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Bystyret har vedtatt en prøveordning med gratis sundbåt på lørdager. Første gratisdag var 7. januar (Foto: Petter Ingeberg)
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2017 blir litt av et år

av Arne Ingebrigtsen, rådmann
Så er 2017 her. Året da vi skal av Robek og igjen bli herre i eget hus, få statens delfinansiering av kulturhuset, bygge ferdig barnehagene, starte prosjektering av to skoler,
flytte forvaltningen inn i nytt servicebygg, renovere sentrum for flerfoldige millioner, styrke
høyskoletilbudet slik stortingskomiteen ber om, få kulturfabrikken på lufta i Vågen, åpne
isbanehallen på Atlanten, være vertskap for konferanser, stevner og markeringer. Og så
skal vi feire at Kristiansund er 275 år.

Fra dansk-norske kong Christian VI ga sitt ja til det lille
ladestedet i 1742 og fram til dagens moderne samfunn
med gode skoler, god eldreomsorg, og en velfungerende infrastruktur, har veien nok vært lang. I en uendelig ubrutt rekke er dagens kommuneledelse foreløpig
det siste leddet.
Og vi skal selvsagt gjøre vår del. Vi skal takle dagens
og morgendagens utfordringer. Vi skal fortsette å bygge, og vi skal feire at også vi bidrar til at samfunnet
utvikler seg. At skolen takler nye læremetoder, at kvaliteten i omsorgen for både unge og eldre stadig besvarer nye krav og utfordringer, at vannet renner og søpla
forsvinner. Det er kommunen. Vi skal levere hver dag,
også i 2017.

Mye av momentet for å fortsette dette løftet ligger i
Robek-statusen. Det er enda ikke klart om vi klarte å
spare inn de 32,4 millionene vi var pålagt, men i den
grad man kan stole på en økonomisk magefølelse er
den god. Ett ekstra år underlagt fylkesmannens godkjenning sømmer seg ikke i jubileumsåret. Men uansett
skal det feires, og hver eneste innbygger vil nok merke
at vi har jubileum i år.
Kankje er vi heldige med tiden også. Ved utgangen av
2016 hadde vi ingen overliggere på sykehuset, trafikktallene på Kvernberget snudde (litt), Vestbase søkte
om folk, flyktningetjenesten får flere i arbeid enn
landssnittet og vi hører stadig gladnyheter om ordreinngang både i Kristiansund og i kommunene rundt oss.

Hvis vi med den farten Kristiansund kommune har opparbeidet seg
også går en samfunnsmessig lysere tid i møte,
blir 2017 feiende flott.
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Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

ANSETTELSER
Følgende er ansatt i faste stillinger i november 2016:
• Hilde Brunsvik har 01.11.16 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Tone M. Ødegård har 01.11.16 tiltrådt i 100 % stilling som førskolelærer/spesialpedagog ved Barn, familie og helse
• Elisabeth Berntsen Nilssen har 01.11.2016 tiltrådt i 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten
• Sara Elise Holberg har 01.11.2016 tiltrådt i 15 % rekrutteringsstilling ved Storhaugen helsehus
• Silje Nordskag Sund har 01.11.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse
• Christine Eiken Vebenstad har 01.11.2016 tiltrådt i 100 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie og helse

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sine faste stillinger med fratredelse i november 2016:
• John Martin Hermundsli har sagt opp 100 % stilling som arbeidsleder/formann ved Kommunalteknikk, fratredelse 01.11.16
• Lilly F. Larsen har sagt opp sin 50 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten, med fratredelse 01.11.16
• Hilde Brunsvik har sagt opp sin 100 % stilling som fagleder ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.11.16
• Bjørn Kåre Tømmervåg har sagt opp sin 100 % stilling som fagarbeider ved Kommunalteknikk, med fratredelse 01.11.16
• Eli Asbjørg Sandnes har sagt opp 100 % stilling som avdelingssykepleier ved Hjemmetjenesten, fratredelse 01.11.2016
• Kirsti Olsen har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Bo og habilitering, med fratredelse 04.11.2016
• Marianne Kvamseng Aasen har sagt opp sin 100 % stilling som spesialsykepleier ved Psykisk helse, med fratredelse
15.11.2016

Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Undervisningsinspektør barneskole

Sykehjemslege

• 100% fast stilling ved Nordlandet barneskole.
• 100% fast stilling ved Rensvik barneskole.
Søknadsfrist: 30. januar.

• 100 % fast stilling
Søknadsfrist: 10. februar.

Prosjektansvarlig “jobbsjansen”
• 100 % fast stilling ved Kristiansund voksenopplæring.
“Jobbsjansen” er en offentlig tilskuddsordning der målet er
å tilby et kvalifiseringsløp frem mot arbeid eller utdanning.
Prioriterte målgrupper er hjemmeværende innvandrerkvinner
og familiegjenforente kvinner til norske og nordiske statsborgere i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist: 30. januar.

Mer info
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du
søker, finner du på kristiansund.no under fanen «Ledige
stillinger».

Kristiansund skanningsenter under valget
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Målet med opplæringen er å sette
alle landets kommuner i stand til
å gjennomføre en
effektiv og korrekt valgavvikling
av stortingsvalget
2017, i tråd med
lovgivningen.

Kristiansund kommune har etter hvert
opparbeidet seg en erfaren og tverrfaglig valgadministrasjon som består av
Politisk sekretariat og nøkkelpersoner
fra kommunens IT-avdeling.

Hovedfokuset
i
opplæringen
er
å lære opp sentrale valgmedarbeidere i komVed opptellingen i 2015 ble formannskapsalen brukt til skanningen.
munene om gode
Vidar Skoglund, Rigmor Holten og Toril Skram sørget for at alt var
klart og testet da opptellingen startet
valgfaglige rutiner, og sørge for
I vår deltar kommunens valgat de får høy kompetanse på valgadmiadministrasjonen på en omnistrasjonssystemet EVA. Opplæringen
fattende opplæring arranhar særlig fokus på forberedelser, stemgert av valgdirektoratet.
megivning og opptelling.

I 2017 er det sannsynlig at Kristiansund
vil fungere som skanningsenter for flere
kommuner under Stortingvalget.

Kristiansund kommune gjennomførte
for første gang fullelektronisk opptelling
(skanning) av stemmene under Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Valgdagen er mandag 11. september. I
Kristiansund er det som vanlig 2-dagers
valg. 10. og 11. september. Opptellingen
skjer samme kveld straks stemmesedlene ankommer rådhuset.
Tekst: Toril Skram, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

Regionreformen og regiontilhørighet
også åpne for at kommuner kan søke
overføring inn i M & R» fikk kun 4 stemmer og falt.

Bystyrets behandling

I møte 8. november gjorde bystyret slikt
enstemmig vedtak:
1.

Bystyret tar utredningen om framtidig
regiontilknytning til orientering.

2.

Bystyret støtter flertallsvedtaket i Orkidè
Nordmøre regionråd, og mener at det
foretrukne alternativet i en ny regionstruktur for Kristiansund er å inngå i en

Bystyret behandlet saken 8. november. Ordførerens innstilling ble litt justert. Bystyret samlet
seg til slutt om en felles uttalelse som innspill til fylkestingets behandling 13. desember.

Kommunestyrene i seks av
Nordmørskommunene
har
i forbindelse med regionreformen gjort vedtak med
ønske om en region bestående av Trøndelag samt hele
eller deler av Møre og Romsdal. Fylkestinget vedtok at
Møre og Romsdal bør videreføres som egen region. 24.
januar skal formannskapet
ta stilling til hvordan saken
skal håndteres videre.
Regionreformen

Dagens inndeling med 19 fylker har vært
lite endret siden 1800-tallet. Regjeringen mener tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle
regioner, og i april i fjor kom Stortingsmelding 22 Nye folkevalgte regioner rolle, struktur og oppgaver. Her foreslås
det at fylkene endres til 10 regioner,
med tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen. Det ønskes en mer helhetlig
struktur som bedre møter dagens og
fremtidens utfordringer.
Regjeringen mener halvering av fylkene
til om lag 10 regioner legger til rette for
mer effektiv samhandling mellom region
og stat. Regjeringen vil også gjennomgå regioninndelingene i lys av de nye
grensene for det regionale folkevalgte
nivået. Stortinget har bestemt at det
fortsatt skal være tre forvaltningsnivå.
Fylkene hadde frist til desember med
å gi sine tilrådninger. Kommunene var
ikke høringsinstans. I løpet av våren
fremmes det en egen proposisjon om ny
regional struktur. Stortinget gjør endelig vedtak før sommeren slik at de nye
regionene trer i kraft fra 1. januar 2020
samtidig med kommunereformen.

Innspill til fylkestinget

Før fylkestinget skulle behandle saken ba de om innspill fra regionrådene
og kommunene. I skrivet ble det også
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større region bestående av Trøndelag og
hele eller deler av M & R.

opplyst at: … Det er gjennomført sonderingssamtalar med Sogn og Fjordane
og Sør- og Nord-Trøndelag. Forhandlingsutvalet konkluderte med at desse
ikkje ga grunnlag for vidare samtalar
med sikte på intensjons- avtalar om samanslåing av fylke. (...)
I innspillene fra Nordmøre mener Kristiansund, Aure, Halsa, Smøla, Surnadal
og Rindal at beste alternativ er en region
bestående av Trøndelag samt hele/deler
av Møre og Romsdal (M & R). Dette var
også flertallsvedtaket til Orkidé.
Kommunestyrene i Averøy, Gjemnes,
Tingvoll og Sunndal mener at M & R bør
videreføres som egen region. Alternativt
at hele/deler av M & R går inn i en felles
region med Midt-Norge hvis Stortinget
vedtar at M & R ikke skal videreføres.

Fylkestingets vedtak

Etter en samlet vurdering, naboprat
samt innspill fra regionrådene og kommunene behandlet fylkestinget saken
13. desember og vedtok følgende:
1.

Fylkeskommunen ønskjer at M & R, med
evt. grensejusteringar, held fram som
eigen region frå 1.1.2020.

2.

M & R som eigen region er den løysinga
som best svarar på måla i regionreforma
når det gjeld regional vekst, samhandling
og funksjonelle regionar.

3.

Fylkeskommunen vil arbeide for at dei
opplevde problema knytt til fylkesgrensene som hemmande for samarbeid med
kunnskapsmiljø og næringsklynger vert
redusert.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen
komme attende til dette i arbeidet med
revidert Fylkesplan og tilhøyrande handlingsprogram.

4.

Fylkeskommunen vil ikkje stille seg i
vegen for Rindal sin søknad om overføring til Trøndelag.

Forslag fra Nordmørslista om at «M&R
fylkeskommune vil likevel ikke stille
seg i veien for kommuner som søker overføring til andre regioner, og er

Bystyret mener at M & R, inneklemt
mellom to store og vekstfremmende
regioner sør og nord for oss, blir for liten til å få nevneverdig av de betydelige
oppgaver staten etter hvert vil tilføre de
nye regionene, og at Nordmøre derfor
vil oppnå en bedre utvikling ved å gå
inn en sterk midtnorsk region, som i
seg selv er dynamisk nok til å skape en
spennende framtid for nordmøre.
3.

Dersom M & R ikke vil inngå i en større
region med Trøndelag, vil Kristiansund
jobbe for at så mange som mulig av
Nordmørskommunene inngår konkrete
samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede grunnlaget for en
søknad om endret regiontilhørighet.

4.

Dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser på deler av Nordmøre. Kristiansund bystyre ber derfor
om at Møre og Romsdal fylkeskommune
innleder tettere samarbeid med Trøndelag på relevante områder, for å bøte på
dette, uavhengig av endelig resultat i
regionreformen.

Veien videre

Som følge av fylkestingets vedtak
13. desember om å bestå som egen
region må formannskapet nå ta stilling
til hvordan saken skal tas videre i forhold til “konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede
grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet.”
Dette i nært samarbeid med de fem
andre Nordmørskommunene som har
gjort
vedtak med ønske om endret
regiontilhørighet. Samtaler og forhandlinger med Nord- og Sør-Trøndelag blir
en viktig del av arbeidet.
Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag er vedtatt ved kongelig resolusjon og
trer i kraft 1. januar 2018. Det pågår en
prosess om eventuell sammenslåing av
Hordaland - Sogn og Fjordane.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Kommunereformen - Norge er i endring

Som følge av kommunereformen er kommunekartet i endring. I alt 11 kommuner i Vestfold
har vedtatt sammenslåing, mens 151 kommuner i landet har gjort positive vedtak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fått oversendt alle søknadene fra kommunene
samt fylkesmennenes tilrådning. Her følger en oversikt over kommunene som har sagt ja.
Fase 1 kommuner og fylkeskommuner – vedtatt ved
kongelig resolusjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stokke, Andebu og Sandefjord
Larvik og Lardal
Hof og Holmestrand
Rissa og Leksvik
Tjøme og Nøtterøy
(Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)

Hovedløp: Gjensidige vedtak som skal behandles av
Stortinger våren 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Audnedal, Lyngdal
Trondheim, Klæbu
Bø, Sauherad
Fræna, Eide
Rygge, Moss
Fjell, Sund, Øygarden
Roan, Åfjord
Oppegård, Ski
Røyken, Asker, Hurum
Svelvik, Drammen og Nedre Eiker
Radøy, Lindås, Meland
Os, Fusa

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Hobøl, Askim, Spydeberg
Stavanger, Rennesøy, Finnøy
Molde, Midsund, Nesset
Hammerfest, Kvalsund
Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog
Førde, Jølster, Gaular, Naustdal
Hemne, Halsa, Snillfjord (deles)
Hitra, Snillfjord (deles)
Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles),
Meldal
Steinkjer, Verran
Namdalseid, Namsos, Fosnes
Volda, Hornindal
Rømskog, Aurskog-Høland
Forsand, Sandnes
Tønsberg, Re
Odda, Ullensvang, Jondal
Tranøy, Lenvik
Sande (med nye Holmestrand)
Bodø, Steigen
Skånland, Tjeldsund

Møre og Romsdal
I vårt fylke blir det utfordrende, spesielt
for Kristiansund og Nordmøre, at både

Molde og Ålesund søkes sammenslått
med nabokommuner, samtidig som ingen av nabokommunee ønsker sammenslåing med Kristiansund.
Nordmøre kan også bli mindre ved at
Halsa-Hemne-Snillfjord kan bli en del
av Trøndelag samt at Eide-Fræna blir
Romsdalskommune
I tillegg til de kommunene som er nevnt
i tabellen er det nylig inngått intensjonsavtale mellom Herøy og Sande samt
mellom Nordal og Stordal på Sunnmøre.
Det er påbegynt en prosess om endring
av regionstilhørtighet for seks av Nordmørskommunene.

Veien videre
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av våren legge fram
en proposisjon om kommunereformen.
Stortinget gjør vedtak før sommeren og
vedtakene trer i kraft 1. januar 2020.
Tekst: Petter Ingeberg

Utviklingsselsskap stiftet
å tilrettelegge for fremtidig næringsvirksomhet.
Med å etablere et selskap, ønsker kommunen parallelt med arealutviklingen
å utvikle et havteknologisenter. Et utviklingsselskap kan være i posisjon til
å få ulike tilskudd. Selskapet etableres
med et eget styre på fem personer.
Disse blir valgt i formannskapet 24.
januar.

Arbeidet starter nå med utviklingen av nytt næringsareal på Bolgneset og vestover.

Bystyret har vedtatt etablering av et heleid kommunalt
utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset.

med etableringen er å tilrettelegge for
et havteknologisenter i Bremsnesfjordbassenget og utvikle sjønære arealer fra
Bolgneset og vestover på Freiøya.

Bolgneset Utvikling AS får en aksjekapital på en million kroner. Formålet

Interessen for etablering av kommersiell virksomhet i havrommet, er for
tiden stor. Det er kommunens oppgave

Saksutredningen og vedtakene som nå
er gjort fokuserer på det gode utgangspunktet som Kristiansund har for å ta en
betydelig rolle i de nye næringene som
er basert på produktivt hav.
Det er vanskelig å angi nøyaktig hvor
langt tid det vil ta å ferdigstille underlag
for utviklingen av det nye arealet. Det
kan dreie seg om inntil tre år.
Tekst: Helge Hegerberg, rådgiver olje og
energi. Foto: Ken Alvin Jensen

Høyeste oljepris på 18 måneder
Oljeprisen har god oppgang
etter at Opec-landene iverksatte produksjonskutt 30.
november i fjor. De første
dagene i det nye året ble
det solgt nordsjøolje for 58
dollar fatet. Det gir økt lønnsomhet. Oljeprisen er på sitt
høyeste nivå siden juli 2015
(61,73 dollar).
20. januar 2016 falt prisen til sitt laveste
nivå med 27 dollar fatet.

Opec-kartellet som består av elleve produsentland, ble enige om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat. Også
land utenfor kartellet kutter i produksjonen, og det har ikke vært en slik koordinering av volumer siden 2001.
Det er usikkert om oljeselskapene øker
aktiviteten med prisøkningen. Statoil
signaliserer at de ikke fremskynder nye
prosjekter. Trenden i det siste for boring
og rigg har vært utsettelser.
Tekst: Helge Hegerberg,
rådgiver olje og energi.

Rekord i sjømateksport
Både
oppdrettsnæringen
og fiskeriene har opplevd
tidenes høyeste priser. Etterspørselen er større enn det
aktørene i bransjen makter å
produsere.

Sjømateksporten
passerte
91 milliarder kroner i 2016,
som var et nytt rekordår for
denne lønnsomme næringen. Økningen fra forrige år
var på hele 23 prosent.
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Det er Polen, Frankrike og
USA som nå er de største
vekstmarkedene for norsk
fisk. 67 prosent av eksporten i fjor gikk
til Europa, og da er det snakk om oppdrettslaks i store volumer.
De

tradisjonelle

fiskeriene

opplevde

tidenes beste år i 2016.
I distriktet til Norges Råfisklag, fra
Mørekysten og nordover, ble det omsatt
fisk til en førstehåndsverdi på 11,5 milliarder kroner. Det er 20 prosent over rekorden fra 2015. For tredje året på rad
har den norske fiskeflåten sitt beste år
noensinne.
Tekst: Helge Hegerberg, rådgiver olje og
energi. Foto: Nordmøre fiskebåt

Barnehageplass 2017
Dette er barnehagene:

Kommunale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dale barnehage
Fløya barnehage
Fosna barnehage
Heinsa kulturbarnehage
Juulenga barnehage
Karihola barnehage
Myra barnehage
Rensvik barnehage
Røsslyngveien barnehage

Private

Det er felles og samordnet opptak for alle de 20
barnehagene i Kristiansund.
Søknadsfrist for hovedopptaket for nye søknader og
ønske om endringer er 1.
mars. De som allerede har
plass og som ikke ønsker
endret
oppholdstid
eller
skifte av barnehage, trenger
ikke å søke.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC-bakken barnehage
Atlantis barnehage
Blåskjellet barnehage
Blåtoppen barnehage
Draget barnehage
Gårdsbarnehage AS
Kristiansund Idrettsbarnehage
Kvalvika barnehage
Storbakken barnehage
Vassbakken barnehage
Veslefrikk barnehage

Samordnede opptak
Samordnet opptak innebærer at:
• Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.
mars.
• Det er ett felles søknadsskjema som
gjelder alle barnehager i Kristiansund, både kommunale og private.

• Skjemaet skal også benyttes ved
søknad om endret oppholdstid og/
eller overføring til annen barnehage.
• De som ønsker endring av oppholdstid og/eller overføring må søke om
dette hvert år.
• Skjemaet ligger på kristiansund.no
og skal sendes elektronisk.
• De som tidligere har søkt og som
foreløpig ikke er tildelt plass, trenger
ikke å søke på nytt.
• Opplysninger om barnehagene, opptakskriterier med mer finner du på
kristiansund.no, samt i det trykte
informasjonsheftet som fås på
servicekontoret.
• Bystyret har vedtatt at det skal
bygges en ny barnehage i Karihola
og en på Nordlandet. Byggestart og
ferdigstillelse er foreløpig ikke klar.
• Barn som har barnehageplass i
barnehager som skal legges ned når
nye bygges, får tilbud om overføring
til annen barnehage når det blir
aktuelt.
• Servicekontoret bistår de som
trenger hjelp til utfylling av søknaden. Kristiansund servicekontor,
Langveien 19. Tlf. 71 57 40 00/
71 57 43 79.
Tekst: Elin M. Aspen, barnekonsulent

Datauke for 2. klasse på Frei skole
I løpet av datauka ble det blant annet snust på programmering gjennom
«Lær kidsa koding», regnet ved hjelp
av adaptiv læring på Multi Smart Øving og det ble lest artikler fra NASA om
verdensrommet.
I tillegg hadde klassen alle leksene på
internett.
Uka var lærerik og utfordrende for både
barn og voksne.
Tekst og foto: Kjerstin A Bjerkås, lærer

I begynnelsen av desember hadde 2. klasse på Frei
barneskole datauke. I løpet
av denne uka brukte klass-
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en data som hjelpemiddel
for å nå faglige mål i alle fag,
unntatt gymnastikk.

Nytt mestringstreff-kurs starter i januar
Tirsdag 24. januar startes et nytt Mestringstreff-kurs. Dette er et diagnoseuavhengig
læring- og mestringstilbud for personer over
18 år, med langvarige helseutfordringer
(kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne
og/eller vedvarende psykiske eller fysiske
belastninger.
Kurset holdes i Kristiansund, har 8 samlinger med ukentlige
treff og avsluttes 11. april.
Kursavgift er 600 kroner.
For påmelding:
Friskliv og Mestring Tlf: 71 57 40 00
Epost: frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no.
Se også egen facebookside.
Arrangør er Kristiansund kommune.

Frikort for helsetjenester er automatisert


Det
finnes to frikortordninger
i Norge, én for egenandelstak
1 og én for egenandelstak 2.
Nå er begge automatisert.
Frikort for helsetjenester
kommer automatisk i posten innen tre uker etter at
egenandelstaket er nådd.
Ordningen med frikort egenandelstak 1
ble automatisert for en tid tilbake, og
fra nyttår ble også ordningen for frikort
egenandelstak 2 automatisert.
I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:
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• undersøkelse og behandling hos
fysioterapeut med driftstilskudd eller
fastlønnet fysioterapeut i kommunen
• enkelte former for tannbehandling
• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med
regionalt helseforetak
• behandlingsreiser til utlandet i regi
av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar
• Du får frikort egenandelstak 2 uten
å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at
egenandelstaket er nådd.
• Egenandelstaket for frikort egenan-

delstak 2 for 2017 er 1990 kr.
• Har du betalt for mye, blir beløpet du
har krav på automatisk tilbakebetalt.
• Aldersgrensen for egenandelsfritak
er hevet fra 12 til 16 år.
• Alle pasienter må betale egenandel
for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble
vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
• Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn
helsenorge.no.

Egenandelstak 1
Egenandelstak for frikort i 2017 er satt
til 2 205 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk
(sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over
2 205 kroner i egenandeler i 2017.
Mer informasjon er lagt ut på
helsenorge.no/frikort

Merete dro og Marie kom

Marie Damlie (t.v) er ny trainee på rådhuset og tar over etter
Merete Maurset som nå skal videre til fylkeskommunen

I begynnelsen av januar
avsluttet Merete Maurset sin
traineperiode på rådhuset.
Den siste uka ble brukt til å
sette den nye traineen Marie
Aune Damlie inn i arbeidsoppgavene.

Merete Maurset har jobbet som trainee ved sentraladministrasjonen siden
høsten 2015.

Marie har tidligere vært hos Statoil ASA
og Nordmøre Energiverk AS, og skal
gjennomføre siste del av sitt trainee-løp
på rådhuset.

Tiden i kommunen har
vært hektisk, lærerrik og
med mange spennende
arbeidsoppgaver.
Hun
har i hovedsakelig jobbet med kommunereformen, skolestruktur samt
HMS- og sykefravær. I
skolestruktursaken
var
hun prosjektleder og var
her en svært viktig ressurs
i arbeidet.

Hun har en mastergrad innen helse,
miljø og sikkerhet, med spesialisering
innen sikkerhetsledelse.

Nå går turen videre til fylkeskommunen
hvor hun skal jobbe siste del av traineeperioden.
Ny trainee Marie Aune Damlie (26) har
nå tatt over stafettpinnen.

Marie kommer fra Trondheim, har bosatt
seg i Kristiansund og trives svært godt.
I sine tidligere modulbedrifter har hun
har fått oppgaver på de fleste områdene
innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet,
samt arbeidsprosessforbedring.
I kommunen får Marie muligheten til å
arbeide med spennende oppgaver både
sentralt og i enhetene innen blant annet
inkluderende arbeidsliv, sykefravær og
annet HMS-arbeid. Marie ser frem til å
bli bedre kjent med Nordmøres største
arbeidsgiver.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Bevegelsesgruppe starter i januar
Ida Elise Hansen ved Friskliv og Mestring
ble høsten 2016 ferdig utdannet psykomotorisk fysioterapeut. Ida er kvalifisert
til å arbeide med mennesker som har
ulike former for kroppslige og psykiske
lidelser. Tradisjonelt har psykosomatiske
og mindre alvorlige former for psykiske
lidelser vært forbundet med denne formen for fysioterapi.

19. januar starter Friskliv
og mestring en bevegelsesgruppe for personer med
muskel- og skjelettplager
og/eller personer som opplever langvarig utmattelse,
stress og belastninger i hverdagen. Bevegelsesgruppen
varer i 10 uker og er rettet
mot de som er sykemeldt
eller som står i fare for å bli
sykemeldt fra jobb.
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Friskliv og Mestring ser dette er en etterlengtet kompetanse innen det forebyggende feltet. Ida starter i januar opp
en bevegelsesgruppe basert på psykomotoriske prinsipper.
Bevegelsesgruppen vil fremme kontakt
med egen kropp gjennom bevegelse og
avspenning. Hovedfokuset vil ligge på å
løsne på det som er stramt, styrke det
som er svakt og bidra til bedre pust.
Målet med gruppen er å bevisstgjøre
hvordan man bruker kroppen og endre eventuelle spenningsmønstre og
overbelastning. Et overordnet mål med
gruppen er å gi positive erfaringer rundt

bevegelse og egen kropp.
Oppstart: Torsdag 19.01.17 (Gruppen
varer i 10 uker)
Tid: Torsdager kl. 10:00 – 11:00
Sted: Storhaugen helsehus
Pris: 600 kr.
Ta kontakt med oss på Friskliv og Mestring dersom du tror dette kan være
noe for deg!
Facebook på: https://www.facebook.
com/FrisklivogMestringKristiansund/
Telefonnr: 71574000.
Friskliv og Mestring vil dette året ha
månedlige temakvelder på Storhaugen
Helsehus, som er åpen for alle i Kristiansund kommune. Første temakveld
er 24.januar kl 17-19. «Friskliv og Mestring: Hvem og hva er vi?»
Tekst og foto: Anne-Catgrine Grav Olsen,
frisklivsveileder/koordinator

Workshop om fremtidsbilder
dag 11. januar var det workshop for
næringsliv, frivillighet, kultur, politikk,
foreldre, elever (alle som har lyst til å
bidra)
Workshopen ble ledet av kommunalsjef
Christine Reitan (Kristiansund kommune) og leder for nettverk Nordmøre
Astrid Mogstad Høivik (kommunalsjef i
Surnadal kommune)

Nettverk Nordmøre

Glimt fra workshopen i Caroline 20. januar

Tirsdag 10 og onsdag 11.
januar var det workshop i
forbindelse med revidering
av kommunens oppvekstplan. Hensikten med workshopen er å skape fremtidsbilder som skal brukes i
arbeidet med revideringenn.
I Kristiansund har vi i dag et styringsdokument Spor for grunnskolen og et styringsdokument Småspor for barnehagen.
Begge skal revideres i 2017.
Målet er å lage en felles oppvekstplan der strategi for både barnehage,

grunnskole og andre viktige arenaer for
barn og unge skal inngå.
Som et ledd i arbeidet med å legge en
strategi for fremtidens oppvekst, inviterer vi til workshops der vi sammen
skal lage fremtidsbilder. Hvordan vi i
fellesskap tror, ønsker og forestiller oss
verden i 2040 er et viktig bidrag i arbeidet med oppvekstplanen. Hvor er vi Hvor skal vi - og hvordan skal vi komme
oss dit? Hva må vi bevare? Hva må vi
justere? Hva må vi slutte med?

Nettverk Nordmøre består av alle administrative barnehage– og skoleeiere
på Nordmøre, som sammen med lederne for PPT, har som mål å dra nytte
av hverandres erfaringer, og stå sammen om de utfordringene som krever
større kraft og interkommunalt samarbeid. Nettverket har vært aktivt i ca 10
år, og har lang erfaring med å bygge
broer mellom partene i skolen, samt
skape arenaer der kunnskap kan deles
og formeres
Tekst: Edith Husby, skolefaglig rådgiver
Foto: Petter Ingeberg

Tirsdag 10. januar var er det workshop
for ansatte i oppvekstsektoren, og ons-

Pop-up ungdomskafe i Skolegata
Kulturenheten i
samarbeid med
ungdomsrådet
og KBBL inviterer
til ungdomskafé.
Første kveld blir
torsdag 12. januar klokken 19.00
i Cafe Kristiansunds lokaler i
Skolegata 14.
Dette er et gratis tilbud
for ungdom som har lyst
å samles for en sosial
happening.
Peter Andreas Kirk Lossius (nestleder i ungdomsrådet), Gry
Helen Olufsen (ungdomskonsulent og Gøril Bach (KBBL) er blant
initiativtakerne til oppstart av ungdomscafeen,
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På åpningsdagen serveres det taco. Det blir

underholdning med unge musikere,
quiz med mer. Deretter er planen å ha
dette som et ukentlig tilbud hver torsdag
kveld.
Målet er at ungdom selv skal få eierskap
til prosjektet og bidra til et spennende
og attraktivt tilbud som de selv ønsker.
Vi ser for oss eksempelvis temakvelder,
kreative verksted, DJ, musikk, diskotek.
Mulighetene er mange! Gratis for alle og
et rusfritt tilbud med trygge voksne.
Dette er i første omgang en pop-up
cafe`med varighet til mars. Fortsettelse,
form og farge får ungdom i Kristiansund
anledning til å uttale seg om.
Tekst: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent

Opplevelseskortet videreføres
familiemedlem eller andre.

Ordningen
med
Opplevelseskortet har vært et tilbud i 6 år i Kristiansund og
videreføres i 2017.
Med opplevelseskortet får utsatte barn,
unge og dere familier gratis adgang til
en rekke aktiviteter i Kristiansund, enten alene eller sammen med en venn, et

Følgende lag, foreninger og bedrifter
tilbyr opplevelser;
• Operaen i Kristiansund med forestillinger, konserter og show.
• Nordisk film og kino med kinoforestillinger
• KKKK-akademiet med årlig nasjonal
festival
• Braatthallen med forestillinger, konserter, idrettsarrangement
• Anetts Danceteria med sommershow
• Åpen Dør med treffsted for ungdom
• Ungdommens kulturmønstring (UKM)
• Fun Park med lekeland og bowling
• Kristiansund Ballklubb med fotballkamper
• Atlanterhavsbadet med svømming og
vannlek

• Kristiansund Håndballklubb tilbyr
håndballkamper
• Sundbåten med båtopplevelser på
havna
• Teateret Vårt med teaterforestillinger
Hvert sted tilbyr fem besøk pr. år. Her
kan kortinnehaver ta med seg venner
eller familie.
Evalueringen av ordningen er positiv.
Dette er derfor noe kommunen vil ha
som satsningsområde videre.
Ordningen driftes av Kulturenheten,
NAV Kristiansund, Barn-Familie-Helse i
samarbeid med tilbydere av opplevelser.
Tekst og foto: Gry Helen Olufsen,
ungdomskonsulent.

Besøkte rådhuset
Skolefaglig rådgiver Tove Johannessen fortsatte med et innlegg om det
skolefaglige arbeidet i kommunen.
Involvering av barn og ungdom i idretten ble presentert av Britt Engvig Hjelle
i Kulturenheten
Videre fikk elevene innblikk i involvering
av ungdom gjennom Ungdomsrådet og
Demokratiprogram for barn og unge, av
Gry Olufsen i Kulturenheten
Fagleder Hanne Tømmervåg Tetlie presenterte Kulturskolens tilbud og innhold

Fredag 16. desember var 40
elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinjen ved Kristiansund videregående skole på
besøk på rådhuset.

Her fikk de et innblikk i kommunens arbeid for barn og unge på flere områder.
Barnehagekonsulent Elin Aspen informerte om rammevillkår og drift av
barnehager.

Birgit Farstad avsluttet informasjonsrunden med en presentasjon av bibliotekets mange tilbud.
Vi takker for besøket og ønsker lykke til
med videre studieløp!
Tekst: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent. Foto: Petter Ingeberg

Møte med lag og organisasjoner 18. januar
Kulturenheten har invitert
til nytt samarbeidsmøte med
lag og organisasjoner onsdag 18. januar klokken 18 i
Klubba i Caroline kino.
Agenda for møtet er
• Hva kan du søke på akkurat nå?
• Hva kan du søke på fremover i tid?
Presentasjon av www.tilskuddsportalen.no
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• Hvorfor samarbeide på tvers?
Kunstforeningen + NHF = sant
• Kultur i kommunen – nytt fra oss
• Jubileumsåret 2017
Lagene og organisasjonene er også invitert til å presentere egne prosjekter
eller aktuelle tema. som ønskes dere
ønsker at vi tar opp i møtet, tar vi gjerne
imot innspill.
Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg

Deltakerpremier etter 5-landsmarsjen
På forhånd var det annonsert at det
skulle trekkes tre deltakerpremier. To
premier til de som hadde stempel på
alle sjekkpunktene på sentrumsetappen
(Dødeladen, Kirkelandet kirke, Kaffebrenneriet og Nordlandet kirke.) I tillegg
en bonuspremie til de som i tillegg til
sentrumsetappen også hadde stempel
fra Frei kirke som var det femte sjekkpunktet.
Av de 59 innleverte kortene var det 29
fra sentrumsetappen og 30 som hadde
stempel fra alle de fem sjekkpunktene.

Trekningen ble foretatt av ordfører Kjell Neergaard,
med Rigmor Holten (t.v.) og Toril Skram som vitner

5-landsmarsjen ble arrangert fredag 30. desember.
Kombinasjonen av at det var
en romjulshverdag og dårlig
vær gjorde at deltakelsen
var lavere enn i fjor, men
det var samtidig mange som
brukte dette som en ekstra
motivasjon for å gå en tur på
tross av været.

Deltakerpremiene ble vunnet av Karin Nørbech, Hans
Frank Strietzel og Bente
Kristin Aae.

De to deltakerpremiene går til: Karin
Nørbech og Hans Frank Strietzel som
begge får gatenavnboka. Bonuspremien gikk til Bente Kristin Aae. Hun får
får boka om bombingen av Kristiansund
samt gatenavnboka. Premiene er sendt.
5-landsmarsjen 30. desember var den
18. i rekken. Neste 5-landsmarsj blir
trolig lørdag 30. desember.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Det var totalt 59 som sendte inn deltakerkortet etter fullført marsj. Dett var
omlag 200 færre enn forrige marsj. Da
var det godt turvær, lørdag og derav betydelig større deltakelse.

Gratis abonnement på infobladet
Vi har laget en enkel og
gratis abonnementsordning
for infobladet. Sender du
epost til infobladet@kristiansund.kommune.no, legger vi
deg inn på abonnementslista, og da får du infobladet
sendt til egen epostkasse
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder i
året ut infobladet Kristiansund. Her presenteres små og store nyheter om saker
og ting som skjer i kommunen.
Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distribuert internt.
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Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver
utgivelse sendt på epost til ordførerne
og rådmennene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebenken” på Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning.
Du kan se tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Pårørendeskole demens 2017
Onsdag 25. januar starter
vi et nytt kurs for pårørende til personer med demens
og
hukommelsesproblemer. Kurset er gratis, har 6
kveldssamlinger, holdes i
Kristiansund og avsluttes
1. mars. Kommunen er arrangør i samarbeid med den
lokale demensforeningen.
Tilbudet er til de som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom/hukommelsesproblemer.
Gjennom forelesninger, plenum og
gruppesamtaler får deltakerne kunnskap
om demens samt møter andre i samme
situasjon og fagpersoner med kompetanse på området

Målsetting
• Økt kunnskap om demenssykdom.
• Øke forståelsen for kommunikasjon
og samhandling, og derved bedre
kvaliteten på samværet med personen med demens, både i hjemmet og
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i institusjon.
• Bidra til at pårørende får bedre
kjennskap til rettigheter og aktuelle
lover, og hvordan man får kontakt
med hjelpeapparatet.
• Tilby støtte gjennom å møte andre
som er i samme situasjon.
Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i
trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli
mellom deltakerne.
Kurset er gratis, holdes i 1. etg i Barmanhaugen eldresenter fra 18 til 20.30.

Påmelding
Påmelding kan gjøres på servicekontoret
(Langveien 19), til demenskoordinator
Demenskoordinator Liv Inger Korsnes
Nilsen tlf. 908 23 480 eller på epost
til
Demensteamet@kristiansund.kommune.no. Påmeldingsfrist er 20. januar.
Trykk her for brosjyre.
Tekst: Liv Inger Korsnes Nilsen,
demenskoordinator.

Politisk møteplan 2017
I desember vedtok bystyret politisk møteplan for hele 2017. Vi har laget en oversikt som
viser dato, tid og sted for utvalgene. Dette er sortert halvårsvis. Cirka 1 uke før hvert møte
legger vi ut saksdokumentene på kommunens hjemmeside under fanen ‘Politikk’.
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Møteplan januar og februar
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon
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.

Jan

Febr

31.

28.

24.

14.

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg)

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

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)
Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.
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26.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

02.

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

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

19.

16.

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

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.

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.

23.

19.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

08.

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

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

02.

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

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

Bilde fra bystyrets konstitueringsmøte 13. oktober 2015. (Foto: Petter Ingeberg)
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31.

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND

Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune.
Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her her for å se tidligere utgaver.
Utgiver: Kristiansund kommune.
Ansvarlig redaktør: Rådmann arne.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no
Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no

KRISTIANSUND KOMMUNE

Twitter:

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35
Organisasjonsnummer: 991 891 919
Kommunenummer: 1505
Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside:www.kristiansund.no
Intranett: http://ksuintra
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune

KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester
Tlf.: 71 57 40 00
epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
Adresse: Langveien 19 (v/taxisentralen)

Mye dårlig vær i jula og festfyrverkeriet måtte avlyses på grunn av at det var meldt storm (Foto: Petter Ingeberg)

www.kristiansund.kommune.no
www.facebook.com/kristiansundkommune
www.twitter.com/krsundkommune
Trykker du “liker” når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund
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