETJENESTER

• 100 % fast stilling som arbeidsleder.
• 100 % fast stilling som assistent/fagarbeider.
Søknadsfrist: 3. januar.

HELSEFAGARBEIDER VED KRINGSJÅ SYKEHJEM
• 100 % fast stilling med arbeid hver 3.helg.
• 81,5 % fast stilling med arbeid hver 3. helg.
• 75 % stilling med arbeid hver 3. helg.
• 58,5 % stilling med arbeid hver 2. helg.
Søknadsfrist: 3. januar.

HELSEFAGARBEIDER VED BERGAN SYKEHJEM
•

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

• 80 % med arbeidstid natt.
Søknadsfrist: 3. januar.

STUDENTSTILLINGER SYKEHJEM

• 12 - 25 % faste still for studenter innen helsefag.
Søknadsfrist: 3. januar.

TILKALLINGSVIKARER SYKEHJEM

• Vi har behov for vikarer til sykehjemmene våre.
Søknadsfrist: 3. januar.

KOMMUNALTEKNIKK

• 100 % fast stilling som driftsoperatør.
• 100 % fast stilling som fagarbeider.
Søknadsfrist: 2. januar.
Fullstendig utlysningstekst og hvordan du søker finner
du på kristiansund.no -”Ledige stillinger”

2 x 100 % faste stilling med arbeidstid dag/kveld.

Fra 2018 sender kommunen digitale brev
Når fødsels- eller organisasjonsnummer er oppgitt blir meldingen
sendt direkte til mottakers innboks
i Altinn og vedkommende kan
velge å åpne brevet. Ved å åpne
brevet via denne lenken samtykker
mottaker samtidig til å ha mottatt
brevet elektronisk.

Fra nyttår blir all post fra
kommunen
sendt
digitalt.
Det betyr at vi ikke lengre
sender fysisk post og fjerner
frankeringsmaskinene. Mange
innbyggere vil fortsatt velge
å få posten i postkassen, og
det er helt OK. Da vil posten bli
printet, pakket i konvolutter og
sendt med vanlig post fra et
trykkeri i Bergen.
Utgående post fra kommunen blir
heretter ekspedert gjennom et
program som heter «SvarUt», og er

et program koblet til kommunens
fagsystemer. «SvarUt» er et effektivt
verktøy for å sende utgående
post, digitalt eller som brevpost, til
innbyggere og organisasjoner.
Når de kommunale saksbehandlerne heretter skal sende utgående
post, blir den på vanlig måte
adressert til mottakeren. I tillegg
påføres fødsels- eller organisasjonsnummeret
til
mottakeren,
dersom dette er kjent. Deretter
ekspederes det til «SvarUt» i stedet
for til vanlig utskrift. Så tar SvarUt
over jobben.

Kommunen har knyttet seg til
Sikker Digital Post (SDP) fra Difi.
Dette betyr at innbyggere som har
valgt Digipost eller e-Boks som
postkasse, mottar posten her istedet for i Altinn.
Dersom fødsel- eller organisasjonsnummer ikke er påført forsendelsen,
blir den umiddelbart sendt til utskrift
og postlegging. Det samme skjer
dersom en mottaker som har fått
dette i Altinns innboks ikke har
åpnet meldingen innen 40 timer.
Dersom innbygger har reservert seg
mot digital post, vil de motta brevet
i postkassen på vanlig måte.
Mer informasjon finner du her.
Tekst: Hege Hovde/Petter Ingeberg
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Åpningstider jula 2017
Biblioteket

NAV Kristiansund

Hagelin miljøstasjon

Alarmsentralen er døgnåpen

• Lørdag 23.: Kl 10.00-14.00
• Romjula: Kl. 10.00–14.00
• Lørdag 30: kl 10.00-14.00
• Romjula: Kl. 08.00-13.30

Gjenbrukshallen
Kommunale kontor

• Romjula: Kl. 10.00–14.00

Sentrum og Frei helsestasjon
• Romjula: Kl. 10.00 – 13.00

• Stengt for salg i romjula
• Første salgsdag i 2018 er torsdag
4. januar
• Gjenbrukshallen tar imot gjenstander når miljøstasjonen er
åpen

• Romjula: Kl. 12.00 - 14.00
• Kontaktsenter: 10.00-15.30
• Nav.no har døgnåpent
• Utenom ordinær arbeidstid er
sentralbordet 71 57 40 00
koblet til alarmsentralen. Den
er døgnbetjent og kan formidle
spesielle henvendelser som
krever øyeblikkelige tiltak
Tekst: Petter Ingeberg

Åpningstid, ferie og avspassering i jula
Arbeidstiden i romjula
I henhold til personalhåndboka kan
rådmannen hvert år redusere daglig
arbeidstid for alle eller for bestemte
personalgrupper i forbindelse med
jule- og nyttårshøytiden.

Åpningstid 10-14 på kontor
I kommunen er det tradisjon for
redusert åpningstid i romjula. I
tillegg er det mange ansatte
som planlegger å ta ut litt avspasering eller ferie. Her er
reglene som gjelder.

For romjula 2017 blir åpningstiden på
kommunale kontor og arbeidstiden
for de ansatte fra klokken 10 til 14.
Det forutsettes at tilbudet til brukerne
ikke reduseres og at ordningen ikke
medfører økte driftsutgifter.

Ordningen gjelder for følgende
områder:
• Sentraladministrasjonen
• Kontor/administrativt personale,
inkl. adm. ved tekniske tjenester
For de som har redusert arbeidstid
i romjula, skal avspasering og uttak
av permisjon eller ferie gjøres etter
følgende regler:
• Ferie/permisjon: En dag
• Avspasering og uttak av fleksitid:
7,5 t
Tekst: Synnøve Tangen, personalsjef

Mål om lokalisering av nye skoler i 2018
Det er fokus på dialog med
kommuner som Trondheim og Oslo
som er større utbyggere av skoler for
å få innspill til prosessen, og innblikk
i erfaringer de har gjort seg som vi
kan ta med oss i videre arbeid.

Arbeidet med å realisere ny
skolestruktur er godt i gang.
Det arbeides nå videre med
behovsutredninger knyttet til
elevtallsprognoser, arealbehov
og kapasitetsvurderinger.

Det er opprettet en prosjektgruppe
med interne ressurser fra eiendomsdrift, plan og byggesak,
økonomi, kommunalteknikk, samfunnsutvikling, samt stab og støtte.
Gruppa rapporterer til kommunalsjef for oppvekst.
Representanter fra prosjektgruppa
har også vært i Trondheim og sett

på skoleanlegg der.

Prosjektgruppa har startet arbeidet
med å utrede alternativer for
lokalisering av to nye barneskoler.
Det jobbes med å utarbeide
vurderingskriterier, slik at man kan
vurdere de ulike tomtealternativene
på en objektiv måte.
Gruppas arbeid vil danne grunnlaget for en politisk sak om lokalisering. Målet er at lokalisering av
begge de nye skolene skal avklares
i løpet av 2018.
Tekst: Merete Sjøvang Maurset, prosjektleder
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Kommunikasjonssjefen har tiltrådt
Kommunens
ansettelsesutvalg
vurderte Tore Lyngvær som svært
dyktig, grundig, reflektert og godt
kompetent til stillingen

overordnede ansvaret for hele
virksomheten. Han avvikler sitt
engasjement i KSU24/7 i løpet av
desember.

Han har gjennom sitt engasjement
i Amedia teknologi, Forsvaret og
KSU24/7 vist at han er en kunnskapsrik
og
hardtarbeidende
kommunikatør som evner å skape
gode relasjoner og resultater.

-Kommunen og regionen skal
gjennom en omfattende endring i
tiden som kommer, og jeg ser frem
til å bidra til dette på mitt felt, sier
Tore Lyngvær

-Vi er svært glade for at han
takket ja til denne muligheten, sier
rådmann Arne Ingebrigtsen.

Tore Lyngvær (46) er ansatt
som kommunens nye kommunikasjonssjef og tiltrådte
1. desember. Han har kontor i
andre etasje på rådhuset og er
med i rådmannens strategiske
ledergruppe.

Kommunen ser på Tore som en
nøkkelspiller i forhold til å løfte den
kommunale
kommunikasjonen,
både med politisk ledelse, ansatte,
innbyggere og andre medspillere,
over i en ny digital hverdag.
Tore kommer fra stillingen som
ansvarlig redaktør i Mediehuset
KSU 24/7, hvor han har hatt det

Petter Ingeberg som i dag er
kommunens informasjonssjef går
av med pensjon ved nyttår, og
Tore Lyngvær går inn som hans
etterfølger.

Fullmektig hos kommuneadvokaten
Nicoline er oppvokst i Risør og på
Geilo.
For 2 år siden fullførte hun integrert
master
i
rettsvitenskap
ved
Universitetet i Bergen (UiB). Dette
ble fulgt opp med et ekstra år med
menneskerettslige og forvaltningsrettslige emner ved UiB og UiO,
samtidig som hun jobbet frivillig for
Gatejuristen i Bergen.

Nicoline Ibsen-Børnick (28) er
ansatt som advokatfullmektig
hos Kommuneadvokaten og
tiltrer for fullt i februar.

februar jobber litt i begge steder.
Nicoline sier selv at traineejobben
har vært spennende, variert og
utviklende, og hun gleder seg til
fortsettelsen.

Etter tips fra noen venner søkte hun
i vår som trainee i Kristiansund, og
i høst begynte hun som trainee i
den interkommunale barnevernstjenesten, med jus som arbeidsområde

Motivasjonen for å studere juss
har vært å være med på å ivareta
rettssikkerheten til utsatte grupper i
samfunnet. Det føler hun at hun har
fått bidra til, både hos Gatejuristen og
i barneverntjenesten. Dette er også
en del av den samfunnsoppgaven
som kommuneadvokaten forvalter.
Nicoline ser fram til nye perspektiv
og utfordringer på dette området
når hun tiltrer stillingen på rådhuset.

Nicoline er nå inne i en overgangsprosess for å tiltre som advokatfullmektig hos kommuneadvokaten.
I praksis betyr det at hun fram til

Forøvrig så karakteriserer hun seg
som en helt ok båtfører og skigåer,
men er foreløpig ikke helt fortrolig
med klippfisk....
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Nye studieplasser løfter Campusprosjektet
som skjer i revidert nasjonalbudsjett til
våren, sier Roland Mauseth.
Fra før har prosjektet en årlig basisfinansiering fra fylkeskommunen på en
million kroner, som fylkesrådmannen
har foreslått å øke til to millioner for
2018 og 2019.

Passer med øvrige tilbud

Bachelor i Havteknologi er en videreutvikling
av
Undervannsteknologi,
men retter seg både inn mot marin
næring og oljenæringen. Studentene
som tar denne utdanningen får en
kompetanse med mange bruksområder.

Styringsgruppen for Campusprosjektet feiret på siste møte
at det så langt i år er kommet
120 nye studieplasser øremerket Kristiansund. Dette
betyr et kjempeløft for høyere
utdanning på Nordmøre.
Budsjettavtalen mellom Regjeringen,
KrF og Venstre innebærer at Høgskulen på Vestlandet får 30 studieplasser til 3-årig ingeniørutdanning i
Havteknologi. Plassene er øremerket
Høgskolesenteret, som del av framdriften i etablering av Campus
Kristiansund. Dette var de siste av
totalt 120 studieplasser som er gitt
til Kristiansund i år, og er et resultat
av godt politisk samarbeid mellom
mange aktører.

Viktig for Campusutviklingen

-Dette var viktig å få på plass for
den videre utviklingen av Campusprosjektet. Styringsgruppen for Campus Kristiansund sendte i oktober en
uttalelse til Mørebenken og ba om
hjelp til å sikre flere studieplasser ved
Høgskolesenteret, og prosjektmidler til
Campus Kristiansund. Øverst på listen
sto ressurser til dette ingeniørtilbudet,
sammen med flere plasser til Høgskolen i Molde, sier Campus-prosjektleder Roland Mauseth.
Dette er tilsvarende budskap som
Høgskolesenteret har arbeidet med å
sette på dagsorden, og som miljøer
i politikk og næringsliv har støttet
oppunder.

Mørebenken fulgte opp

Så langt i år er det kommet 120 nye

studieplasser
øremerket
Kristiansund. De første 60 kom i revidert
nasjonalbudsjett, og ble tildelt Høgskolen i Molde. Noen av disse er brukt
til å etablere den nye bachelorgraden
i marin logistikk og økonomi ved
Høgskolesenteret. Tilbudet fikk pangstart ved høstens opptak, med svært
gode søkertall.

-Dette er en utdanning som vil
passe godt sammen med flere av
bachelorutdanningene som Høgskolen
i Molde tilbyr ved Høgskolesenteret i
Kristiansund, og med de tilbudene som
Fagskolen i Kristiansund nå utvikler. Så
fremover handler det om at alle jobber
knallhardt for å rekruttere til disse
utdanningene og vise i praksis at vi er
på rett vei med Campus Kristiansund,
sier Mauseth.

Løser en langvarig utfordring

Campus på facebook

-Mangelen på langsiktig finansiering
har vært en av de store utfordringene
i en årrekke, og å få 120 plasser betyr
et kjempeløft. Når alle tre årskullene
på en bachelorgrad er oppe og går
samtidig, betyr det et potensiale
for nærmere 400 nye studenter i
Kristiansund. Til sammenligning er
det i dag omlag 250 studenter ved
senteret, forteller Jøran Gården, daglig
leder ved Høgskolesenteret, som har
arbeidet målrettet over tid for å sikre
finansiering.

Fakta: Campus Kristiansund
(CKSU) og høyere utdanning

I Regjeringens opprinnelige budsjettforslag for 2018 kom det så nye 30
studieplasser til Høgskolen i Molde,
og til sist altså de 30 studieplassene
til ingeniørutdanningen fra Høgskulen
på Vestlandet – også øremerket
Kristiansund.

Campus Kristiansund er på Facebook!
Følg prosjektet og få info om
utviklingen av en ny campus for høyere
utdanning, innovasjon og forskning.
Søk på «Campus Kristiansund» på
Facebook eller gå til www.facebook.
com/campusksu

•

•

•

Behov for prosjektmidler

-Vi hadde selvsagt også ønsket
statlige prosjektmidler for å få enda
større fart i arbeidet med å bygge
et vekstmiljø for næringslivet, og
mobilisere til mer forskningsaktivitet
på Nordmøre, fordi dette er en viktig
del av Campusprosjektet. Men nå
ser vi på hvordan ulike lokale aktører
kan bidra sterkere, og følger med hva

•

CKSU skal inneholde et bredt
høgskoletilbud, fagskole, kunnskapspark og lokale forskningsmiljø, og er tenkt etablert i et nytt
bygg fra 2022.
Høyere utdanning i Kristiansund
gis i dag ved Høgskolesenteret,
som megler inn utdanninger fra
(hovedsakelig) Høgskolen i Molde
og Høgskulen på Vestlandet.
Eierne i Høgskolesenteret er
Kristiansund kommune, Høgskolen
i Molde, Kristiansund og Nordmøre
Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune.
De samme eierne står bak CKSU.
Fylkeskommunen driver prosjektet,
og bidrar med prosjektmidler.
CKSU vil etter hvert erstatte høgskolesenteret.
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Stor tysk oljefusjon

Ledelsen i DEA Norge var på besøk i Kristiansund i juni i år og hadde samtaler med kommunens ledelse og olje- og energiutvalget.

Den største nyheten under
årets
Desemberkonferanse,
kom under middagen. Det
går mot storfusjon mellom
Wintershall og DEA.
Wintershall og DEA

Eierselskapene,
Kjemiselskapet
BASF og LetterOne (eies av den
russiske oligarken Mikhail Fridman),
har signert en intensjonsavtale
om å slå sammen olje- og gassvirksomheten i Wintershall og
DEA. Avtalen ble kunngjort under
avslutningen av den sosiale delen
av desemberkonferansen.

Betydning for Kristiansund

Begge selskapet har en stor
posisjon i Norge, og de har mye med
Kristiansund å gjøre. Wintershall
bygger ut Maria-feltet som snart

åpner, mens DEA er største eier
i Njord-feltet og skal bygge ut
Dvalin-feltet i Norskehavet.

Blant de største på norsk sokkel
Sammenslåingen fører til at de blir
en av de største aktørene på norsk
sokkel med 150 000 fat olje per dag.
Wintershall er operatør på Maria,
Vega og Brage og har eierandeler
i felt som Aasta Hansteen, Asterix,
Ivar Aasen og Edvard Grieg, samt
rørledningen Polarled.
DEA het RWE-DEA inntil nylig, og
kjøpte oljevirksomheten til RWE og
E.ON. DEA er nå operatør for Dvalin
som også har inngått baseavtale
med Vestbase.

Samarbeider med oljeutvalget

Olje- og energiutvalget i Kristiansund kommune har hatt et tett

samarbeid med begge selskaper
de siste årene. Hvilke endringer
som oppstår etter fusjoneringen,
gjenstår å se.
Begge parter betoner viktigheten
av å få et nytt kraftfullt selskap
med ambisjoner. Mange store
operatørselskaper har forlatt norsk
sokkel den siste tiden, og det er
også mange nykommere som er
kommet inn i Norge.
DEA fikk nylig norske Maria Moræus
Hanssen som toppsjef.
I intensjonsavtalen står det at
Wintershall vil utpeke administrerende direktør i det som blir et
av de største uavhengige lete- og
produksjonsselskapene i Europa.
Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Petter Ingeberg
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Dale barneskole blir større

For om lag 30 år siden ble
Dale barneskole tatt i bruk for
elever fra de nye byggefeltene
på Dale. Etter hvert som boligfeltene er utvidet har elevtallet økt, og skolen er nå den
barneskolen i kommunen med
flest elever. Nå er det tid for
påbygging. Arbeidet startet i
høst og påygget skal stå ferdig
til skolestart i 2018.
Nytt ventilasjonsanlegg

Ved skoleslutt i juni
begynte
arbeidet med å installere nytt
ventilasjonsanlegg.
De
gamle
aggregatene ble demontert og
skiftet ut med nye, nytt kanalanlegg
ble montert og like etter høstferien
ble det et nytt og moderne ventilasjonsanlegg satt i drift.

Tillbygg på sørsiden

I begynnelsen av oktober startet
arbeidet med tilbygget, som blir en
forlengelse av eksisterende skolebygg, mot sør.

Tilbygg på 720m2

Fundamentering i desember

Utsprengning av tomt er nå i
gang, og ferdig planert byggegrube i månedsskiftet november/desember. Da starter fundamentering og bygging av selve bygget.

Fra vår side har vi stort fokus på
dette og det gjennomføres hyppige
sikkerhetsvurderinger for at dette
skal gå trygt for seg.

Ferdig bygg i juni

Grunnarbeidene som utføres av
Mekvik Maskin , er erfarne folk som
vet hva som skal til, men arbeidet
må nødvendigvis gjøres. Det fordrer
naturligvis at alle viser hensyn, og
respekterer skilting og avgrensinger.

Utearbeid i sommer

Det er imidlertid et forholdsvis
begrenset tidsrom grave- og
sprengningsarbeidet pågår. Deretter blir det adskillig roligere på
byggeplassen, selv om det må
påregnes noe støy og kjøring av
maskiner fram ferdig bygg i juni.

Etter framdriftsplanen skal det være
tett råbygg til påske. Bygget skal stå
ferdig i siste halvdel av juni, slik at
det skal være god tid til montering
av møbler og utstyr til skolestart.
Utomhusarbeidene blir utført i
skoleferien når det ikke er skolebarn tilstede og tilbygget skal stå
innflytningsklart til 3. august.
Vi har lagt vekt på at tilbygget skal
tilpasses det opprinnelige skolebygget, med hensyn til utforming,
takvinkler, vinduer, etc.., og at det
skal gli best mulig inn i bestående
omgivelser.

Tekst: Roald Røsand, eiendomssjef
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24 348 innbyggere pr 1. oktober

Befolkningssttistikken
fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB) for
3. kvartal for Kristiansund, viser
nedgang på 94 i forhold til 1.
januar. Både Ålesund og Molde
har økning.
På Nordmøre er det Kristiansund
som har størst nedgang med 94 og
Sunndal størst økning med 39. Molde
har økt med 4 og Ålesund med 247.
Ser vi nærmere på tallene for Kristiansund for tredje kvartal, så der det
siden nyttår: 164 fødte, 166 døde, 758

Kommune

innflyttinger (hvorav 157 fra utland) og
850 utflyttinger (hvorav 100 til utland)

Ser vi hele fylket samlet er folketallet
økt med 500 personer til 266 774.

Statistikken er lagt ut på SSB sine
nettsider og viser folkemengden for
hele landet. På statistikken er det er
mulig å klikke seg videre til det enkelte
fylke og til den enkelte kommune.

For hele landet, er det så langt en økning
på 31 971 til 5 290 288 pr. 1. oktober og
skyldes i hovedsak fødselsoverskudd
og innflytting fra utland.

Fem av Nordmørskommunene har
økning, fem har nedgang og en (Eide)
er uendret.

Som følge av kommunereformen vil
folketallet både i Ålesund og Molde
bli større fra 1. januar 2020. Ålesund
øker med ca. 17 500 og Molde med ca
5000. Kristiansund øker ikke.

For hele Nordmøre er det en nedgang på 754 personer og en total
befolkningsmengde på 60 884 per 1.
oktober.

Ålesund og Molde vil øke mye

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Restaurant Bergan
Pårørende og frivillige

Det er dessverre ikke personalressurser på Bergan som kan stå
for arrangementene. Det er derfor
frivillige, pårørende eller andre som
i all hovedsak må planlegge og
gjennomføre tilstelninger i lokalet.
Brukerne av restauranten må selv
sørge for vask og rydding etter bruk.
I tiden framover er det i stor grad
opp til pårørende og frivillige å
benytte denne flotte muligheten.

I midten av oktober var det
offisiell åpning av den interne
restauranten
på
Bergan
sykehjem. Den er kommet i
stand som et initiativ mellom
ansatte og pårørende, hvor
helsefagarbeider
Siv
Anne
Pedersen har vært primus
motor.

varer dersom man ønsker det.
Personalet er behjelpelig med
dekketøy og kaffe, og det er kjøpt
inn tidsriktig servise og glasstøy.
Lokalet reserveres på egen liste
etter avtale med personalet.

I den grad det er mulig, vil felleskjøkkenet og rådhuskantina være
med på å løfte fram tilbudet til
beste for brukerne.
Kjøkkensjefen har lovt å stille og
servere tre-retters middag på den
første kvelden det blir arrangert
middag i lokalet.
Tekst og foto: Bjørn Nortun og Bill Tomelthy

Den høytidelige åpningen ble
markert med representanter fra
ansatte, pasienter, pårørende, felleskjøkkenet og administrasjonen.
Det ble servert nydelige smørbrød
fra rådhuskantina med kaffe og
musserende forfriskninger.

Til bruk ved tilstelninger

Restauranten er tenkt brukt når
det skal feires fødselsdager, eller
andre begivenheter som man
ønsker å markere med litt ekstra
oppmerksomhet. Her kan brukere
og pårørende kan møtes, og spise
et måltid i trygge og skjermede
omgivelser. ”restauranten” har plass
til omlag 18 personer inkludert 3
rullestolbrukere.

Trivelige og trygge omgivelser

Her kan man kose seg sammen
med sine nærmeste i trivelige
og trygge omgivelser. Det kan
arrangeres tilstelninger både på
dag- og kveldstid, og det er mulig å
ta med vin- og/eller andre drikke-

Bjørn Nortun (kjøkkensjef), Siv Anne Pedersen (helsefagarbeider og Liv Aandahl (kantineleder)
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Forebygging reduserer brannfaren
oppstår brann. If sin app “Brannleken”
er et godt verktøy som engasjerer hele
familien.

Hvordan man skal agere når det
brenner, avhenger av situasjonen.
Den vanlige prioriteringen er redde,
varsle, slukke.

Redde: Sørg for å varsle og hjelpe
alle ut av huset. Hjelp hverandre ut
til møteplassen dere har blitt enige
om på forhånd.

Varsle: Ring brannvesenet på

110. Oppgi nøyaktig adresse og
vent med å legge på til du har fått
beskjed om det.

Vi går nå inn i den tiden av
året med flest boligbranner.
Men med enkle grep og litt
mer oppmerksomhet rundt
brannfarene, kan vi gå en langt
sikrere høytid i møte.
Siden 2003 har ”Aksjon boligbrann”
satt fokus på brannsikkerhet i jula.
Sammen med andre viktige forebyggende tiltak har dette gitt resultater. De siste 14 årene er antall
omkomne i boligbrann mellom lille
julaften og nyttårsaften mer enn
halvert, viser tall fra DSB.
Økt brannhyppighet i jula har
sammenheng med stor aktivitet
i de tusen hjem, med økt bruk av
elektrisitet, matlaging, levende lys og
peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon
med alkoholbruk.

Røykvarsler er livsviktig

Tradisjonen tro ble Aksjon boligbrann
igangsatt med røykvarslerdagen 1.
desember. Og nettopp røykvarsleren
er bokstavelig talt livsviktig, fordi den
varsler tidlig og vekker dem som sover.
Alle boliger skal ha røykvarslere eller
brannalarmanlegg. Kravet er minst
én varsler i hver etasje. Alarmen skal
kunne høres tydelig på oppholdsrom
og soverom, også med lukket dør
mellom rommene. Vi anbefaler røykvarslere koblet i serie, gjerne på hvert
soverom, kjøkken og vaskerom, i tillegg
til i gangen og ved trappene.

Byttet du ikke batteri på røykvarslerdagen 1. desember, oppfordres du
herved til å gjøre det nå. Husk at
røykvarslerne også bør testes hver
måned og når man har vært bortreist
over lengre tid.

Vær oppmerksom

Jula betyr mer matlaging, og statistikk
fra DSB viser at over halvparten av alle
boligbranner har antatt opprinnelse
på kjøkkenet. Det er derfor svært viktig
å være til stede og oppmerksom når
man bruker komfyren, og å skru av
kokeplater om man forlater kjøkkenet.
En komfyrvakt som varsler og kutter
strømmen når temperaturen blir farlig
høy er et særdeles effektivt hjelpe-

Slukke: Dersom brannen ikke har

blitt for stor, forsøk å slukke. Ikke
utsett deg selv eller andre for fare.
Røyken er svært giftig.
Når brannstyrken kommer er det
viktig å orientere dem om situasjonen, og straks gi beskjed dersom
noen ikke har klart å komme seg ut
av huset.
Kristiansund brann- og redning
ønsker alle en riktig god jul og et
godt nytt år.
Tekst: Per Kristian Leikanger
Tekst: Petter Ingeberg/ Per Kristian Leikanger

middel.

Pass på levende lys

Jula betyr også hyppigere bruk av

levende lys og flere dekorasjoner.
Adventskranser og juledekorasjoner
med stearinlys må lages slik at de ikke
kan ta fyr.
Man skal aldri forlate et rom med
levende lys, og lysene skal settes i
stødige lysestaker eller på ildfast fat.
Lys og dekorasjoner tilkoblet strøm
skal slukkes om natten og når du
forlater hjemmet. Sjekk gjerne gamle
julestjerner, lys og andre dekorasjoner:
Er de brannsikre?

Redde - Varsle - Slukke

En brannøvelse i hjemmet er lurt for

å være best mulig forberedt om det

Leder for forebyggende avdeling, Gunnar
Grimsmo Jensen, sjekker brannsikkerheten i
en sentrumsleilighet i Kristiansund.
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En fin og verdig minnelund

I november ble den navnede
minnelunden ved Kirkelandet
gravsted tatt i bruk og vi
opplever allerede nå at dette
blir en suksess. Dette er den
første navnede minnelunden i
vår kommune
Det har vært økende etterspørsel
etter navnet minnelund både i
Kristiansund og i resten av landet.
Navnede minnelunder har blitt
anlagt flere steder i Norge de siste
årene, og har blitt veldig godt
mottatt.
Det er derfor gledelig at en navnet
minnelund nå også står klar ved
gravstedet på Kirkelandet.
Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret for gravstedene, og det er
fellesrådet som har hatt ansvaret
for prosjektering og gjennomføringen av arbeidet med den nye
minnelunden.
Det har vært et meget godt
samarbeide med Kommunalteknikk
både i forhold til utforming av
minnelunden, grunnarbeidet og
minnesteiner.

Navnet minnelund

En navnet minnelund er graver i
et felt med et felles minnesmerke.
På minnesmerket er det anledning
til å sette opp navn og årstall for
fødsel og død på den gravlagte
på en plate som festes på et av
minnesmerkene.
Gravstedforvaltningen sørger for
felles beplanting på minnelunden.
De etterlatte kan om ønskelig sette
fra seg snittblomster og lys på
angitt sted
Det er kun tillatt med urnegraver
ved den navnede minnelunden på
Kirkelandet.
Graver i en navnet minnelund kan
festes etter fredningstidens utløp.
Det er anledning til å reservere
plass for ektefelle/samboer.

anledning til eller ønsket å sette opp
eget gravminne samt etablere og
stelle et plantefelt selv.
De første navnete minnelundene
ble etablert med dispensasjon fra
forskrift til gravferdsloven.
Gravferdsforskriften ble endret i
2012 og fikk da egne bestemmelser
for navnete minnelunder. Hensikten
var å bringe regelverket i samsvar
med praksis og å bidra til en
ensartet forvaltning på området.
De siste årene er det anlagt flere
navnete minnelunder rundt om i
landet.
I kommunens økonomiplaner det
også planlagt en navnet minnelund
på Nordlandet gravsted.
Tekst: Nora Korsnes Wårle
Foto: Petter Ingeberg

Historikk

Den første navnete munnelunden
her i landet ble anlagt i Bærum for
omtrent 20 år siden.
Dette var først og fremst ment som
et tilbud til de som ønsker en navnet
grav å gå til, men som ikke hadde

Inskripsjonen på en av minnesteinene
I minnelunden
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5-landsmarsjen lørdag 30. desember
Det er vel bare hos oss
det er mulig å ta en tur
gennom fem “land” i løpet
av en formiddag,
Marsjen har vært populær,
med stor deltakelse, og vi
har gjort det til en tradisjon
i forbindelse med jula.

Mellom klokken 12 og 15 lørdag
30. desember arrangerer vi den
tradisjonelle romjulsmarsjen,
også kalt 5-landsmarsjen.

5-landsmarsjen
går
i
korte trekk ut på at du
møter opp på et av stoppestedene
som er Dødeladen, Kirkelandet kirke,
Kaffebrenneriet, Nordlandet kirke og
Frei kirke.

Dette er en årlig vandring i romjula.
Den går rundt indre havn, med Frei
kirke som det femte sjekkpunktet.

På stoppestedene er det lagt ut
gratis deltakerkort som man har
med på turen. Man får stempel i

kortet på hvert av de fem stoppestedene.
Den enkelte velger selv hvor og når
man vil begynne og slutte turen.
Under marsjen er det gratis sundbåt
Bussene går vanlig lørdagsrute.
De som etter turen har fått stempel
fra Dødeladen, Kirkelandet kirke,
kaffebrenneriet og Nordlandet kirke,
påfører navn og kan levere det på
servicekontoret i løpet av uke 1. Det
blir så trukket deltakerpremier som
sendes til tre heldige vinnere.
De som i tillegg har stempel fra Frei
kirke blir med på bonustrekningen.
Tekst: Petter Ingeberg
Grafisk design: Terje Holm

Fakkeltog for 18. gang på Nyttårsaften
Johan Utby og Ergo A/S gjør en
kjempejobb med sammensetting,
montering og utskyting av fyrverkeriet. De er autoriserte pyroteknikere.
Deltakerne skal ikke ta med privat
fyrverkeri.

Det tar omlag en time

Etter fyrverkeriet er det tid for å dra
hjem, og da har det gått cirka en
time siden toget startet.

Det startet i 1999

Det store fakkeltoget om
ettermiddagen på Nyttårsaften arrangeres nå for 18. året
på rad og er en meget populær
tradisjon.
Fakkeltoget starter som vanlig fra
parkeringsplassen på Kongens Plass
klokken 16.30, går opp Langveien,
inn Vuggaveien og ender oppe på
Varden.
Kristiansund Rotary selger fakler
på Kongens Plass før toget, og

inntektene går til et godt formål.
På Varden blir det korte nyttårshilsener fra ordfører Kjell Neergaard
og prost Gerd Anne Aarset. Så
bysangen med “Pønsj” som forsangere.
Per Arne Westavik er konferansier,
Torkild Madsen har kontroll på lyden.
Deretter avfyres, fra betryggende
avstand og av autorisert personell,
et kjempestort, flott og fargerikt
festfyrverkeri.

Fakkeltoget på Nyttårsaften ble
første gang arrangert i 1999, som en
av markeringene av tusenårsskiftet.
Det var så populært at tiltaket
måtte gjentas. Nå er det en godt
innarbeidet tradisjon.

Værforbehold

Siden dette er et utendørs arrangement, på vinteren, så er det selvsagt
et værforbehold. Må toget avlyses
grunnet dårlig vær (slik som i fjor),
så meldes det på kommunens
hjemmeside, på kommunens facebookside, på TK.no og KSU247.
Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Snart borgerlige vielser på rådhuset

Det jobbes for tiden på mange
områder i kommunen for å
gjøre klart til at kommunene
skal ta over ansvaret med
borgerlige vigsler.
Et par formaliteter er fastsatt i et
eget vigselsformular, men det er
mye annet som skal legges til rette
for det som er en av de viktigste

dagene i manges liv.
Skal man ha med blomster eller
musikk? Vil man sette på ringer?
Har man med egne vitner? Skal
vielsen være på norsk eller engelsk?
Hvor mange gjester, og så videre og
så videre.
Kommunen ønsker å strekke seg
langt for å imøtekomme brude-

parets ønsker - innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig.
Vigselsrommet på rådhuset pusses
opp i disse dager, arkivet legger
opp til riktig dokumenthåndtering,
sekretariatet samler informasjon og
lager sine rutiner, og opplæring gis.
Som innbygger vil man snart finne
all informasjon på kommunens
hjemmeside.
Og ordføreren er i gang å forberede
seg til sin første vielse i januar.
Tekst: Toril Skram
Foto: Petter Ingeberg

Profesjonalisering av kulturhusutleie

Kulturenheten drifter Festiviteten samt Caroline kino
og konferansesenter. For gi
enda bedre tilbud til både
kommunen og andre leietakere
er det inngått avtale med
Braatthallen ved Stagepartner
på leveranse av teknisk utstyr
og personell.
Kulturenhetens har på vegne
av kommunen drevet utleie og
arrangement i Festiviteten og
Caroline over en årrekke.
Arbeidet har omfattet bevertning,
teknisk leveranse, billettsalg med
mere og dreier seg i stor grad om
selskap, møter og konferanser, samt
små og store kulturarrangementer.
Med en liten fagstab bestående av
driftskoordinator, teknisk rådgiver

og vaktmester, er den økende pågangen vi nå opplever gledelig,
men samtidig utfordrende.
For å sikre at vi kan tilby leietakerne
en best og enklest mulig tjeneste,
følger vi dem fra start til slutt.
Dette innebærer kartlegging av
behov, veiledning og tilpasning til
hvert enkelt arrangement, enkel
markedsføring ved ønske, teknisk
utstyr og personell, samt avvikling
av selve arrangementet.
For å forenkle oppgavene, frigjøre
ressurser og skape bedre tilbud til
kundene har vi nå inngått en avtale
med Braatthallen ved Stagepartner
om leveranse av teknisk utstyr og
personell.
Kulturenheten disponerer selv nødvendig teknisk utstyr, men gjennom

en slik avtale har vi en trygg og stabil
leverandør som på kort varsel kan
levere ekstra utstyr og kompetanse
ved behov.
I likhet med restauratøravtalene,
gir dette rom for å levere et bedre
tilbud til kunder gjennom større
lyd- og lyspakker, teknisk personell,
samt på sikt å effektivisere ressursbruken for også å ta bedre vare
på leietakere som ikke er like
kjøpesterke, da spesielt frivillige lag
og organisasjoner.
På denne måten har vi som mål å
skape bedre relasjon til våre kunder,
publikummere og levere beste
mulige opplevelser i Kristiansunds
kulturbygg.
Tekst: Eigunn Stav Sætre, kulturleder
Foto: Petter Ingeberg
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10 år siden kommunesammenslåingen
debatten var heftig. Resultatet av
folkeavstemmingen viste JA-flertall
i begge kommuner 95,5 prosent i
Kristiansund og 51,5 i Frei.

Sammenslåing i 2008

Som direkte følge av konsekvensutredningen og folkeavstemmingen
ble det i juni 2004 sendt en felles
søknad
til
departementet
om
sammenslåing fra 1. januar 2008.
Man var enig om Kristiansund som
kommunenavn.

En forbildelig prosess

Nyttårsaften 2007 - for 10 år
siden - like før midnatt, møttes
to fakkeltog på Rensvikholmen.
Det ene kom fra Frei og det
andre fra Kristiansund. De
møttes på kommunegrensen
og om få minutter skulle de to
kommunene bli til en.
Ordførerkjeder ble overlevert

På lasteplanet på en anleggsbil sto
ordfører i Frei, Maritta Ohrstrand og
ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes.
Begge hadde ordførerkjede på, og
det var deres siste dag på jobb som
ordførere. Om få minutter skulle de
på symbolsk vis overlevere kjedene til
påtroppende ordfører i ”nye” Kristiansund, Per Kristian Øyen.
Ved midnatt ble det fyrt opp et festfyrverkeri og ordførerkjedene overlevert. ”Nye” Kristiansund var et faktum.
En lang og vellykket prosess ble samtidig avsluttet.

Det startet egentlig i 1946

Etter andre verdenskrig var det 750
kommuner i Norge, og det var behov
for en betydelig reduksjon. Stortinget
oppnevnte Scheikomiteen. Mandatet
var halvering av antallet kommuner
og justering av kommunegrensene.
Endringer på Nordmøre var selvsagt
en del av prosessen.

Sammenslåing i 1964

Resultatet ble at Grip ble lagt ned
og slått sammen med Kristiansund.
I tillegg ble Dale utskilt fra Bremsnes
og lagt inn i Kristiansund. Norddelen
av Frei ble utskilt fra Bremsnes og
lagt til Frei kommune. Dette ble gjort
gjeldende fra 1. januar i 1964.

I prosessen ble det diskutert om
Kristiansund og Frei skulle bli til en
kommune, men ideen ble etterhvert
skrinlagt. Frei var positiv, men Kristiansund strittet imot.

Årene gikk og gikk

I perioden fra 1964 til 2001 var det en
rekke forsøk på å få de to kommunene
til forhandlingsbordet. Behovet for
sammenslåing var økende, men det
skortet på vilje. Nå var det Frei som var
mest imot.
Gjennombruddet kom i 2001 da 12
næringslivsledere i Frei dannet en
arbeidsgruppe for sammenslutning av
Kristiansund og Frei. De Inviterete alle
innbyggere til å bli støttespillere i en
interesseforening.

Kom igang i 2001

Kort tid etter, og som følge av benkeforslag, vedtok kommunestyret i
Frei, med en stemmes overvekt at
de ønsket en konsekvensutredning.
Bystyret i Kristiansund var raskt ute
med å vedta det samme, og dermed
var man igang.

Konsekvensutredning i 2003

Konsekvensutredningen ble lagt fram i
mai i 2003 og viste fordeler og ulemper
ved en eventuell sammenslåing.
De to kommunestyrene ble
enige
om å kjøre en bred felles informasjonskampanje, og at saken skulle
avgjøres ved folkeavstemming i mai i
2004.

JA i folkeavstemmingen

Det var stor spenning knyttet til folkeavstemmingen. Man var rimelig sikre
på ja-flertall i Kristiansund, men
for Frei var det mer usikkert. Avis-

I perioden fra juni 2004 og fram til
sammenslåingen i 2008 ble det så
gjennomført en grundig prosess med
sammenslåing av de to kommunene.
Arbeidet var preget av godt samarbeidsklima, raushet og stor grad av
medvirkning fra de ansatte.
Prosessen ble karakterisert som
meget god, og vi ble trukket fram som
eksempelkommune av blant annet
kommunaldeprtementet,
fylkesmannen og KS.

Kommunereformen 2017

Med gode erfaringer friskt i minne var
Kristiansund vel forberedt og positivt
innstilt da den nye kommunereformen
ble lansert i 2015.
Sammen
med
nabokommunene
ble det gjennomført en grundig prosess, og det ble i fellesskap laget
gode intensjonsavtaler for en større
kommune rundt Kristiansund.
Resultatet ble imidlertid negativt da
ingen av nabokommunene ønsket
kommunesammenslåing.

Nordmøre svekkes

Dette blir en stor utfordring i tiden som
kommer med et styrket Sunnmøre,
et styrket Romsdal og et redusert
Nordmøre.
Ålesund og Molde blir også større,
mens Kristiansund forblir uendret.
I tillegg går vi glipp av betydelige tilskuddsmidler som var lagt inn for å
stimulere prosessen. For Kristiansund
og nabokommunene ville dette blitt
over 200 millioner i løpet av ca. 20 år.
Småkommunene som frivillig har valgt
å fortsette alene får også en betydelig
økonomisk utfordring som følge av
nytt inntektssystem.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto: Karl Kjetil Skuseth
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Ungdomsskoleelever på strandrydding
teknikk ble sekkene hentet etter
endt dag.
Det er Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal som har strandryddeaksjon. Den pågår frem til 20.
desember.
Frivillige lag og organisasjoner,
skoleklasser eller privatpersoner kan
bidra til å rydde søppel samtidig
som man kan tjene penger.
Friluftsrådet betaler 100 kroner for
hver merket sekk.

Forsøpling av havet og kysten
vår har dessverre blitt et stort
problem, og det har elever ved
Nordlandet
ungdomsskole
gjort noe med.
Fredag 24. november var valgfagselever i «Fysisk aktivitet og helse», 10.
trinn, ved Nordlandet ungdomsskole
på strandrydding ved Annas fotspor
på Dale.
Etter å ha registrert det stadig
voksende miljøproblemet med plast,
avfall på avveie i hav og på lokale
strender, valgte eleene å gjøre en
liten, men viktig dugnadsinnsats i
en av byens mest populære turmål.

Innsatsen ble konsentrert ved
starten på Annas fotspor, nedenfor
Sommmero på Dale. Bukta ved
Kvitnes fyr, ligger vestvendt og tar
imot mye avfall fra sjøen når været
står på.

Har du eller din klasse lyst til å gjøre
en innsats, så kan du lese mer her
om strandryddeaksjonen.
Tekst: Ola Bø Nyland/Randi Vibeke Pedersen,
Nordlandet U. Foto: Ola Bø Nyland

Resultatet etter vel to timers arbeid
ble 25 sekker fulle av plastavfall!
Selv med innsatsen som ble lagt
ned, og gleden av å kunne bidra til
å gjøre det litt bedre, er det fortsatt
masse mer å plukke. Det «triste» er
at etter endt økt, kunne man knapt
se at noen hadde ryddet der. 25
sekker til tross…
God dialog med NIR og Kommunal-

25 sekker ble ryddet fra kvitnesbukta, men
det er desverre fortsatt mye igjen.

Ungdomsrådet 2017-2018

Bak fra venstre: Kristoffer Gjerde, Sander R. Leirbekk, Peter Andreas Kirk Lossius, Petter A. Wadstensvik (leder) og Lilly Kristiansen. Foran fra
venstre; Alva G. Breivik, Elena A. Teletin, Oda-Annie Steen, Tonje E. Aae (nestleder), Charlotte N. Neergaard. Elias Gimnes, Esrom Fikre Araya og
Mari R. Meldal var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Tomas Hånde)
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Kongens Fortjenstmedalje til Nils Fiske

Kongens
Fortjenstmedalje
ble fredag 1. desember tildelt
den lokale kunstneren Nils
Fiske. Ordfører Kjell Neergaard
overrakte medalje og diplom
ved en høytidelig sammenkomst i Knudtzonlunden på
Frei. Fiske vil også bli invitert
til mottakelse på Slottet og til
audiens med Kongen.
-Vi hedrer Nils Fiske for alt han har
bidratt med for lokalsamfunnet,
kunsten og formidling av kulturopplevelser. Det ligger en enorm innsats
i frivillig arbeid og initiativ. Han har
satt spor etter seg med kreativitet.
Store restaureringsprosjekter av
historiske bygg er landet. Gjennom
kunsten berører du folk, sa ordfører
Kjell Neergaard.
Det sto tre personer bak søknaden;
Ola Bræin i Sunndal, Maritta B.
Ohrstrand og Helge Hegerberg i
Kristiansund.
I søknaden til Kongen ved Ordenskanselliet er det trukket fram tre
bautasteiner i Nils Fiskes skaperkraft:

•

•

•

Innsamling av lokal arkitektur på
1970-tallet, som senere er tatt
inn i restaureringsprosjekter i tett
samarbeid med investorer og
antikvariske myndigheter. Fiske
er en dyktig tradisjonsutvikler
som får det nye til å stemme
med det gamle. Han har også
vært en diplomat mellom byggherre og bygningsvern – en
redningsmann i å bevisstgjøre
bevaring heller enn å rive.
Frivillig i nyetableringen av
Operaen i Kristiansund fra
1970 med mange tusen timers
innsats som skapende kraft i
scenografien. Scenedekor ble
snekret og malt i verkstedet
hjemme i Flatsetsundet. Operaplakaten var hans bidrag i
mange år, og senest i 2017.
Han var illustratør i bokserien
«Folketoner fra Nordmøre», i et
unikt kunstnerisk samarbeid
med Ola Bræin og Henning
Sommerro gjennom fire
bind. Dette var et betydelig
dokumentasjons- og formidlingsprosjekt over mange år.

Av arkitektoniske storprosjekter i
restaurering og fornyelse er disse
de viktigste:
• Nøisomhed gård i Molde
• Angvik Gamle Handelssted
• Knudtzonlunden i Frei
• Garden IP Huse Steinshamn
• Kavli Moen gård i Eresfjord
• Restaurering av Frei kirke 1972-74
Ordfører Kjell Neergaard sa i sin
tildelingstale at maleriene til Fiske
berører folk.

-Du er leken og romantisk i uttrykket,
og tar i bruk historiske og religiøse
elementer. Det er skapt mange
og store malerier for kommuner
og offentlige institusjoner. Lokalhistorien bindes sammen med
symboler, sa Neergaard.

Foto: Hans E Ohrstrand
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Tryggere utskriving av pasienter
1.

Starte planlegging av utskriving
ved innkomst (innkomstsamtale)
2. Formidle viktig informasjon til
samhandlingspartnere
3. Gjennomføre strukturert utskrivingssamtale
4. Bruke sjekkliste før utskrivning
Avdelingen jobber nå sammen i
forbedringsarbeidet med å innføre
nye tiltak for å se om dette gjør
utskrivningene
tryggere,
og
at
brukeren får god overgang ut fra
korttidsopphold.

Ingunn Tøsse (t.v) og Kirsten Oddrun Dyrnes er sentrale i utviklingsarbeidet i Kristiansund

På Storhaugen helsehus, i
avdeling for rehabilitering og
korttid, er det et team som
jobber med prosjekt «Trygg
utskriving med pasienten som
likeverdig part». Hensikten er
å forbedre pasientenes erfaring med utskriving og sikre
tryggere
utskrivninger
fra
sykehjem og sykehus.
Fagteamet består av Ingunn Tøsse
(avd.sykepleier og prosjektleder), Brit
Sandvik (fagsykepleier), Torill Rosvoll
(hjelpepleier), Mirjana Radevic (lege),
Kirsten Dyrnes (fysiotereapeut), Torill
Aarset (ergoterapeut og teamleder)
og Eva Lindin (brukerrepresentant).
Lillian Karlsen ved utviklingssenteret er
veileder.

Teamet er med I et nasjonalt læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.
Prosjektet er satt i gang fordi flere
undersøkelser viser at pasienter ikke
synes de får god nok informasjon
ved utskrivning. God kommunikasjon
og medvirkning er avgjørende for
pasienters opplevelse og utbytte
av
pleie/behandling.
Manglende
informasjon
reduserer
pasienters
mulighet for å ta mer ansvar selv.
En av fire pasienter stiller ikke spørsmål
som de lurer på fordi de er redde for
å være til bry. Forskning viser også
at pasienter glemmer 40-80 prosent
av den informasjonen de får. Nesten
halvparten av det de husker, er feil.

Tiltakene i «Trygg utskriving» er:

Erfaringene med dette arbeidet har
gjort de ansatte mer bevisst på at
pasient og pårørende er delaktig i hele
prosessen. Pårørende blir også invitert
til å være med på utskrivningssamtaler
hvis pasienten ønsker det. I disse
samtalene går sykepleier og lege
igjennom forløpet, nye tjenester i
hjemmet, tiltak de selv kan gjøre for å
øke hverdagsmestring med mere.
Avdelingen har så langt gode
erfaringer med den nye måten å
arbeide på i forhold til utskriving. Før
var det flere som ga beskjeder ved
utreise. Nå er det en mer samlet og
helhetlig informasjon som gis.
Som del av arbeidet får også pasientene et erfaringsskjema som de skal
fylle ut før utreise. Endringen håper vi
å se gjennom erfaringsskjemaene og
om brukertilfredsheten blir økt på de
områdene det spørres etter.
Tekst: Ingunn Tøsse

Gratis abonnement på infobladet
Vi
har
laget
en
gratis
abonnementsordning for infobladet.
Send
epost
til
infobladet@kristiansund.
kommune.no, så legger vi deg
inn lista, og du får infobladet
sendt til egen epostkasse hver
gang et nytt blad utgis.

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.

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

Du kan se tidligere utgivelser av
Infobladet ved å trykke på denne
lenken.

Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode .

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Trening ga bedre livskvalitetMestring.

Kerry Jeffries (t.v) og Johnny Eriksen fikk økt livskvalitet som følge av ”Friskliv og mestring”.
Her sammen med frisklivskoordinator Anne-Cathrine Grav-Olsen under utdeling av årets ”StikkUt” krus.

Samboerne Johnny Eriksen
og Kerry Jeffries fikk et helt
nytt liv etter møtet med det
kommunale tilbudet Friskliv og
Mestring.
Akkurat nå er det om lag 140 personer
som er inne hos Friskliv og Mestring. I
løpet av året er 200 personer innom
det kommunale tilbudet.
Alle frisklivssentraler gir hjelp til fysisk
aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.
Noen gir også tilbud innen psykisk
helse, søvn og alkohol. Tilbudet sparer
samfunnet for store summer, ved å få
folk tilbake i jobb, ut av sykemelding,
bedre kosthold og mindre røyking og
snusing. Bare røyking alene koster AS
Norge opp mot 80 milliarder per år!

Vendepunkt

–For meg ble møtet med Friskliv ett
vendepunkt. Jeg hadde vært langtidssykemeldt og på vei mot uføretrygd, men så sendte legen meg til
Friskliv, forteller Kerry Jeffries. Jeg fikk
et nytt liv, nye venner og traff andre i

samme situasjon. Det ga meg motivasjon til å gjøre en innsats selv.
Det er nå to år siden Kerry gikk inn
dørene til Friskliv og Mestring. Nå
forteller hun om en helt annen livskvalitet. Hun har lagt om kostholdet,
spiser bedre og sunnere. Tidligere
hadde hun søvnproblemer. Det er ikke
tema lengre. Trening med de andre
deltakerne er lystbetont og sosialt.

Trodde yrkeskarrieren var over

Samboer Johnny Eriksen har jobbet

som bygningsarbeider og begynte å
få helseplager. Det var spesielt knærne
som begynte å bli slitt.

–Jeg var svært skeptisk i starten, sier
Johnny. Husker godt første treningen,
da satt jeg i bilen på parkeringspassen,
og så kjerring etter kjerring gå forbi.
Så kom det heldigvis en kar, og da
slengte jeg meg etter. Etter et halvt år
var jeg tilbake i jobb igjen.

klatrer og står i. Før møtet med Friskliv
og Mestring var han sikker på at
yrkeskarrieren var over.

–Jeg har gått ned mange kilo og trent
målbevisst for å styrke mine svake
punkt. Dette har gitt resultater jeg ikke
trodde var mulig, sier Johnny
Frisklivskoordinator
Anne-Cathrine
Grav-Olsen roser de to for måten hele
familien har tatt grep og dratt lasset
sammen. Det mener hun er nøkkelen
til suksess.

–Dette er en flott historie. Disse to har
tatt tak i livet og gjort nødvendige forandringer. Vi har mange slike historier i
løpet av året, og det gir motivasjon til å
stå på. Jeg vil benytte anledningen til
å oppfordre flere menn til å ta kontakt.
De er ofte tregere enn damene, sier
Anne-Cathrine.
Tekst og foto: Tore Lyngvær

Nå er Johnny Eriksen tilbake i full
jobb. Knærne er ikke til å kjenne igjen,
han har ikke lengre smerter når han
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Høstival i Kulturskolen

Kristiansund kulturskole har
hvert år en større produksjon
som går av stabelen på høsten,
kalt Høstival.
Intensjonen, utover å vise kulturskoen fram for publikum, er å samles
om gode kreative og tverrfaglige
prosesser, internt i kulturskolen.
Å vise bredden i kulturskolen står
som et grunnleggende fokus for
prosjektet.
Kulturskolen ønsker med dette å
gi elevene muligheten til å være
en del av noe større og gi dem
gunstige utfordringer i samarbeidskonstellasjoner de ellers ikke gjør.
Dermed får elevene et erfaringsgrunnlag som gir dem enda
større mulighetsrom innenfor den
disiplinen de har valgt. Å kunne
samhandle på tvers av sjanger,
tradisjon og uttrykk, er det viktig at
kulturskolen som opplærende og
utviklende organ legger til rette for.
Årets Høstival ble arrangert lørdag
11. november, i Aulaen på Atlanten
ungdoms- og kulturskole.
Forestillingen ble døpt «Alice &
Drømmefangeren», og innbefattet
rundt 150 mennesker i selve produksjonen. Godt over 100 av disse var
elever.
Forestillingen ble skreddersydd av

kulturskolen fra bunnen av, og det
ble kjørt en lang prosess internt for
å få det til.
Det var et godt samarbeid med
Colombine ved Marit Dullaert som
hadde regi, Tatiana Thordarson fra
Operaen spesiallagde hodeplagg
og gjorde sminke. Braathallen
leverte tekniske tjenester.
I tiden før premieren var det en
prosjektuke, hvor alle involverte
forholdt seg til en egen prøveplan i
stedet for ordinær timeplan.
Forestillingen tok opp viktige tema.
Utgangspunktet som det ble jobbet
ut i fra var temaet drøm. Men drøm
kan bety så mangt, og dette ble
prøvd ivaretatt.
I stykket møtte vi Alice, som ble spilt
av fire jenter, hvor hver representerte
ulike karaktertrekk hos personen.
Slik fikk man vist noen av de indre
konfliktene som foregår inni et
menneske.
Karakteren Alice var en ungdom, og
en outsider på skolen. Hun ble ertet
og holdt utenfor av de andre, og fikk
en utfordring hun var usikker på om
hun kunne mestre, men som hun
drømte om å kunne greie.
I forestillingen fulgte vi Alice på veien
- og selvsagt gikk det bra til slutt,
med litt utradisjonelle virkemidler.
Vi fulgte henne gjennom drøm

og fantasi, i klasserommet og i
samtaler med fortrolige.
Scenene ble spilt av teaterelevene
ved kulturskolen, sterkt underbygget
av relevant musikk fra elever og
visuelle uttrykk fra kunstelevene. I
det hele tatt ble det en fin forestilling
med mange lag.
Det ble spilt to fulle forestillinger
for et begeistret publikum, og
kutrurskolen gleder seg allerede til
neste store prosjekt!
Kulturskoleelev Aurora Sørlie skriver
følgende om Høstivalen:
-Høstivalen var et spennende
prosjekt. Vi elevene øvde på våre
egne sanger og stoff i forkant. Men
det som var så gøy var å være med
på at alt ble satt sammen til et stort
skuespill. Det var helt magisk å se
hvordan vi barna også kunne være
med å utvikle dette. Jeg trodde
ikke at det vi øvde på skulle bli et
så stort og vellykket show. Jeg følte
meg en del av noe veldig viktig, og
følte at alle ble satt pris på, uansett
om de hadde en stor eller liten rolle.
Vi ble kjent med så mange nye og
spennende folk som vi ikke kjente
fra før. Å få se utviklible ngen til et
show ”bak scenen” var veldig gøy.
Dette er noe jeg anbefaler alle å få
opplevd hvertfall en gang i livet.
Tekst: Hanne T. Tetlie
Foto: Petter Ingeberg
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Juletilbud i Atlanterhavsbadet
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Vis fettvett i jula

I jula fråtses det, og det er slett
ikke bare kroppen som får et
ekstra fettlag.
Fett og matrester som helles
i kjøkkenvasken eller i toalettet tetter rørene. I tillegg blir
det deilig mat til rottene.
Jo mer matrester du sender
ned i avløpet, jo tettere blir
rørene og flere blir rottene.
Det er miljøvennlig, lønnsomt
og fornuftig at du kaster
matfett og matrester på riktig
sted.

(Årlig reprise)

Slik kaster du matfettet

Fett i stekepannen og stivnet, avkjølt
fett fjerner du med tørkepapir og
kaster i matavfallet.
Fett som ikke stivner, kan du helle
over i en tom melkekartong, teipe
igjen, og kaste i restavfallet.

Fettvett.no

Fettvett.no er et samarbeid mellom
Asker, Bærum og Oslo kommuner,
samt VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) og BEVAS (Bekkelaget
Vann as). Målet er å få folk til å
kaste fett- og matrester riktig sted,
altså ikke i avløpet.

Rotter i avløpsnettet lever av fett- og
matrester som kastes i avløpet.
Ingen mat – ingen rotter.
Tekst: Petter Ingeberg
Foto/ill. Fettvett.no og NRK
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Julegavetips - kjøpes på servicetorget

Et stille diplomati

Kæm va dæm?

Å vokse opp etter krigen

Kristiansund ble i 1972 utpekt som hoved-

Lokalhistorisk bok om personrelaterte

En bok om hvordan det var å vokse

forsyningsbase for Midt-Norge. I Boka

gater i Kristiansund. Hvem var personene

opp i Kristiansund, i en by som var i full

følger vi den spennende oljehistorien fra

som fikk en gate oppkalt etter seg

gjenreisning etter å ha bli lagt i ruiner.

den spede begynnelse og fram til 2005.

188 sider. Pris: 100 kroner.

140 sider. Pris: 120 kroner.

256 sider. Pris kr. 100

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Inge-

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfatter: Helge Hegerberg

berg/Odd Williamsen

Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Utgiver: Kristiansund kommune 2011

Utgiver: Kristiansund kommune 2011

Gjenreisningen
av Kristiansund

Litt av hvert for
nysgjerrigperer

Boka handler om den spesielle tiden like

Oppgavehefte med over 150 oppgaver

før bombingen av byen, i 1940, bomb-

knyttet til Gjenreisningsbyen. I utgangs-

ingen, krigsårene og gjenreisningen.

punktet beregnet for skolen, men kan

148 sider. Pris: 120 kroner.

også brukes som quiz feks i jula.

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Pris: 50 kroner.

Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Red: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg
Utgiver: Kristiansund kommune 2009

Byens Speil - bind 1

Byens Speil - bind 2

Byen brenner

19 øyenvitneskildringer fra de 4 redselsdøgnene da Kristiansund ble bombet fra
28. april til 1. mai 1940, satt sammen med
175 tidsaktuelle bilder.
180 sider. Pris: 120 kroner.
Red: Ole Kristian Stokke/Petter Ingeberg
Utgiver: Kristiansund kommune 2012

En bauta ble reist

Byens rikholdige revyhistorie 1900-1960.

Byens rikholdige revyhistorie 1960-2008.

Håndbok med oversikt over samtlige

Lokale amatører har over år presentert

Lokale amatører har over år presentert

offentlige

sanger, sketsjer og monologer med

sanger, sketsjer og monologer med

utsmykkinger samt kirker i Kristiansund

fokus på små og store hendelser lokalt

fokus på små og store hendelser lokalt

og Averøy frem til 2003.

og delvis glokalt.

og delvis glokalt.

167 sider Pris: 50 kroner.

438 sider. Pris: 250 kroner.

404 sider. Pris: 250 kroner.

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Forfattere: Ove Borøchstein/Petter Ingeberg

Utgiver: Kr.sund kommune 2003

Utgiver: Kr.sund kommune 2014

Utgiver: Kr.sund kommune 2015

skulpturer,

minnesmerker,
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Politisk møteplan desember/januar
MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset

Des.

Jan.

12.

30.

05.

23.

Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk
debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og
utvalg.

FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALG

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) * Dialogmøte

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

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

25.

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

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

14.

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

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)

Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Rådet ivaretar overordnede politiske

14.

18.

oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET

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

20.

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

ELDRERÅDET

Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00. Rådhuset. Rådet er et høringsorgan som skal ivareta og

22.

uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

KONTROLLUTVALGET

Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset.

11.

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.
Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

Leder: Anton Monge (H) Onsdag kl. 109.00. Rådhuset
Utvalget arbeider med alle typer olje- og energisaker.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

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

UNGDOMSRÅDET

Leder: Petter A. Wadstensvik Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales.

29,

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.
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