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Sverre Tellstø (t.v) og Ingvar Sæther (med frivilligvest) er to ildsjeler som stort sett bruker to dager i uka til å plukke
søppel i det offentlige rom. Liv Aspås Kristinsen og Anne Nilsen fra miljø og teknisk hovedutvalg hyller innsatsen. De
oppfordrer innbyggerne om å slutte å kaste søppel i naturen samt gjøre en kollektiv og frivillig innsats for
å få det rent og pent rundt oss. (Tekst og foto: Petter Ingeberg)

KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune
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Omstilling er nødvendig
ikke lenger tjener sin hensikt i en større
sammenheng.
Det er ikke noen motsetning mellom endring og den tryggheten de ansatte bør
føle. Vi kan nok snakke mer om utrygghet hvis vi ser bort fra slike krav. I så
fall vil nemlig forvaltningen snart kunne
havne i situasjoner som krever brå og
smertefulle endringer både for ansatte,
brukere og innbyggerne. Vi bør i stedet
søke å få til en fortløpende tilpasning
til rammebetingelsene i tråd med brukernes behov, slik at det i mindre grad
blir nødvendig med drastiske endringsprosesser som vi sammen må gå gjennom i løpet av dette året.
Det er derfor viktig at rådmannen,
personal- og organisasjonsseksjonen,
økonomiseksjonen, kommunalsjefene,
og enhetslederne planlegger godt, og
etablerer systemer for å kunne ivareta
kontinuerlige forbedringsprosesser. Hvis
vi unnlater å omstille og effektivisere vil
arbeidsplasser kunne komme i fare.
Vi kan ikke bare være opptatt av omstilling og effektivisering. Dette må
balanseres av andre, grunnleggende
hensyn. Det er særlig viktig å se til at
omstillingstiltak ikke går på bekostning
av rettssikkerhetshensyn, og vi ønsker
heller ikke å effektivisere oss bort fra en
mest mulig lik adgang til de tjenestene
som kommunen skal tilby.

Et sterkt offentlig tjenestetilbud innebærer ikke at tilbudet bør være størst mulig,
men effektivt og med kvalitet.
Vi som jobber i Kristiansund kommune
må til enhver tid være et målrettet og
kostnadseffektivt redskap for de politiske
mål samfunnet setter for oss. Vi skal
levere forsvarlige tjenester innenfor
rammene vi får tildelt. Akkurat nå er
vi i en fase der noen år med overskridelser av de økonomiske rammene må
reverseres for at tilbudet til innbyggere
og brukere skal kunne være inntakt.
Vi som arbeider i kommunen må alltid
ha for øyet at etablerte ordninger og
institusjoner til syvende og sist bare er
virkemidler og ikke mål i seg selv. De
må kunne tilpasses og bygges om hvis
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de ikke lenger tjener sin hensikt i en
større sammenheng, eller faller ut over
de rammene og krav som stilles til oss.
At endringen denne gangen bunner i
å ha gått ut over de økonomiske rammene, betyr ikke at en videre vurdering av noen tjenester uansett ville vært
hensiktsmessig.
Som en sterk kommune må vi være i
stand til å kontinuerlig fange opp slike
omstillingsbehov og utvikle oss på en
effektiv måte. Dette gjelder uansett
hvilke rammebetingelser som endres.
Mange av kommunens ansatte vil legge
ned mye godt arbeid i forberedelse og
gjennomføring av omstillinger. Vi gjør
klokt i å belage oss på at dette utgjør
en vedvarende utfordring. Tjenestene i
Kristiansund kommune må fortløpende
kunne tilpasses og bygges om hvis de

Hensynet til ansatte er utgangspunktet,
når behov vurderes og tiltak iverksettes
- prioritert likt med innbyggernes krav til
et forsvarlig og lovpålagt tjenestetilbud.
Vi må stå sammen om å klare dette. I
enden av tunellen tegnes omrisset av en
kommune uten for trange økonomiske
rammer. En kommune som er et sterkt
og klart regionssentrum for fremtidens
Nordmøre.

Arne Ingebrigtsen,
rådmann

Budsjettreduksjon på 75 millioner kroner
Trykk her for å se rådmannens
saksframlegg.
Bystyret behandlet saken i møte 28.
april og vedtok å justere rådmannens
forslag slik at budsjettreduksjon ble på
rundt 75 millioner kroner.
Trykk her for å se protokollen fra
bystyremøtet

Gjennomføringsplan
Bystyret vedtok i forbindelse med denne
saken at rådmannen skal lage en gjennomføringsplan for implementering av
endringene, og at formannskapet skal
holdes løpende orientert om fremdrift
og resultater.

I møte 24. februar 2015 vedtok bystyret at rådmannen
skulle etablere tre arbeidsgrupper med tanke på å oppnå en kostnadsreduksjon i
2015 på minst 50 millioner kroner. I møte 28. april
vedtok bystyret er budsjettreduksjon på rundt 75 millioner kroner

21 april la rådmannen fram en sak til
formannskapet om revidering av kommunens budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018. Det ble foreslått å
redusere budsjettet med 78 millioner
kroner. Dette som følge av regnskapsunderskudd i 2013, 2014 og redusert
skatteinngang (totalt 50 millioner) samt
signaler om forventet overforbruk i 2015
(28 millioner).

Vi presenterer her en grov beskrivelse
av hvordan kommuneorganisasjonen
må omstilles for å nå de målene som
bystyret har vedtatt.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gjennomføring av justeringstiltakene
Bystyret vedtok tirsdag 28.
april en omfattende justering av budsjettet for 2015.
Rådmannen har utarbeidet
en oppfølgingsplan hvor alle
tiltak som skal gjennomføres
fremkommer.
Det er etablert 3 gjennomføringsgrupper, ledet av hver sin kommunalsjef.
Disse tar utgangspunkt i arbeidsgruppene som var i aksjon når tiltakene
ble jobbet frem, men er tilpasset de tiltak som faktisk skal gjennomføres.
Det er utarbeidet en egen rapporteringsplan for tiltakene, hvor ansvarlig og
utførende fremkommer med navn for
hvert enkelt tiltak.
For noen få tiltak gjenstår det å fordele
den økonomiske effekten på en enkeltenhet (for eksempel for barnehagene).
For hvert enkelt tiltak blir det satt et
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oppstart- og ferdigstillelsestidspunkt, og
det er målsatt med prosentvis gjennomført per uke for perioden frem til ferdigstillelse.
Det gjennomføres en måling per tiltak
hvor forventet fremdrift settes opp mot
faktisk fremdrift. Egen mal for rapportering er utviklet, og innrapportering
til oppfølgingsansvarlig skal skje hver
mandag innen klokken 10.00.

munenivå hver uke. Rådmannen vil
fortløpende publisere resultatet i kroner
og prosent på kommunens intranett og
på kommunens hjemmeside, slik at alle
kan følge fremdriften. Publiseringen vil
gjennomføres med to grafer;
1. Tiltaksprognose opp mot tiltaksoppnåelse på kommunenivå
2. Budsjettramme mot forbruk (status
i forhold til ny netto driftsramme)

Rådmannens strategiske ledergruppe
gjennomgår så ukens status for kommunen samlet, og det respektive tiltak, i
møte hver mandag ettermiddag.
Slik blir det enkelt å holde oversikten
over om vi er i rute i forhold til gjennomføring av tiltakene. Hvis noen havner
bakpå i forhold til planlagt fremdrift, vil
det umiddelbart bli iverksatt oppfølgingstiltak.
Fremdrift og samlet økonomisk effekt
for alle tiltakene blir summert på kom-

Tekst: Per Sverre Ersvik,
ass.rådmann/økonomisjef.
Foto: Per Kvalvik

Prosess for bemanningsmessige forhold
Følgende vedtak og retningslinjer ligger til grunn og skal
benyttes under omstillingsprosessen:
•

•

Retningslinjer for omplassering i Kristiansund kommune, vedtatt av administrasjonsutvalget 23.03.11
Kriterier for utvelgelse av ansatte i
forbindelse med nedbemanning/omplassering, gjennomgått med alle tillitsvalgte i
drøftingsmøte 08.04.15.

Organisering av arbeidet

Saker søkes løst på lavest mulig nivå.
Enhetsleder har ansvar for å gjennomføre samtaler med den ansatte, samt
tillitsvalgt som representerer den/de
ansatte som direkte berøres av omplasseringen. Personalseksjonen bistår ved
behov.

•
•
•
•
•

Utdanning
Samlet praksis
Ansiennitet
Arbeidstakerorganisasjon
Orientering om mulig tilbud

•

Registrere ønsker

Ansatte har selv ansvar for at relevant kompetanse er registrert i VISMA.
Ved
behov
kan
arbeidsgiver bistå med faglig hjelp til registreringen.
I møtet skal det også orienteres om
rettigheter den enkelte har. Omplasseringsutvalget skal vurdere de ønsker
den overtallige har, og fatte avgjørelse
innenfor vedtatte retningslinjer.

Dersom saken ikke løses på enhetsnivå,
oversendes den til personal- og organisasjonsseksjonen som forbereder saken.
Behandling skjer i omplasseringsutvalget, hvor hovedtillitsvalgt for Fagforbundet er medlem.

Ved overtallighet skal utvalget sørge
for kartlegging av ledige stillinger i
aktuelle enheter/seksjoner. Det skal
samtidig
utarbeides oversikt over
overtallige. Oversiktene skal være
tilgjengelig for arbeidstakerorganisasjonene. Sekretær for utvalget sørger
for utarbeidelse av oversiktene.

Info, samtale, kartlegging

Oppfølging av overtallige

Når det oppstår en situasjon med overtallighet i en enhet, skal den/de som
ikke får tilbud om ansettelse i fast stilling informeres skriftlig om dette snarest
mulig av enhetsleder.
Det skal så snart som mulig gjennomføres samtale med den enkelte arbeidstaker, som kan ha med seg tillitsvalgt,
for at denne skal få best mulig informasTeknisk

jon om situasjonen. I samtalen må man
få registrert og klargjort følgende:

•

•

•

•

Overtallighet skal primært løses gjennom
omplassering/tilsetting i ledig fast stillings
hjemmel.
Omplassering kan alternativt skje som
en midlertidig løsning, eksempelvis til et
vikariat.
Overtallighet skal sekundært forsøkes løst
gjennom øvrige tilbud/alternativer, jfr.
retningslinjenes pkt.3C.
Enhetene skal ikke utlyse stillinger som er

•

•

•

egnet for tilsetting av registrert overtallig
personell.
Hvis det er flere aktuelle overtallige til
ledig fast stillingshjemmel skal Hovedtariffavtalens bestemmelser om ansettelser følges, jfr. Fellesbest. § 2 pkt. 2.2.
Hvis en overtallig ikke aksepterer tilbudet
om ny fast stillingshjemmel, foreligger
saklig grunn til oppsigelse, jfr. bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15.
Ved innskrenkninger/rasjonalisering følges
lov og avtaleverk, samt lokalt vedtatte
kriterier for omplassering/nedbemanning,
herunder felles forståelse mellom partene
av tjenesteansiennitet.

Personer som kommer i en omplasserings-/overtalligsituasjon vil oppleve
dette som vanskelig/ubehagelig på flere
måter. Kommunen bør bidra aktivt for
å stille nødvendig hjelp/kompetanse
tilveie for personer som ønsker det, internt i organisasjonen eller ekstern hjelp
der dette anses nødvendig. Enhetsledere, tillitsvalgte
og
omplasseringsutvalget må bidra aktivt for at
den enkelte til enhver tid skal få nødvendig informasjon om sin situasjon gjennom kontinuerlig kontakt.

Tekst: Anniken Kleven-Gasser, personal- og
organisasjonssjef. Foto: Per Kvalvik

Teknisk, kultur, barn-familie-helse, stab/støtte
Både
innbyggerne,
kommunens medarbeidere og
folkevalgte vil merke endringer i tjenestetilbudet det
kommende året, og vi vil ikke
ha kapasitet til å levere alle
tjenestene på samme nivå
som før. Vi er alle en del av
den helheten Kristiansund
kommune utgjør, og vi har
alle et ansvar for å ta vår del
av oppgaven for å komme på
rett kjøl.
Ansvarsområdene teknisk, kultur, barnfamilie og helse, administrasjon, stab og
støtte skal bidra med tiltak som forutsettes å gi en reduksjon på ca 19,5 millioner i revidert budsjett for 2015. Det er
en stor utfordring, men som vi og mener
at vi skal klare.
Flere av tiltakene er under gjennomføring og arbeidsgruppen har hatt felles
gjennomgang av tiltakene sammen med
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berørte enheter, tillitsvalgte og vernetjenesten. I dette møtet var det enighet om
at det ikke var behov for flere møter i den
store gruppen, og at enhetene har god
kontroll på og plan for gjennomføring av
sine tiltak. Det er satt opp en prosentvis
fordeling av forventet reduksjon ut over
året med klare ukentlige melderutiner
dersom det oppstår avvik fra planen.
Av i alt 41 tiltak som skal gjennomføres er det bare 2 tiltak som omhandler
muligheter for endringer av arbeidsforhold til fast ansatte medarbeidere. Gjennomføring av disse tiltakene skal drøftes videre sammen med medarbeidere,
tillitsvalgte og vernetjeneste.
Etter drøftinger med tillitsvalgte og vernetjenesten kan det gjennomføres en
risiko og sårbarhetsanalyse om de stedlige HMS gruppene finner behov for det,
enhetsleder har ansvar for at dette gjennomføres.
Alle ledere i kommunen har et spesielt

ansvar for å informere egne ansatte og
ta dem med på råd i gjennomføringen av
de vedtatte tiltak og eventuelt komme
med forslag til hvordan vi ytterligere
kan forbedre vår praksis og tjenesteyting. Alle oppfordres til å komme med endring- eller forbedringsforslag til dagens
praksis.
Ta gjerne kontakt med administrativ
ledelse, tillitsvalgte eller vernetjeneste
for å drøfte gode ideer eller dersom det
er behov for bistand.
Vi gjør hverandre gode

Tekst: Karl Kjetil Skuseth, kommunalsjef
Foto: Per Kvalvik

Tiltak på pleie- og omsorgsområdet
Under denne overskriften
finnes
kommunens
virksomheter innen tildeling og
koordinering, sykehjem, rehabiliteringstjenester, hjemmetjenester, bo- og dagtilbud for funksjonshemmede,
psykisk helse og rus, NAV.
Nevnte virksomheter dekker et stort og
variert spenn av tjenester og utgjør en
betydelig del av kommunes budsjett.
De siste årene har regnskapene vist et
vesentlig overforbruk i forhold til budsjett innenfor de fleste rammeområder
som nevnt foran. KOSTRA viser at vi innen pleie- og omsorg har en dyr drift i
forhold til snittet i vår kommunegruppe.
Det er ikke gjennomført analyser som
forklarer hvorfor det er slik.
Et åpenbart skille mellom kommunene
på dette området og som kan forklare
mye av forskjellene, er forholdet mellom
dimensjonering av drift av heldøgnsplasser og drift av hjemmetjenester.
Sagt forenklet - kommuner som driver
mange sykehjemsplasser og prioriterer
hjemmetjenestene lavt driver dyrere

enn kommuner som prioriterer utbygging av varierte hjemmetjenester og
kombinerer dette med en lavere dekning
av drift av heldøgnstilbud i institusjon.
Det forberedes nå en revisjon av pleieog omsorgsplanen. Denne vil inneholde
forslag om at fremtidige utbygging på
pleie- og omsorgsområdet blir preget
av en prioritering av utbygging og drift
av varierte hjemmetjenester. Dette for
å møte den demografiske utfordringen
som innebærer stor vekst av antallet
eldre i tiden fremover og for å utvikle
tjenester som gruppene vil etterspørre.
Utviklingen av pleie- og omsorgssektoren de siste 40 år er i offentlige
utredninger benevnt som en av etterkrigstidens store samfunnsmessige innovasjoner. Det å møte fremtidens utfordringer på dette området vil kreve
nye innovasjoner.
Bystyret har vedtatt en sak om sykehjemstruktur som handler om at vi
spesialiserer våre tjenester. Vi står i ferd
med å ferdigstille Storhaugen helsehus
som blir et fremtidig kraftsentrum i vårt
tilbud. Bystyret har også vedtatt rehabilitering av Rokilde sykehjem. Alt dette

innebærer at vi nå gjør forberedelser til
å utvikle et totalt tilbud med bedre kvalitet for den enkelte bruker hvor hovedregelen er at man skal få nødvendig tjenester i eget hjem og at de som har behov for det får et tilbud i sykehjem som
er mer spesialisert enn i dag. Denne omstruktureringen vil også føre til at enkelte vil få et tilbud i andre institusjoner
enn i dag. Pasienter og pårørende vil bli
tatt med på et samarbeid om hvordan
og hvor tilbudet vil bli gitt.
Gjennom budsjettperipoden vil vi i en periode ha vesentlig færre heldøgnsplasser å
spille på. Dette innebærer at hjemmetjenesten må gå tyngre inn i mange saker.

Tekst: Helge A Carlsen, kommunalsjef
Foto: Per Kvalvik

Tiltak på oppvekstområdet
PPT, barnehager og grunnskole har tiltak som totalt er forutsatt å gi en reduksjon på vel
7,5 millioner i revidert budsjett
for 2015. Utfordringene med tiltakene er ulike på de ulike rammeområdene.
PPT har gjennom tidligere års mindreforbruk opparbeidet et fond. Fondet blir i
stor grad benyttet til tiltak og prosjekter
som kommer alle barnehager og skoler
i eierkommunene til gode. For 2015 blir
fondet også benyttet til å saldere budsjettet. Konsekvensene av nedtrekket for
PPT er derfor minimale for brukere og
ansatte.
Grunnskolene har et effektiviseringskrav i det ordinære budsjettet for 2015
som er ytterligere forsterket i revidert
budsjett. Tall fra 2014 viser at rammebetingelsene i skolene har blitt bedret
med gruppestørrelser som for landsgjennomsnittet, spesialundervisningen
har gått ned, trivselen og læringsresultatene har blitt bedre. Så utgangspunktet for skolene er godt! Skoleåret, og det
faktum at det avviker fra budsjettåret,
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gir noen utfordringer på oppstart av
effektiviseringsarbeidet. Noen av skolene har greid å starte arbeidet på våren,
mens andre starter først fra høsten.
Skolene varierer i størrelse, elevgruppenes sammensetning, klassetall med
mer, noe som vil gi ulike utfordringer.
Også internt på den enkelte skole
vil elevgruppen, størrelse og klassetall variere fra år til år og skape ulike
utfordringer.
Kristiansund opplæringssenter (KO) har
sparekrav på linje med skolene. Konsekvensene der kan bli lengre ventetid på
oppstart av tiltak, spesielt mot barn i
barnehagene. KO jobber Der jobbes det
også med en gjennomgang av organiseringen av Kristiansund opplæringssenter
som vi forventer skal kunne gi effektiviseringsgevinster.

understreke at skolene har fått et effektiviseringskrav på knapt 1,5 prosent i
revidert budsjett. Det ser også ut til at
det ikke er noen stor problematikk rundt
overtallighet i skolen. Dette skal vi få til!
Et lavt søkertall til barnehagene våre nå
i vår, har gitt oss et handlingsrom. Etter
at opptaket nå er ferdig, har alle barn
med lovfestet rett til barnehageplass
fått plass og bemanningsnormen står
fast. Ingen av våre brukere vil merke
konsekvensene av dette og heller ingen
av de ansatte. Barnehagene har fått til
en reduksjon ved å la barnehageplasser
stå tomme. Det ser også ut til at vi ikke
får noen overtallighet i barnehagene.

Fellestjenestene for grunnskolen er også
effektivisert. Det betyr mindre ressurser
til utviklingsarbeid ut til skolene.
Både elevene og de ansatte vil merke konsekvensene av nedtrekket i revidert
budsjett for 2015 med færre voksne
i skolene. Det er likevel grunn til å

Tekst: Christine Reitan, kommunalsjef
Foto: Per Kvalvik

Rapporteringsplan budsjettjusteringene
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Rammeområde

Nr.

Tiltak (tall i tusen)

10: Pol. styring

1

Nytt reglement for godtgjørelser til politisk styring

2015

12: Sentraladm

2

Gjennomgang og reduksjon i seniorplan

0
-1 500

-100

Ansvarlig

Utfører

Karl Kjetil Skuseth

Toril S Lundberg

Anniken K Gasser

Sigvard Thy

12: Sentraladm

3

Inndragning av årsverk/avvikle prosjekt

Karl Kjetil Skuseth

Anniken K Gasser

12: Sentraladm

4

Regnskapsførsel for eksterne selskap

-100

Per Sverre Ersvik

Claus Morch

12: Sentraladm

5

Gjennomgang godtgjørelser

-200

Anniken K Gasser

Monica Aarønes

12: Sentraladm

6

Stramme inn reglement for tjenestetelefon

-500

Anniken K Gasser

Arild Ovesen

12: Sentraladm

7

Vakant stilling helse og sosial (1. mai 2015)

-533

Karl Kjetil Skuseth

Karl Kjetil Skuseth

12: Sentraladm

8

Ta bort komp. utover 6 G ved 6. ferieuke

-140

Anniken K Gasser

Nermana Kurtovic

12: Sentraladm

9

Reduksjon felles kompetansehevingsmidler

12: Sentraladm

10

Red bruk av overtid med 30 % - hele kommunen

12: Sentraladm

11

Overgang til fulldigital årsrapport

12: Sentraladm

12

20: PP-tjenesten

13

21: Grunnskoler
21: Grunnskoler

-500

Anniken K Gasser

Astri Sjåvik

-5 000

Anniken K Gasser

Alle enhetsledere

0

Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik

Restrukturering innkjøpsfunksj.– hele kommunen

-500

Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik

Inntektsføre fond - styrebehandlet

-500

Christine Reitan

Tormod Sandvik

14

Reduksjon i fellestjenester – utv.prosjekter, vakanse

-507

Christine Reitan

Henry A Johansen

15

Reduksjon KO - vakanse spesped. og logoped

-450

Christine Reitan

Helge J Hansen

21: Grunnskoler

16

Vakant stilling i Kristiansund Voksenopplæring

-50

Christine Reitan

Sigve Torland

21: Grunnskoler

17

Reduksjon i IKT-ressurser for grunnskolen

-210

Christine Reitan

Arild Ovesen

21: Grunnskoler

18

Reduksjon i driftsutgifter

-45

Christine Reitan

Henry A Johansen

21: Grunnskoler

19

Reduksjon Innføringsklassen NUS (av 1960)

-49

Christine Reitan

Gry Rossing

21: Grunnskoler

20

Reduksjon Innføringsklassen Allanengen (av 3 980)

-100

Christine Reitan

Sveinung Solberg

21: Grunnskoler

21.1

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-249

Christine Reitan

Sveinung Solberg

21: Grunnskoler

21.2

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-192

Christine Reitan

Gunnar Haugan

21: Grunnskoler

21.3

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-329

Christine Reitan

Synnøve Tangen

21: Grunnskoler

21.4

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-292

Christine Reitan

Magne Berg

21: Grunnskoler

21.5

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-367

Christine Reitan

Knut Olsen

21: Grunnskoler

21.6

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-176

Christine Reitan

Otto Knudsen

21: Grunnskoler

21.7

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-191

Christine Reitan

Kjell Arne Haugan

21: Grunnskoler

21.8

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-123

Christine Reitan

Gerd I Endreseth

21: Grunnskoler

21.9

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-271

Christine Reitan

Harald Møst

21: Grunnskoler

21.10

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-385

Christine Reitan

Synnøve Stokke

21: Grunnskoler

21.11

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-324

Christine Reitan

Gunn Otnes

21: Grunnskoler

21.12

Reduksjon grunnskole – om lag 15 stillinger

-336

Christine Reitan

Gry Rossing

23: Barnehager

22

Red. 52 plasser h-2015. 11,83 årsv. (fordeles på enh.)

-2 440

Christine Reitan

Christine Reitan

25: Kultur og næring

23

Vakant stilling ut 2015, Festiviteten

-200

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

25: Kultur og næring

24

Avvikle støtte til Frivilligsentralen

25: Kultur og næring

25

Utsette siste bind av Kristiansunds historie

25: Kultur og næring

26

Bortfall avtale Misjonskirken fra høsten 2015

0

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

-200

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

0

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

-40

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

0

Karl Kjetil Skuseth

Tore Myrum

-68

Karl Kjetil Skuseth

Stein Åge Sørlie

25: Kultur og næring

27

Avvikle den årlige presentasjonsdagen i Braatthallen

25: Kultur og næring

28

RS Christiansund - avvikle årlig støtte

25: Kultur og næring

29

Redusert tjeneste-/stillingskjøp

25: Kultur og næring

30

Bølgen næringshage, avvikle ekstra tilskudd

25: Kultur og næring

31

Utvikle mer kostnadseffektiv driftsmodell for isbanen

25: Kultur og næring

32

Avvikle prisfesten i Festiviteten

25: Kultur og næring

33

Avvikle tilskudd til Operapremieremiddagen

30: Fellestj. pleie og omsorg

34

Reduksjon driftsutgifter pga færre plasser

-200

30: Fellestj. pleie og omsorg

35

Reduksjon utgifter arbeidstøytøy hjemmetjenestene

-400

31: Sykehjem

36

Reduksjon driftsutgifter eldresenter/ økte inntekter

-200

Helge A Carlsen

Bente Åsbø

31: Sykehjem

37

Reduksjon 16 plasser Rokilde

-5 750

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

31: Sykehjem

38

Reduksjon av 16 langtidsplasser Rokilde 01.10.15

-2 500

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

0

Karl Kjetil Skuseth

Bente H Frantzen

-450

Karl Kjetil Skuseth

Per Inge Storvik

0

Karl Kjetil Skuseth

Ørnulf Michelsen

0

Karl Kjetil Skuseth

Bente H Frantzen

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

31: Sykehjem

39

Storhaugen helsehus – endret oppstart

-2 300

Helge A Carlsen

Helge A Carlsen

31: Sykehjem

40

Omgjøring til demensavdeling Bergan

-1 500

Helge A Carlsen

Bill Thomelty

Rapporteringsplan forts.
Rammeområde

Nr.

Tiltak (tall i tusen)

31: Sykehjem

41

Fullfinansiering 12 dagsenterplasser for demente

31: Sykehjem

42.1

Omlegging av turnus - red av 1 årsverk på Rokilde,

31: Sykehjem

42.2

Omlegging av turnus – red av 1 årsverk på Bergan

31: Sykehjem

42.3

Omlegging av turnus - red av 1 årsverk på Kringsjå

31: Sykehjem

43.1

Redusert innleie ferievikar sykehjem

31: Sykehjem

43.2

31: Sykehjem

2015

Ansvarlig

Utfører

850

Helge A Carlsen

Bente Åsbø

-200

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

-200

Helge A Carlsen

Bill Thomelty

-200

Helge A Carlsen

Merete M Sandvær

-75

Helge A Carlsen

Stephanie Helland

Redusert innleie ferievikar sykehjem

-75

Helge A Carlsen

Bill Thomelty

43.3

Redusert innleie ferievikar sykehjem

-75

Helge A Carlsen

Merete M Sandvær

31: Sykehjem

43.4

Redusert innleie ferievikar sykehjem

-75

Helge A Carlsen

Christina S Olsson

31: Sykehjem

44

Opprettelse av en ressursenhet

250

Helge A Carlsen

Helge A Carlsen

31: Sykehjem

45

Fysioterapi / driftsavtaler - oppsigelse av avtale

0

Helge A Carlsen

Bente Åsbø

32: Hjemmetjenester

46

Konkrete tiltak for å oppnå budsjettbalanse

-4 500

Helge A Carlsen

Gro I Sundet

32: Hjemmetjenester

47

Inndragning av diabetessykepleier

32: Hjemmetjenester

48

3 delt ferieavvikling

33: Psykisk helse og rus

49

Overføring ACT team - spes.helsetj.kommunal andel

33: Psykisk helse og rus

50

Overføring ACT team - spes.helsetj.kommunal andel

33: Psykisk helse og rus

51

Redusert innleie ved fravær

33: Psykisk helse og rus

52

Reduksjon stillinger bofellesskap - 2 årsverk

34: Nav kristiansund

53

34: Nav kristiansund
34: Nav kristiansund

-150

Helge A Carlsen

Gro I Sundet

-1 500

Helge A Carlsen

Gro I Sundet

-888

Helge A Carlsen

Elisabeth Iversen

-700

Helge A Carlsen

Elisabeth Iversen

-1 500

Helge A Carlsen

Elisabeth Iversen

-600

Helge A Carlsen

Elisabeth Iversen

Konkrete tiltak for å redusere utgifter

-3 700

Helge A Carlsen

Ragnhild Fausa

54

Økt integreringstilskudd flyktninger

-3 000

Helge A Carlsen

Ragnhild Fausa

55

Reduksjon 1 årsverk NAV

-300

Helge A Carlsen

Ragnhild Fausa

35: Forebyggende helse

56

Vakanse nyopprettet helsesøsterstilling 1.1.- 7.4.

-170

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

57

Vakanse 20 % helsesøsterstilling 1.1.- 1.6.

-60

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

58

Vakanse 50 % jordmor 1.1.-31.12

-230

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

59

Vakanse 10 % helsesøster

-65

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

60

Frikjøp miljøkonsulent 20 %

-195

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: forebyggende helse

61

Avvergelse av tiltak utenfor hjemmet

-400

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

62

Barne- og familieteamet tar over MST tiltak

-100

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

63

Reduksjon av innleie av konsulenter

-400

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

64

Reduksjon av overtid og reise

-50

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

35: Forebyggende helse

65

Reduksjon innleie ved sykefravær

-50

36: Bo- og dagtilbud

66

Økte inntekter ressurskrevende brukere

36: Bo- og dagtilbud

67

36: Bo- og dagtilbud

Karl Kjetil Skuseth

Åse Bjerkestrand

-3 000

Helge A Carlsen

Andor Osborg

Reduksjon av stilling i administrasjon

-370

Helge A Carlsen

Andor Osborg

68

Reduksjon i stillinger

-701

Helge A Carlsen

Andor Osborg

36: Bo- og dagtilbud

69

Redusert innleie ferievikar

-300

Helge A Carlsen

Andor Osborg

45: Eksterne enheter

70

Sundbåten - redusert tilskudd

-300

Per Sverre Ersvik

Styret i selskapet

45: Eksterne enheter

71

Redusert tilskudd til Havnekassen

-2 000

Per Sverre Ersvik

Claus Morch

60: Kommunalteknikk

72

Redusert drift i park og grøntavdelingen

60: Kommunalteknikk

73

Gjennomgang og reduksjon alle innsatsfaktorer

62: Plan og byggesak

74

Reduksjon årsverk, vakanse og avvikling av ekstrahjelp

64: Eiendomsdrift

75

Utsatt drift Vågeveien 4 - utsatt ombygging

64: Eiendomsdrift

76

64: Eiendomsdrift

77

64: Eiendomsdrift

78

Redusere husleiestøtte til Operaen

65: Brann og redning

79

65: Brann og redning
65: Brann og redning

-200

Karl Kjetil Skuseth

Eivind Raanes

-3 000

Karl Kjetil Skuseth

Eivind Raanes

-665

Karl Kjetil Skuseth

Geir Aakvik

-1 600

Karl Kjetil Skuseth

Petter Jørgensen

Innflytting av Storhaugen Helsehus utsatt

-800

Karl Kjetil Skuseth

Petter Jørgensen

Ny forsikringsavtale, redusert utgift

-700

Karl Kjetil Skuseth

Petter Jørgensen

0

Karl Kjetil Skuseth

Petter Jørgensen

Varabrannsjef vakant i 2015

-400

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

80

Nødnett ikke helårsvirkning

-150

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

81

Kompetanse/førerkort C1E

-50

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

65: Brann og redning

82

Redusert vikarbruk ved ferie/sykdom

-150

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

65: Brann og redning

83

Reservestyrken avvikles

-10

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

65: Brann og redning

84

Generell reduksjon forbruksposter

-100

Karl Kjetil Skuseth

Kjell I Mathisen

70: Skatt, rammetilsk, finans

85

Økt utbytte fra selskaper

-900

Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik

70: Skatt, rammetilsk, finans

86

Salg av eiendom - Nedbet gjeld -indirekte driftseffekt

-2 500

Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik

70: Skatt, rammetilsk, finans

87

Stoppe inv.tiltak - Nedbet gjeld - indirekte driftseffekt

-5 000

Per Sverre Ersvik

Eva Stolsmo Bøe

70: Skatt, rammetilsk, finans

88

Netto reduksjon i finanskostnader

-3 500

Per Sverre Ersvik

Claus Morch

-75 221
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Per Sverre Ersvik assisterende rådmann
nen, og samtidig fortsatt ha ansvar for
den overordnede økonomifunksjonen.
Som assisterende rådmann er han rådmannens stedfortreder, inngår i rådmannens stab og strategiske ledergruppe. Stillingen rapporterer direkte
til rådmannen. I tillegg til økonomisk og
finansiell strategisk ledelse, vil han være
ansvarlig for kommunens overordnede
økonomifunksjon/økonomiseksjonen.

For å forsterke den administrative ledelsen har rådmann
Arne Ingebrigtsen innplassert Per Sverre Ersvik som
assisterende rådmann i Kristiansund.
Innplasseringen er gjort etter samråd
med strategisk ledergruppe og etter
drøfting med tillitsvalgte.
Per Sverre Ersvik skal i sin nye rolle bidra
i den strategiske utviklingen av kommu-

Øvrige oppgaver omhandler blant annet
overordnet ledelse for Nordmøre Kemnerkontor og kommunens eieroppfølging.
Han vil ha overordnet ansvar for virksomhetsstyring, overordnet økonomiplanlegging og rapportering, samt ansvar for overordnede økonomiske tiltak
og økonomisk internkontroll.
Ersvik har høyskoleutdanning fra BI i
Kristiansund, videreutdanning i ledelse
og en master i management fra BI i
Oslo.
Han har bred og allsidig erfaring fra flere
Nordmørskommuner, både som økonomisjef og personalsjef. I 2007 var Ersvik
økonomisjef både i Frei og Kristiansund
kommune, og har vært økonomisjef i
«nye» Kristiansund siden kommunesammenslutningen i 2008.

Utlyste stillinger

Ersvik har gjennom mange år levert
gode og solide resultater. Han har
en utpreget gjennomføringsevne og
handlekraft. Ersvik arbeider strategisk,
målrettet og har stor arbeidskapasitet. Han behersker samspillet mellom
politisk og administrativ ledelse på en
god måte.
Rådmannen er overbevist om at med
Ersvik som assisterende rådmann vil
Kristiansund kunne møte kommunereformen og de økonomiske utfordringene
på en bedre måte. Ersvik vil med sitt
gode humør og solide erfaring være en
kontinuitet gjennom en kommunehverdag i stadig endring.
Vi går nye tider i møte og Per Sverre
Ersvik vil være toneangivende i de store
prosessene som skal tegne ett nytt Kristiansund.
Anniken Kleven-Gasser,
personal- og organisasjonsjef
Foto: Per Kvalvik

Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Utlyste stillininger pr. 11. mai Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.

EKSTERNT
Kristiansund opplæringssenter (KO) (Frist: 15. mai)
• Inntil 2 x 100% spesialpedagog.
Barn, familie og helse (frist 8. juni)
• 50 % fast stilling som helsesøster
• 100 % engasjement som helsesøster ut året, med mulighet til forlengelse.

Sommertid
Fra 1. juni til 1. september er
det sommertid i kommunale
kontor.
Åpningstidene blir slik i sommertiden:

Kommunale kontor
kl. 08.00 – 15.00.

8

Kristiansund servicekontor

kl. 09.00 – kl. 15.00.

Kristiansund bibliotek
(gjelder perioden 22. juni-30.august)
• Man-tor: 10.00–19.00 (10.00-18.00).
• Fre: 10.00–16.00. (10.00-16.00).
• Lør: 10.00–15.00 (10.00-14.00).
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Strategilansering ga #friskeopplevelser
I vår region har vi en fascinerende
variasjon mellom kyst og fjell og flere
reiselivsfyrtårn innen korte avstander.
Dette utgjør fundamentet for #friskeOpplevelser.
Medlemsbedriftene likte det de ble presentert for og venter nå i spenning på
hvordan man klarer å ta ut konseptet i
gode kampanjer og verktøy.
Del bilder og opplevelser med #friskeopplevelser på Instagram og bli med i
trekningen av en frisk opplevelse i vår
region. (Ytterligere informasjon på visitnorthwest.no)

Reiselivet slo seg sammen
i ett felles markedsføringsselskap, Visit Nordmøre og
Romsdal A/S i september i
fjor. 6. mai var det klart for
den første felles generalforsamlingen og lansering av
den nye markedsstrategien.

Styreleder Oddbjørn Vassli og reiselivssjef Roar Harsvik ønsket velkommen og
var tydelig fornøyd med engasjementet
rundt strategiarbeidet, som selskapet
Zynk var leid inn for lede. Nordmøre og
Romsdal skal i årene framover markedsføres via merkenavnet Visitnorthwest.
no og produkter og tjenester skal kjennetegnes av merkevareløftet: #friskeOpplevelser.

Tekst: Bente Weiseth Frantzen,
næringskonsulent
Foto: Marit Krekvik – Visitnorthwest.no

Midt Norsk fiskerikonferanse i Kristiansund
lag,
Møreforsking Marin og Kristiansund
kommune
ønsker velkommen til
en dagsaktuell konferanse 2. og 3. juni.

Atter en gang er det duket
for Midt Norsk Fiskerikonferanse
i
Kristiansund.
Arangørene Norges Råfisk-
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Ingebrigt Steen Jensen starter den første dagen med det
store spørsmålet: Bør eierskap
til norske fiskeressurser selges
i det åpne marked? Næringsminister Monica Mæland sa
høsten 2014 at hun ønsket å
selge seg helt ut av eller redusere eierandelen i ti statseide selskaper. Stabæk- og
reklamemannen
Ingebrigt
Steen Jensen reagerte kraftig og lanserte kampanjen «Nei til salg av Norge»
på sosiale medier. Det var tydelig at salg

av statlige selskaper var noe som engasjerte det norske folk
Nytt av året er at man introduserer
konseptet blåtur på konferansens første
dag. Her vil gjestene bli tatt med på
tur til en av nabokommunene for å
spise middag og dette kan virkelig bli
en opplevelse.
Andre dag er det det blant annet Storbritannia og hvitfiskleveransene til Fish &
Chips som er i fokus – og hva annet kan
vi ha på menyen enn fishan til lunch?
Programt (link til pdf) og påmeldingslink  http://pamelding.rafisklaget.no/
Tekst: Bente Weiseth Frantzen,
næringskonsulent

Godt samarbeid med RUSS 2015
mellom årets russeformenn, Atlanten
og Kristiansund videregående skoler,
Kommunen, Politiet, Helseforetaket avd.
Kristiansund sykehus, Gamle Kripos,
«Varme i mainatta», Kristiansund Sanitetsforening og Senter mot incest og
seksuelle overgrep.
Formiddagen var satt av til ulike temaer
fra de ulike samarbeidsparter. Russeformenn Isak Bergem-Ohr og Sausan Hussein holdt styringen på programmet og
de ulike personer og etater som holdt
innlegg. De klarte å lage en fin ramme
rundt hele dagen.

Nærmere 150 av årets russ
var samlet til felles informasjonsdag i Braatthallen 23.
april. En lydhør og engasjert
russeungdom tok imot informasjon om alt fra «ta vare
på hverandre» , forebygging
av russe- voldtekt, alkohol,
skader som kan oppstå, kondombruk, bilkjøring, bøter,
førstehjelp og mye mer.

Russefeiringen har lang tradisjon blant
avgangselevene ved våre videregående
skoler.
Russefeiringen skal være positiv, men
ofte så kan uheldige hendelser skje.
En felles informasjonsdag for og med
russen har til hensikt å sette fokus på
hvordan vi kan redusere risikofaktorer
knyttet til russefeiringen.
Informasjonsdagen

er

et

samarbeid

Russen har egne ryddekomitér og ønsker at lokalsamfunnet skal sitte igjen med
positive opplevelser av russen når feiringen er over. Russen selv ønsker at alle
ungdommene skal ha en utrolig artig,
god og minnerik russefeiring.
Som avslutning fikk alle russ utdelt boksershorts og goodiebags av Kristiansund
Sanitetsforening og Senter mot incest
og seksuelle overgrep. Guttene fikk
boksershorts med trykk «Eg tek ansvar»
og jentene fikk boksershorts med «Spør
meg først». Med dette skal de bli bevisst
ansvaret de har for seg selv og andre.
Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator

Det er 30 minutter om dagen som gjelder
egelse teller”
Om morgenen var det utdeling av banan
til de som går/sykler til jobb. Klokken 9
var det Frivilligtrening i Vanndamman.
Deretter aktiv lunsj med Fysisk aktivitet
med lek og moro i Nerparken.
Frisklivssentralen er i disse dager i gang
med nye Frisklivsgrupper.

10. mai var Verdens aktivitetsdag. En fin anledning til
å sette fokus på fysisk aktivitet. I år bruker Frisklivssentralen hele mai måned til
å spre inspirasjon om lokale
muligheter for «Dine30».

kommunen, organisasjoner og lokale
ildsjeler bruker sine lokale nettverk og
kanaler til å mobilisere flest mulig til å
dra med seg venner og kjente både 10.
mai – og resten av 2015.

Kampanjen Dine30: En kort tur daglig
eller noen ganger i uka kan gi stor helsegevinst – og gode naturopplevelser og
sosialt samvær på kjøpet.

finnes nærmiljøet;  små og store løkker,
parker, stier og skogholt. Stikk Ut er en
fin mulighet å benytte seg av.

Frisklivssentralen håper flest mulig i
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Med Dine 30 ønsker Frisklivssentralen
at flest mulig skal se mulighetene som

Fredag 8. mai og i tilknytning til Verdens
aktivitetsdag var det en egen markering
fredag 8. mai med stuntet “Hver bev-

Vårens siste Bra Mat kurs er også i gang.
Kurset er denne gangen et samarbeid
med Frisklivssentralen og Ta Styring. Ta
styring er et lærings og mestringstilbud .
Begge tilbudene er lokalisert under Brasen Opptreningsenhet.
Frisklivsssentralen er akkurat ferdig
med røykesluttkurs og
det blir nye
røykesluttkurs til høsten.
Frisklivssentralen tar imot nye henvendelser hele året uansett oppstart av nye
kurs. Ta kontakt via mail eller Facebook.
Tekst: Anne Cathrine Grav Olsen,
frisklivsveileder

Kul kultur: Ferietilbud sommeren 2015
Kontaktperson: Ola Fremo: 957 32 511

må stille med personlig utstyr (klær,
sovepose og liggeunderlag).

Påmelding: www.stikkut.no

Tid: 9. - 12. juli		

Påmeldingsfrist: Fortløpende påmelding

Pris: 1000 kroner

Arr: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Påmelding og info: www.norsk-fjellfestival.no

Pris: Kr. 1300, inkludert mat

Kontaktperson: Ingbjørn Bredeli, 46431427

Aktivitetsuke CrossFit Kristiansund
CrossFit er et treningsprogram for styrke og kondisjon. I løpet av denne uken
blir det CrossFit for barn, med turning,
lek, aktivitet og moro. Barna tar med
mat og drikke. De får frukt hver dag.
Tid: Uke 26: 22.juni - 26. juni, kl. 10-14

Påmelding: www.norsk-fjellfestival.no

August

Påmelding: mari@crossfitkristiansund.no

Skatecamp
Vi fortsetter suksessen fra i fjor. Profesjonelle skatere fra Oslo kommer til byen
for å lære bort sine moves. I tre dager
får du lære nye skatetriks, street skate,
skating på rampe, litt teori og film. Kurset er beregnet både for nybegynnere
og for dere som har skatet en del. Passer for gutter og jenter. Bli med da vel.

Påmeldingsfrist: 17. juni

Tid: Uke 33: 12. - 14. august

Sted: CrossFit Kristiansund
Målgruppe: 4. - 7. trinn
Pris: Kr. 650 per pers (Søsken: 2 for 1000)
Kontaktperson: Mari Eide, 978 97 546

Sted: Mellemværftet og skateparken i Vågen

Ferieplanene er i full planlegging hos mange familier. Her er ferietilbudene Kul
Kultur for sommeren 2015.
Her finner du varierte aktiviteter for barn og unge. Alle
elever i grunnskolen mottar
en brosjyre på skolen siste
halvdel av mai.
Juni
DNB/Norodd friidrettsuke
La barna ha det moro i sommerferien
med DNB Idrettsleker. Dette blir en aktivitetsuke fylt med spennende fysisk utfoldelse preget av lek, moro og mestring
på barnas premisser.
Tid: Uke 26: 22.juni - 26. juni kl. 9-15
Sted: Atlanten stadion og Folkeparken
Målgruppe: Fra 6 til 12 år
Pris:Kr. 1000, inkludert utstyrspakke
Kontaktperson: Henry Oppland, 906 43 849
Påmelding: www.dnb.no/idrettsleker
Påmeldingsfrist: 5. juni
Arrangør: Il Norodd Friidrett

Friluftsliv med spenning
Er du en type som liker et aktivt og variert friluftsliv, eller som tenker at det
høres spennende ut med aktiviteter som
i programmet 71 grader nord? Vi padler,
dykker, lærer nye ferdigheter, går på tur
og besøker hestesportsenteret.
Tid: Uke 26: 22.juni-26. juni, kl. 0930-1530
Sted: Viken gård (Frei)
Målgruppe: Fra 10 til 13 år
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Fotballskole med CFK
Er du glad i fotball, er dette aktiviteten for deg. Aktivitetene i fotballskolen
vil være treninger med oppvarming,
teknisk del, spilledel og avslutning med
uttøyning. Mat og drikke er inkludert i
prisen.

Målgruppe: Fra 10 år
Pris: Kr. 400, ta med matpakke
Kontaktperson: Gry Olufsen eller Camilla
Haltbakk 71 57 46 72
Påmelding: Gry.olufsen@
kristiansund.kommune.no
Påmeldingsfrist: 5. august.

Tid: Uke 26: 22.juni - 26. juni kl. 9-15
Sted: Nordvesthall1
Målgruppe: Fra 7 - 11 år
Pris: 1200 for uken, 300 for enkeltdager
Kontaktp: Jan Trygve Pedersen, 962 09 664
Påmelding: www.fotballaktiviteter.no
Påmeldingsfrist: 20. juni

Cheerleading
I år kan vi tilby 4 dagers kurs i Cheerleading. Det er en idrett som kombinerer
turn, dans og akrobatikk. Kurset holdes
av to jenter fra laget NTNUI Titans fra
Trondheim.
Tid: Uke 27: 29. juni-2. juli, 29. juni kl 1316, Alle andre dager 11-14
Målgruppe: Fra 12 år
Sted: Brannstasjonen		
Pris: 400 kroner, ta med mat og drikke
Kontaktperson: Kristin Brevig, 71 57 43 53
Påmelding: kristin.brevig@kristiansund.
kommune.no
Påmeldingsfrist: 20. juni

Juli
Friluftsleir for ungdom
Det inviteres det til en Friluftsleir i Rauma under Fjellfestivalen. Leiren skal
samle ung-dommer i alderen 13 til 17
år til artige øvelser i friluft i Romsdalen.
Det blir overnatting i teltleir. Deltakerne

Tine fotballskole
Er du glad i fotball, er dette aktiviteten for deg. Aktivitetene i fotballskolen
vil være treninger med oppvarming,
teknisk del, spilledel og avslutning med
uttøyning. Det vil også bli en liten overraskelse i løpet av uken. Mat og drikke
er inkludert i prisen.
Tid: Uke 33: 12. - 14. august kl. 9-15
Sted: Nordvesthall1
Målgruppe: Fra 7 - 11 år
Pris: Kr. 1000
Kontaktperson: Jan Trygve Pedersen,
962 09 664
Påmelding: www.fotballaktiviteter.no
Påmeldingsfrist: 10. august
Mer informasjon: www.kristiansund.no
Kulturenheten
Tekst: Camilla Haltbakk
Foto: Andreas Winther

Nytt minnesmerke kommer i Nerparken
I slutten av mai skal det
avdukes et nytt minnesmerkle i Nerparken.
Nordmørsavdelingen av Norsk skipsfartshistorisk forening gir minnesmerket i
gave til kommunen.
Momumentet er en steinskulptur med
inskripsjon. På tekstplaten er det infor-

masjon om spansketiden i Kristiansund.
I tillegg informasjon om det tidligere var
et gravsted i denne parken der det blant
annet var et eget område for spanske
sjømenn.
Grunnarbeidet utføres av kommunens
tekniske enhet.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Generelt bålforbud til 15. september
Fra 15. april til 15. september
er det et generelt bålforbudet
i skog og mark i hele landet.
Ved brudd på bestemmelsen må du påregne og bli anmeldt og bøtelagt for forholdet. De som ønsker å tenne
bål foreksempel i forbindelse
med Pinse/St. Hans må søke
brann- og redningsenheten
om tillatelse.

Bålforbudet fra 15. april til 15. september innebærer at det er forbudt å gjøre
opp ild i eller i nærheten av skogsmark.
Forbudet gjelder også de stadig mer
populære engangsgrillene.

Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det oppstår fare for skogbrann/
lyngbrann. Lett nedbør er generelt ingen
garanti mot at branner ikke kan oppstå i
skog og utmark.

Ønsker du nærmere opplysninger om
forbudet og eller andre brannrelaterte
spørsmål, kontakt brann- og reningsenheten på telefon 71 57 42 50.

Skulle du være den som oppdager at
det er skog/lyngbrann skal du snarest
varsle om dette på telefon 110. Det
er da ønskelig at du klarer å gi en så
nøyaktig steds og situasjonsbeskrivelse
som mulig.

Tekst: Kjell Inge Mathisen, brannsjef

Kull 1 i trygg legemiddelhåndtering
kunne de jobbe med å få på plass nye
rutiner som viste seg å gi mindre avvik.
Andre gjorde praktiske forbedringer,
eksempelvis låsbare skrin for sikrere
oppbevaring av medikamenter i hjemmetjenesten, eller mer oversiktlig medisinrom ved å bruke hyllelister fra dagligvarebutikk, slik at ATC-merkingen kunne
flyttes når man har varierende mengde
av ulike medisiner på hyllen.

Høgskolen i Molde og Utviklingssenter for sykehjem
har gjennomført første kull
i videreutdanningen Trygg
legemiddelhåndtering.
I
april fikk de studiebevis.

hørere. Her fikk man høre om mye godt
arbeid og kreativitet! Studentene har
brukt modell for kvalitetsforbedring til
å ta tak i utfordringer som de selv kjenner på i arbeidshverdagen. Det har gitt
utrolige resultater.

13. og 14. april var Høyskolesenteret i
Kristiansund arena for en festforestilling
- muntlig eksamen i videreutdanningen
Trygg Legemiddelhåndtering. Team eller
enkeltstudenter fra 16 arbeidsplasser i
fylket la frem sine forbedringsarbeid for
sensorer, panel, medstudenter og til-

Studentene har blant annet funnet
uventede årsaker til avvik, eksempelvis
at de gjennom en kartlegging så at årsaken til at det ble glemt å gi medisin
var at en god kultur for å hjelpe hverandre ubevisst hadde ført til uklare ansvarsforhold. Når de ble bevisst dette –
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Det vil etterhvert komme en rapport der
vi sammenfatter erfaringene med denne
type videreutdanning og eksamen. Her
vil også mange av forbedringsarbeidene
bli presentert til inspirasjon for andre.
De første studentene ønskes lykke til
videre, og vi ser fram til å ta imot nye
studenter til høsten. OBS: det er fortsatt mulig å søke opptak frem mot 1. juli
(løpende opptak) Søknad sendes inn via
Høgskolen i Molde
Tekst: Linda Kornstad Nygård, forsknings- og
utviklingsmedarbeider på Rokilde.
Foto: Petter Ingeberg

Storkommune Nordmøre-kommunereformen
Saken ble behandlet av Orkidé i møte
fredag 17. april. Kommunene er generelt
positive til å delta i hovedutredningen
samt å vurdere egne tilleggsutredninger.
Formannskapet behandlet saken 21.
april og vedtok at i tillegg til utredningen
«Storkommune Nordmøre», så bestiller Kristiansund følgende tilleggsutredninger:
a. Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og
Kristiansund.
b. Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa,
Aure, Smøla og Kristiansund.
De øvrige kommunene i orkidesamarbeidet skal gjøre sine vurderinger og
vedta sine tilleggsbestillinger. Orkidé foretar samlet bestilling på vegne av kommunene.

Nordmøre næringsråd har på
vegne av Orkidé innhentet
tilbud fra blant annet Telemarkforsking om utredning
av
«storkommune
Nordmøre». Utredningen omfatter Orkidékommunene og
skal beskrive fordeler og
ulemper ved gitte alternativ til eventuelle endringer
i kommunestrukturen på
Nordmøre. Utredningen og

rapporteringen
skjer
etter samme metode som den
Telemarksforsking har utført
for Romsdal regionråd.
Det er fire temaer som skal belyses:   
1. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2. Gode og likeverdige tjenester
3. Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner
4. Styrket lokaldemokrati

Første delrapport kommer før sommeren og deretter 3 til utover høsten. I
sluttrapporten vil Telemarkforsking presentere sine anbefalinger for kommuneinndelingen på Nordmøre. De vil også
gi begrunnede råd om videre prosess etter at sluttrapporten er avgitt.
Tekst og illustrasjon: Petter Ingeberg

Folkemøte for ungdom om kommunerefomen
Fylkesmann Lodve Solholm holdt innledningsforerag og deretter ble elevene
fordelt på over 20 arbeidsgrupper.
Før lunsj var gruppen satt sammen klassevis og etter lunsj ble de satt sammen
etter kommunetilhørighet.
Oppgavene de skulle jobbe med var utfordrings- og forbedringstemaer knyttet
til egen kommune. Deretter skulle de
vurdere om dette kunne bli bedre hvis
flere kommuner sllo seg sammen og
hvilke kommuner dette kunne være.
Dagen ble avsluttet med kommunevise
framlegg i plenum.

Torsdag 7. mai var det kommunereformdag for elevene ved Kristiansund videregående skole. Omlag 300
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elever var samlet i Braatthallen for å jobbe en hel dag
med tema knyttet til kommunereformen.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Jobbmesse for Nordmøre 28. april
å delta på ny messe
Et tellekorps talte alle arbeidssøkerne
som var innom. Sluttresultatet var 729.
Det var omlag 40 smilende NAV-ansatte
som sto på stand, ønsket velkommen,
var «matchere», minglet og bisto arbeidssøkere. Tilbakemeldingen fra flere
var; «Dette var kjempegøy, har fått pratet med arbeidsgivere og arbeidssøkere
på en ny måte».
Vi fikk også tilbakemelding fra noen arbeidssøkere som var veldig fornøyd med
bistanden de fikk fra NAV ansatte.
Fra venstre Kari Lene Valestrand, Dagmar Landstad, Magnar Dalsegg, Helene Skjølseth Tuitakali og Hege Stene

Tirsdag 28. april var det jobbmesse for arbeidssøkere i
Bratthallen.
Opptellingen
viste 729 besøkende. Messen ble arrangert av Arbeidslivsenteret, NAV Møre og
Romsdal og Tjenesteområde
Nordmøre.

Det var 22 stands inklusiv NAV standene,
dvs 20 arbeidsgivere. Arbeidsgiverne ga
tilbakemelding på at de var kjempefornøyde både med arrangementet og
alle arbeidssøkerne som møtte. Noen
bedrifter hadde kø foran sine stander,
og noen bedrifter skulle ønske at det var
f.eks flere helsefagarbeidere. Alle ønsker

NAV kristiansund er godt fornøyd etter
å ha gjennomført dette sammen med
NAV Smøla, Averøy, Tingvoll, Sunndal,
Arbeidslivssenter og Fylkeskontoret.
Tekst: Lene Valestrand, markedskoordinator
for tjenesteområde Nordmøre

Tilsyn viste godt faglig arbeid
også straks rettet opp.
Det som fylkesmannen fant ved tilsynet
og som kommer fram i sluttrapporten er
godt faglig arbeid samt systematisk og
arbeidsrettet brukeroppfølging fra mottak av kandidater i publikumsmottaket
til NAV Kristiansund, til tett individuell
oppfølging i programteamet.
I etterkant av tilsynet ble Nav Kristiansund invitert av Fylkesmannen til å fortelle, på en konferanse i Ålesund, om
hvordan kristiansundskontoret
arbeider med Kvalifiseringsprogrammet på
en konferanse . Tema for presentasjonen var identifisering og igangsetting av
kvalifiseringsprogram deltagere.
Fra venstre: Wenche Rolland, Kari Lise Kongshaug, Catrine Hellstrøm,
Lise Pedersen, Berit Boksasp, Ragnhild Fausa og Anett Hauknes.

Nav Kristinsund har nylig
hatt tilsyn fra fylkesmannen
på
kvalifiseringsprogrammet. Bortsett fra noen små
avvik som raskt ble rettet
opp viser rapporten gjennomgående godt utført arbeid.
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Etter tilsynet fikk NAV Kristiansund
merknad på at det manglet dato for
evaluering i programmene til deltagere.
Dette kunne kunne dokumenteres og
avviket ble derfor lukket før sluttrapporten ble skrevet. Nav Kristiansund vi fikk
også en merknad i forhold til at hjemmesiden til Kristiansund kommune ikke
var oppdatert i forhold til NAV. Det ble

Teamet presenterte arbeidet på en svært
kreativ måte og fikk svært gode tilbakemeldinger fra sine kollegaer i Møre og
Romsdal. Dette har vært en bekreftelse
for hele NAV Kristiansund.
Tekst: Ragnhild Fausa, NAV leder
Foto: Nelica Cemalovic.

Ny sentrumsplan lages i 2015
Kongens Plass. Her kan det, som del av
planarbeidet, bli aktuelt å foreslå utprøvinger av tiltak, aktiviteter og installasjoner som kan styrke bylivet.

Tidsplan for gjennomføring
Sentrumsplangruppa har som målsetting å bli ferdig med forslag til ny sentrumsplan innen utgangen av 2015. Vi
ønsker å avslutte innspillfasen i midten
av september, og bruke resten av året
til selve dokumentutarbeidelsen. Høring
og politisk behandling vil da skje i 2016.

Medvirkning

Kommunedelplan for sentrum skal utarbeides i 2015,
med høring og politisk behandling i 2016.
Sentrumsplanen skal bestå av fire dokumenter: Plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse med konsekvensutredning. Disse dokumentene kan utarbeides av kommunens administrasjon. Men
før de formelle plandokumentene kan
ferdigstilles må vi få på plass en stedsanalyse samt en formingsveileder.
Planen lages i 2015. I 2016 blir det
høring og politisk behandling.

Formingsveilederen
Denne skal gi føringer for om- og nybygging i gjenreisningsbyen. Veilederen
skal ta for seg prinsipper for volum, tak,
fasader, materialbruk, farger, forhager med mer for eksisterende bebyggelse som skal videreføres, og inspirere
modernisering og utvikling. Veilederen
skal også ta for seg offentlige byrom for
å sikre god og helhetlig bruk og møblering av gater, plasser og parker. Opplegg
for forsterket drift av sentrumsgater og
–plasser vil også inngå.

Stedsanalysen
skal gi det faglige underlaget som sikrer
at byutviklingen skjer på en kvalitetsmessig god måte. Mye er allerede på
plass, og trenger kun faglig bearbeiding
for å inngå i underlagsmaterialet. Dette
er blant annet de mest sentrale bypakkedokumentene, studentarbeidene
og utstillingen #mittkristiansund. Til
dette kommer også en rekke mindre
analyser i egen regi for trafikk, akser
i byplanen, kultur, handel og folkeliv i
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offentlige byrom, kulturvern med mer.
En rekke eldre utredninger og analyser
blir også lagt til grunn for analysen.
Et meget viktig arbeid som skal skje
med utgangspunkt i stedsanalysen,
er en mulighetsanalyse for fortetting, omforming og nybygg. Her ønsker sentrumsplangruppen å få hjelp av
et eksternt arkitektmiljø til å gjøre en
vurdering av hele sentrumsområdet
med sikte på å identifisere hvilke områder som kan fortettes, omformes
og utbygges. Analysen skal redegjøre for hvilke kvaliteter ut fra historie, landskap og andre verdier som skal
søkes tatt vare på.

Spesielle forhold
Området ved Devoldholmen og rutebilstasjonen ligger ikke innenfor planområdet for sentrumsplana. Det er likevel
startet opp «sonderinger» mellom eiendomsbesittere og relevante offentlige
myndigheter i området for å komme i
gang med en plan for utvikling av området parallelt med sentrumsplanarbeidet. Fylkeskommunen har signalisert
endringer i sitt driftskonsept for kollektivtrafikk som eventuelt kan frigjøre
store arealer til andre formål.
Rådhusplassen er løftet fram etter at
kommunen kjøpte Jonas Eriksen-bygget
og startet arbeidet med å samle kommunens administrasjon til Rådhustorget.
Som en del av dette arbeider administrasjonen med planer for en ombygging av
Rådhusplassen i tråd med målene for
sentrumsplana; mer attraktiv for folkeliv og handel. Gjennom bysatsinga har
vi også jobbet med andre sentrale byrom som Carolines Plass, Kaibakken og

Etter vedtak av planprogrammet i
2013, har kommunen informert om det
pågående sentrumsplanarbeidet ved
en rekke anledninger, både i samlinger
for spesielt inviterte, på konferanser og
samlinger åpne for allmennheten.
Den viktigste arenaen var nok konferansen og utstillingen tilknyttet «Våre
gater og plasser» i oktober 2014. En
rekke innspill og forslag fra dette er tatt
med og ligger til grunn for arbeidet som
nå skal ta form av et plandokument.
For å sikre ytterligere viktige innspill
skal
sentrumsplangruppa
arrangere
ulike møter og samlinger med sentrale
grupper som barn og unge, gårdeiere,
eiendomsutviklere,
handelsnæringa,
kulturlivet, funksjonshemmede, politiet,
andre offentlige myndigheter, og sikkert
mange flere.
Sentrumsplangruppa tar også sikte på
et åpent informasjonsmøte like etter
sommeren 2015 som siste offentlige
innspillsarena før skrivearbeidet tar til.

Organisering av arbeidet
Arbeidet er koordinert gjennom en arbeidsgruppe fra flere kommunale enheter, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Gruppa rapporterer til
rådmannen, og formannskapet får underveisorienteringer.
De som for tiden er med i gruppa fra
kommunen er: Bente Weiseth Frantzen,
Camilla Haltbakk, Iren Hope Rønhovde,
Johan Kindeberg, Kinga Burda, Maren
Fladseth Alvheim, Tor Håkon Taraldsen
og Odd-Arild Bugge (leder)

Tekst: Odd Arild Bugge, kommuneplanlegger

Kulturskolen presenteres på Åpen dag
Kristiansund kulturskole skal
være medarrangør på Sparebank 1 Nordvests arrangement Åpen dag på Knudtzonlunden, 30. mai.
Det blir en opplevelse av de sjeldne,
hvor parken og husene blir rammer for
gode kulturopplevelser.
Kulturskolens elever skal vise hva de har

jobbet med dette semesteret, og det blir
alt fra kunstinstallasjoner, sang, klassisk
musikk og rytmisk musikk.
Vi kan blant annet friste med gitarsekstett i finstuen i hovedhuset og messingblåsere fra balkongen.
Velkommen til en levende og fargerik
åpen dag, 30. mai fra klokken 12.
Tekst og foto: Hanne Tømmervåg Tetlie,
kulturskolen

Bind 2 av revyhistorien er lansert
Andre bind av Kristiansunds
revyhistorie er nå å få kjøpt
i Bokhandelen og på servicekontoret. Boka tar for seg
perioden fra 1960 til 2008.
Utgiver er Kristiansund kommune.
I november i fjor ble bind 1 av revyhistorien utgitt. Det første bidet er skrevet
av Ove Borøchstein og omhandtre perioden fra 1900 til 1960.
Før Ove Borøchstein døde var han kommet godt igang med bind 2. Etter oppdrag fra rådmannen er bind 2 nå også
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gjort ferdig og ble lansert 6. mai. Boka
er skrevet av Ove Borøchstein og Petter
Ingeberg.
Boka er på 404 sider. Den tar for seg
de revyene som ble satt opp i perioden
fra 1960 til 2008, og har speilet revyene
opp mot hendelser i samtiden.
Utsalgsprisen er 350 kroner. Den selges
på ARK Storkaia, ARK Futura og på servicekontoret.
Tekst Petter Ingeberg
Illustrasjon: Bjørn Hansen/
Joachim Borøchstein

Ny kokk
Den praktiske prøven var en middags
produksjon til 16 personer, samt flere
dietter med utgangspunkt i samme produksjon. Produksjonen startet fra bunnen, med hel fisk og skinke med knoke
som skulle deles opp og anvendes. Det
var også dessert til samme meny.
Dessuten skulle det bakes og lages
kalde retter. Majones og italiensk salat
var dagens utfordring.
Kandidaten blir under den praktiske
prøven vurdert på;

Her har vi den ferske kokken sammen med sensorene Johan Nicolaisen og Ragnhild Harøy.
Som seg hør og bør skåler de i alkoholfri champagne

I starten av april var det fagprøve i kokkefaget ved kommunens felleskjøkken. May
Britt Hopmark besto prøven
og kan nå kalle seg kokk.

Fagprøven består i dag av en teoridel,som ble avlagt på forhånd, samt en
praktisk prøve.

• Produktets smak, konsistens og
utseende.
• Råvarebehandling og valg av
metode.
• Orden og hygiene.
• Disponering av tid.
• Bruk av verktøy og utstyr.
• Bruk av oppslagsverk.
• Porsjonsberegning.
Tekst og foto: Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Den praktiske prøven har en teori del på
2 timer samt en praktisk del på 7 timer.

Gripsesongen starter 22. mai
Hilde Håbjørg og
Merete Bellingmo
(Sommerpian DA)
har inngått avtale
med Kristiansund
kommune om leie
av
Gripkroa
de
neste sesongene.

Fredag 22. mai går den første
skyssbåten ut til Grip og sesongen varer til 23. august.
Gripkroa har åpent fra 19.
juni til 9. august.

Gripkroa skal fortrinnsvis
betjene
tilreisende med god
lokal mat i trivelige
omgivelser.
Her
kan
besøknde
kjøpe kafeprodukter og koiskvarer samt
suvenirer, postkort og bøker om øyas
historie.

Fasiliteter som toalett, vaskemaskin og
dusj er tilgjengelig for ferierende og tilreisende båtturister.
Gripværingene, er selvsagt også en viktig kundegruppe for kroa. For dem tilbys det ulike arrangement gjennom sesongen og salg av kioskvarer.
Hilde Håbjørg har tidligere driftet Gripkroa i 2007, 2008, 2013 og 2014) og
har god erfaring og kompetanse på det
aktuelle markedet og ikke minst det
praktiske rundt drift av et serveringssted utenfor ordinær fastlandsforbindelse.
Tekst og foto: Kristin Brevig

Ungdomsrådet bærer 17. maifanen
Tradisjonen tro er det også i
år 2 representanter fra ungdomsrådet som bærer kommunens fane i borgertoget.
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Årets fanebærere er Marlinn R. Grødahl
og Tomine R. Yttervik.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

24 dager igjen!

19

Bra besøkt utstilling - Kristiansund i brann
grunn av media og historier som deles
på nettet. Men også fordi mange av de
som er på flukt kanskje vil komme til  
ditt klasserom, være en kollega eller bli
din nye nabo.
Under åpningen 28. april var det fullt hus
og de som var kommet fikk høre Johan
Tømmervåg og Åge Sivertsen fortelle.
Dagen etter fortalte Shwan Qaradaki om
sin historie. To veldig lærerike og interessante dager med mange besøkende.
Utstillingen var godt besøkt. En del av
de besøkende har også delt sine historier og de var fornøyd med utstillingen.

28. april i år var det 75 år siden bombingen av Kristiansund. I den forbindelse ble
det laget en utstilling i Kunstforeningen.
Utstillingen var et samarbeid mellom
Nordmøre museum, Norsk Folkehjelp og
Kristiansund kommune.
Utstillingen besto av to deler som viste
paralleller mellom flyktninger under 2.
verdenskrig og i dag.
Den ene delen viste bilder, utklipp og

historier fra bombingen i aprildagene i
1940 der hele befolkningen måtte flykte.
Den andre delen var viet den sterke historien til Shwan Dler Qaradaki. Han er
kunstner fra Irakisk Kurdistan som gjennom triologien “Salte kyss”, forteller sin
historie om flukt, det å være flyktning og
det å komme til et nytt land.
Gjennom utstillingen ønsket arangørene
å vise fortid og nåtid. Det er fortsatt
mange konflikter i verden som gjør at
mange lever på flukt og i frykt. Vi blir i
større grad berørt av det som skjer på

Vi er spesielt glade for alle skoleklassene
som var innom. De har alle gitt svært
gode tilbakemeldinger. Mange av ungdommene uttrykte at de ble bedre kjent
med byens historie og fikk et nytt syn
på byen sin. Filmene til Qaradaki gjorde
sterkt inntrykk på mange.
En klasse fra media og kommunikasjon
var også innom. De brukte utstillingen
både til å snakke om kunsten og hvordan
man setter sammen en utstilling.
Tekst: Casmilla Haltbakkl
Foto: Petter Ingeberg

Valg 2015 - valgforberedelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortsetter sin opplæring av kommunene i valggjennomføring,
og modul 2 som ble avholdt i Oslo i slutten av april hadde fokus på stemmegivning på forhånd og på valgdagen,
og prøving av stemmegivninger.
Valgstyret i Kristiansund skal ha sitt første møte tirsdag 19. mai. Her skal listeforslagene som har kommet inn fra
de politiske partiene godkjennes, og stemmestedene med sine stemmestyrer skal fastsettes.
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Eget rådhuslag på Holmenkollstafetten

Foran fra venstre: Liv Kristin Lervik, Nermana Kurtovic, Toril Skram Lundberg, Astri Sjåvik, Rigmor Malin Holten, Vibeke Thomassen Nilsson,
Wenche Ludviksen Sæther og Marianne Rotvær. Bak: Sigvard Jostein Thy, Rolf Olav Dyrnes, Vidar Skoglund, Bengt Roger Brevik,
Steinar Holm, Kristin Mekvik Eriksen og Svein Taknæs.

På Holmenkollstaffeten
9.
mai stilte rådhuset eget lag
med 15 entusiastiske løpere.
Laget kom inn på 883. plass.
Rolf Olav Dyrnes som sprang
førsteetappen kom inn på
164. plass. Dette var 17 sekunder bak beste i vår klasse.

lengst unna gikk allerede i 3-tiden for å
være sikker på å stå klar i god tid. På
turen til etappene varmet man også
opp. Med rundt 50 000 deltagere var
det fullt i gatene. Rådhuslaget kjente på
adrenalinet når vi sto der sammen med
100-vis av andre, og ventet spent på når
vår vekslingspartner kom løpende inn.

Laget fikk starttidspunkt klokken 16.40.
Deltakerne var veldig spent og rastløse i
timene før, og ønsket at tiden skulle gå
fortere for å komme i gang. De fleste
hadde booket hotell sentralt i Bogstadveien, like ved Bislett stadion og St.
Hanshaugen hvor vi skulle starte.

Subjektivt vurdert gjorde laget en fantastisk innsats, alle løp gjennom hele sin
etappe. En liten gjeng rakk å komme tilbake til Bislett for å se og juble frem sistemann som krysset målstreken. Bengt
Brevik fikk denne æren.

Gjengen møttes på hotellet klokken 14
for å få utdelt lagets t-skjorter og startnummer. Her ble det også lagt slagplan.
I hovedsak skulle man delta for å ha det
gøy, men de fleste kjente på at her må
vi også gi det vi har for laget. Stemningen var på topp. Noen kjente også på
nervene nå.
Laget delte seg så i grupper for å gå til
de ulike etappene. De som hadde etappe
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Når løpet var overstått følte mange
nesten et antiklimaks. Man hadde vært
spent og litt “høye” hele dagen, og nå
var det hele plutselig så fort over. Det
ble snakk om å melde seg på flere løp
fremover. Dette gav mersmak.
Rett etter løpet dro laget til Oslo mikrobryggeri for å ta en seiersøl. Et par timer
senere var man pyntet og klar for bankett, 3-rettersmiddag og videre feiring
med høy stemning utover kvelden.

Laget er slett ikke fremmed for å stille
igjen til neste års løp.
Tekst: Kristin Mekvik Eriksen
Foto: Gøthe Lasse Ellevsøy

Ordførerkjedet i Frei kommune
tarkalv, laget av piomontitt (Frei-stein)
og infattet i sølv.
Kjedet består så av 15 motivplater. Disse er bundet sammen med 3 sølvtråder
som symboliserer de 3 bygdelagene på
Frei. Motivplatene er 8-kantet og fiskflakinspirert.
De 15 platene har følgende motiv (fra
venstre): Aspaslekta sitt våpen, Frei
gamle kirke, Sjøveis kommunikasjon,
moderne teknikk/industri, fiskeskjell/
fiskeopdrett, korpsmusikk, fiskflak, 2
kongenavn (Håkon den gode og Haakon
VII), fiskflak, klippfisktørking, steinsetting fra jernalderen, treforedlingsindustri, Freikollen og jordbruk, Bautasteinene på Rastarkalv og sist det tidligere kommunemerket som ble laget til
1000-årsmarkeringen i 1955.

Sist brukt nyttårsaften 2007
Den første ordføreren som bar kjedet
var Anders Bergem. Han overleverte det
i oktober 1999 til påtroppende ordfører
Maritta Ohrstrand.
Siste gang kjedet ble brukt i offisiell
sammenheng var på nyttårsaften i
2007. Ved midnatt var det en høytidelig sammenkomst på Rensvikholmen
i forbindelse med kommunesammenslåingen. Avtroppende Kristiansundsordfører Dagfinn Ripnes og avtroppende Freiordfører overleverte her ordførerkjedene til påtroppende ordfører
i “ny-kommunen” Per Kristian Øyen.
Dette ble gjort foran en stor folkemengde som hadde gått i fakkeltog til
Rensvikholmen for å overvære den sermonielle handlingen.
Fra 1. januar 2008 ble Kristiansund og
Frei formelt sammensluttet til én kommune.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Frei kommune hadde et
vakkert ordførerkjede. Det
ble tegnet av Jarle Skuseth i
1997. Arbeidet ble utført av
gullsmed Leif Lindin. Ordførerkjedet er nå utstilt som
en av de mange utsmykkingene på rådhuset.
Det vakre sølvkjedet er rik på detaljer
og symbolikk. Kunstneren Jarle Skuseth
(far til kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth) beskrev dette i detalj da han i okto-
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ber 1997 leverte det endelige forslaget
til ordføreren i Frei. Jarle Skuseth har
forøvrig tegnet kommunevåpen for flere
norske kommuner, blant annet mange
av de vi har i vårt fylke.
Nederst på ordførerkjedet ser vi det forgylte og emaljerte kommunevåpenet.
Det ble tegnet av Nils Fiske og godkjent
ved kongelig resolusjon i 1987.
Over kommunevåpenet henger en geitbåt. Over båten ser vi 3 steinformer som
symboliserer bautasteinene på Ras-

Fra seremonien på Rensvikholmen
Nyttårsaften 2007 klokken 24.00.
Foto: Karl Kjetil Skuseth

Nå kan du abbonere gratis på infobladet
Vi har nå startet en enkel og
gratis abonnementsordning
på dette infobladet. Sender du epost til infobladet@
kristiansund.kommune.no,
legger vi deg inn på abonnementslisteDa får du infobladet sendt til egen epostkasse
hver gang et nytt blad utgis.
Kristiansund kommune gir 11 måneder
i året ut infosbladet Kristiansund. Her
presenteres små og store nyheter om
saker og ting som skjer i kommunen.

utgivelse sendt på epost til ordførerne
og rådmannene i alle Nordmørskommunene, til fylkesmannen og til “Mørebanken” på Stortinget.
Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode og
vi har ved noen anledninger blitt spurt
om det kan opprettes en abonnementsordning. Nå prøver vi det.
Du kan se tidligere utgivelser av Infobladet ved å trykke på denne lenken.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Målgruppen var i utgangspunktet kommunalt ansatte og folkevalgte, og bladet
ble distriburt internt.
Etter oppfordring fra flere ble bladet
etterhvert lagt ut på internett og gjort
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver

Gratisbillett til Fru Guri av Edøy
inviteres også til å bli med på mottakelsen i forkant av premieren.
Gratisbillettene er først og fremst tiltenkt
publikum som ikke har opplevd Fru Guri
før. Det er fortsatt mange Nordmøringer
som ikke har sett forestillingen, og de
har en opplevelse til gode som de nå
kanskje kan være så heldige å få gratis.
Produksjonskomiteen for Fru Guri vil
først og fremst bruke facebook for å formidle dette, men du finner også informasjon på www.gurisentret.no. For de
som ikke er på facebook eller opererer
digitalt, kan man melde interesse ved å
ringe eller sende SMS til 919 10 519.

Fru Guri av Edøy er en svært
vakker forestilling. Til premieren på årets forestilling
inviterer ordføreren 6 innbyggere til å være med. Disse får gratis billett samt invitasjon til å være med på
VIP-mottakelsen i forkant av
forestillingen. Interesserte
må melde seg innen 1. juli til
Gurisenteret
I år har produksjonskomiteen for Fru
Guri av Edøy fått med seg Ytre Nordmøres ordførere til å åpne armene i Fru
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Guris ånd. Arrangøren inviterer vanligvis ordføreren i Kristiansund, Averøy,
Halsa, Aure og Smøla til premieren. I
tillegg er ordførerne i år oppfordret om
å ta med seg noen av sine innbyggere.
Premieren er 16. juli, og da spanderer
Per Kristian Øyen gratisbillett for 6 kristiansundere til forestillingen. På Averøy,
i Aure, på Halsa og på Smøla åpner
Ann Kristin Sørvik, Ingunn Golmen, Ola
Rognskog og Roger Osen, for at 4 innbyggere fra hver kommune kan bli med.
Ordførerne spanderer billett til Guri. De
som er så heldige at de får være med,

Frist for påmelding er 30. juni. 1. juli vil
produksjonskomiteen foreta trekning av
vinnere. Disse får invitasjon og billett i
posten. Vi lover en uforglemmelig opplevelse.
Vil du være med i konkurransen om mottakelse og fribillett til Fru Guri av Edøy
2015, kan du sende en SMS eller ta en
telefon til 919 10 519 eller sende e-post
til turistinfo@gurisentret.no . Du kan
også sende brev til Gurisentret, 6570
Smøla. Husk at navnet ditt og bostedskommune må være med i meldingen.
Du kan også melde deg her på på gurisenteret sin Facebook-side.
Tekst: Laila Skaret, gurisenteret.

Avløpsrenseanlegget bygges på Hagelin

Kommunen er nå i ferd med
å bygge nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin. Dette skal
ta imot og rense all kloakk
fra Innlandet, Kirkelandet,
Goma og Nordlandet. Arbeidene startet i midten av april
og er kommet godt i gang.
Renseanlegget blir i hovedsak liggende
over bakkenivå, men sørvestre hjørne
av renseanlegget skal ha pumpek-

jeller med golvnivå liggende omtrent i
flomålet. Grunnentreprenøren har nå
gravd ut dette området, og dermed er
den antatt mest kompliserte delen av
gravearbeidene unnagjort.
Byggetomten ligger på kommunens tidligere avfallsdeponi. Under deponiet er
det sjøbunn av løsmasser (leire). Total
dybde ned til fast fjell fra dagens terrengnivå varierer fra 9 til 30 meter.

Bygget skal derfor fundamenteres med
stålpeler til fast fjell. Fundamenteringsarbeidene er allerede i gang. På bildet
vises riggen som borer stålkjernepelene
ned i bakken. Totalt skal det nedsettes
omlag 130 slike peler som bygget fundamenteres på.
Tekst: Vidar Dyrnes, overingeniør
Foto: Petter Ingeberg

Rokilde olympics
Fredag 8. mai og i anledning verdens aktivitetsdag ble det for tredje år på rad arrangert “Rokilde olympics.
Dette er en aktivitetsdag for beboerne i området der man
samles utenfor til kaffe, vafler og grilling samt fysiske aktiviteter. Det var trimløype av forskjellig lengde samt noen
spill. Rådmann Arne Ingebrigtsen erklærte de svært lolale
olympiske lekene for åpnet
Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Program 17. mai

SENTRUM
07.00
09.00
09.30
skole.
11.15
11.30
11.30
11.30
11.30
11.45
12.00
12.15
12.45
13.00
13.30
13.45
14.00
14.30
14.50

Salutt v/Lions Club – Flaggheising. Tempotoget, Marokkotoget og Innlandet gravsted. Bekransninger.
Barnetoget stiller i Bendixensgt.
Saluttskudd. Avmarsj. Etter innkomst Kongens Plass: Tale til barna v/Hanna Dyrnes og Thomas A.W. Lyder, Dalabrekka
Utdeling av vandrepokal. Oppvisning v/ drilltroppen til Kristiansund Skolekorps (etter fedrelandssangen).
Festgudstjeneste i Kirkelandet kirke v/sokneprest Tormod Sikkeland. Kirkekaffe.
Gratis kino for barn i Caroline kinosenter. «Mormor og de åtte ungene».
Skolerrangementer: Dalabrekka skole, Allanengen skole, Gomalandet skole, Innlandet skole, Dale skole.
Arrangement m/idrettsleker I.L. Nordlandets klubbhus/bane.
Brannvesenet stiller på Rådhusplassen med gamle og nye brannbiler (frem til kl. 12.30).
Dolls, Divas og Stars. Dansestudioet i Kristiansund m/oppvisning i paviljongen i gågata.
Bekransning minnesmerket på Dale v/Rikke Rønning og Julia Haugsgjerd, Dale barneskole.
Oppvisning i paviljongen i gågata ved Kristiansund Shiseikai Karateklubb.
Mens vi venter på russetoget. Frimurerkoret synger fra Rådhustrappa.
Russetog. Taler på Rådhusplassen.
Gratis kino for ungdom i Caroline kinosenter. « Natt til 17».
Anetts Danceteria m/oppvisning på parkeringsplassen Kongens Plass.
Kristiansund Atletklubb m/oppvisning på parkeringsplassen Kongens Plass.
NEAS skolestafett 4–7 trinn v/Kongens Plass/Øvre del av Kaibakken. Arr. I.L. Norodd.
Bandhjulkonkurranse mellom skolene på Kongens Plass/Øvre del av Kaibakken. Skolene utfordres av ett lag av
politikere som deltar. Arr. I.L. Norodd.
15.00 HS «Lofoten» ved Storkaia. Åpen båt. Salg av kaffe og kaker ombord til avgang 17.00.
15.10 Bekransning i Bræinlunden v/ Odd Williamsen.
15.15 Egges mannskor synger fra Festivitetstrappa. Kristiansund Paradetropp deltar.
15.45 Borgertoget stiller i Bendixensgt.
16.00 Fast musikkspillepunkt v/Hotel Fosna. Musikklinja på Atlanten spiller fra kl. 16.00 til oppmøtte, og til borgertogets
deltakere når de går forbi.
16.00 Saluttskudd. Avmarsj. Etter innkomst på Kongens Plass utdeles vandrepokal. Tale v/Maritta Boxaspen Ohrstrand.
17.00 17. mai fest i Frelsesarmeen
18.00 Ungdomsarr 13–20 år i Fun Park, Futura. Gratis inngang. Gratis spill. Discotek i 2. etg. Slutt kl. 21.00. Arr. Ungdomsrådet.
19.00 Nasjonal festkonsert i Festiviteten v/Kristiansund Symfoniorkester. Dirigent: Eric Dullaert.

BYDELEN FREI
07.00
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
13.30

Offisiell flaggheising ved Frei aldersboliger. Musikk av Frei Hornmusikk
Oppstilling av tog ved Solsletta Boligfelt, Ånesmyra
Avmarsj til Frei sjukeheim, og retur til Bjerkelund skole. Toget stopper på skoleplana. Tale ved fungerende ordfører Kjell Neergaard
Bjerkestrand Grendalag - 17. mai frokost på grendahuset etter toget
Lokalt arrangement i Rensvik Samfunnshus, v/Rensvik skole, Bjerkelund skole og Frei skole
Bekransning av minnestøtte ved Frei kirke. Tale av Gjøran Storsæther. Frei Hornmusikk spiller
Møst ungdomshus. 17. mai arrangement for hele familien

ANDRE AKTIVITETER

Mellom togene presenterer lag og organisasjoner presentere seg i gågata og i sentrum. Dykkerklubben med miniakvarium ved sundbåtkaia. R/S
Christiansund ligger v/Storkaia åpen båt. «Slukk II» ligger flaggsmykket i Vågen. Kaibakken stengt for motorisert ferdsel fra 09.00 – 17.30.

17. MAIKOMITEEN

Einar Jahn Torvik (leder), Mette Leithe, Geir Gjengstø, Alan Miller, Petter Mostervik, Hals, Ildrid Haukvik, John Kuløy, Hivzija Kazinic, Berit
Kristoffersen, Marte D. Stenberg, Anton Monge, Robin Stokke, Anders Rognskog, Alf Terje Sandaas. God medhjelper på Frei: Kirsti Bergem.
Sekretær: Tore Myrum.
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Mektig “katedral” åpnet på Vestbase
Oljebyen Kristiansund har fått en verdensnyhet

Fungerende ordfører Kjell Neergaard klipper snora. Morten Loktu i Statoil følger med.

Åsgard-feltene
produserer
mye mer olje med nytt utstyr
som henter opp nye volumer
fra reservoarene.
-Jeg er mektig imponert. Her åpner et
anlegg som peker fremover, selv i vanskelige tider for leverandørindustrien.
Åsgard øker produksjonen med 300
millioner fat olje. Dette er et teknologisprang for hele verden, som var utenkelig
bare for noen får år siden, sa driftsdirektør Morten Loktu i Statoil under åpningsdagen 30. april.
I alt tre prosesslinjer med utstyr vil operere i Åsgard kompresjon. To vil stå ute
på havbunnen (ett vil være i reserve),
og det tredje vil være til service eller
reparasjon ved landbasen. Fire bygg er
reist på østområdet av Vestbase, og de
er alle unike.
Fungerende ordfører Kjell Neergaard har
fulgt utbyggingsarbeidet med kompresjonssenteret, og han valgte disse ord i
sin tale:
-Statoil har nok en gang levert noe stort
i oljebyen Kristiansund. Vårt oljemiljø er
beriket med ny teknologi som kommer
til å vekke nyhetens interesse i alle off-
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shoremiljøer – verden rundt.

døde to måneder senere på sykehuset.

Det som nå skjer er så typisk for Statoils
teknologiutvikling: Høye mål blir satt.
Gjennomføringsevnen er imponerende.
Statoil tør å gå nye veier, og nå kommer det på økt utvinning av reservoar
– og kompetansebyggingen kommer til
å skje ved basen. Vår utfordring i Kristiansundsregionen er å få til fremvekst
av ny teknologi med lokale og regionale aktører, som kan bli en del av dette
eventyret, sa Kjell Neergaard under åpningstalen.

Direktør Alf Dahl i Vestbase fant frem de
store ordene om prosjektet, som “State
of the art” og “The subsea cathedral” –
eller “kvalitet og funksjonalitet vi tidligere ikke har sett i bransjen”.
Prislappen på Åsgard kompresjon er 18
milliarder kroner.

Mye skryt ble kommunen til del under
åpningen, til Vikan Eiendom som byggherre og bygningsetaten for fleksibilitet
og rask gjennomføring av myndighetsarbeid parallelt med prosjekteringen.
Morten Loktu fremhevet Kristiansunds
ordfører de siste åtte år, Per Kristian
Øyen, for å ha vært fremsynt i sin innsats for oljeindustrien.
–Han har betydd mye, sa Loktu.
Direktøren tok også frem den tragiske
hendelsen da en transportmedarbeider mistet livet ved subseahallene i fjor
høst. Han skulle losse en truck da han
ble klemt og alvorlig skadet, og han

Bjarne Brunsvik i Statoil ledet åpningsarrangementet, og bak står den viktige
havbunnskompressoren som er utviklet.
Tekst og foto: Helge Hegerberg

Leterush i oljefelt nær Kristiansund
2014. Portrush har Norske Shell som operatør (40 prosent) og øvrig deltakelse i
lisensen med Faroe (20), Petoro 20 og
VNG (20).

Rosapenna
Et prospekt som ligner på Boomerang.
Her er Statoil operatør (40 prosent),
Faroe (20), E.ON (20) og VNG (20).

Slynge
Ligger like sør for Pil og Bue, og ligner
på strukturen som finnes i Pil og Boomerang. Centrica (50 prosent) er operatør. Faroe har like stor andel.
Som vi ser av eierskapet i lisensene er
VNG posisjonert i Pil, Portrush og Rosapenna, og de er med i PL 700 B. VNG har
også kjøpt seg inn i Draugen-lisensen
med 7,56 prosent. De kjøpte Chevrons
andel. Øvrige eiere i Draugen nå er Shell
med 44,56 prosent og Petoro 47,88
prosent.
Faroe Petroleum er også sterkt posisjonert i samme område. De har eierandeler
i Pil, Portrush, Rosapenna og Slynge.
I sørlige Haltenbanken ble det også tildelt blokker til operatør Lundin på PL
700 B (partnere er Bayerngas, GDF Suez
og VNG). Dette området ligger rett sør
for Njord.

Regjeringen utlyser nå nye
blokker nær funnet av oljefeltet Pil og Bue.
Olje- og energidepartementet utlyser årets konsesjonsrunde for de kjente
geologiske delene av norsk kontinentalsokkel, det som kalles TFO 2015 (tildeling av forhåndsdefinerte områder). Tildelingen av nye utvinningstillatelser i de
utlyste områdene skjer i begynnelsen av
2016. Søknadsfristen er 2. september.
I TFO 2015 er det foretatt en utvidelse
av det forhåndsdefinerte området med
35 blokker i Norskehavet med hovedfokus på områdene rundt Pil og Bue utenfor Kristiansund og Aasta Hansteen i
Vøringbassenget.
Pil og Bue ligger på Haltenterrassen ved
Njord og Draugen, der det er oppdaget
mye olje de siste årene, blant annet
Snilehorn, Hyme og Pil og Bue.
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I Barentshavet er arealet utvidet med 11
blokker nær funnene Alta og Gotha.

Nye lisenser og nye navn
Det flotte funnet Pil og Bue i fjor vår har
ført til en skattejakt i området rundt.
Det gjelder blokker som ble tildelt i TFO
2014 fordelt i januar i år, og nå kommer
nye lisenser i TFO 2015 med tildeling i
januar 2016. Det blir et leterush rundt
Njord-området.
Operatøren VNG fortsetter i Pil-lisensen
i år med to brønner i et prospekt som
heter Boomerang.

Total er operatør for PL 795 rett vest av
Njord. Partnere er Statoil, Centrica og
Petoro.
Statoil svinger seg også rundt. De starter i mai med riggen “Transocean Spitsbergen” i Njord-lisensen PL348 (Bister,
enda ett Harry Potter-navn). Det 78
millioner fat store oljefunnet Snilehorn
ligger 25 kilometer unna. Hvis det oppdages hydrokarboner i Bister, blir det
gjort to sidesteg for å teste.
Tekst: Helge Hegerberg,
olje- og energirådgiver

De tre lisensene nær Pil i Norskehavet er
Portrush (PL 793), Rosapenna (PL 794)
og Slynge (PL 792).

Portrush
Dette prospektet ligner svært mye på
Boomerang-prospektet som skal bores
i sommer i lisensen Pil (PL 586). Boomerang er en oppfølger til funnet av Pil i

Njord-plattformen ligger i et område der
det nå starter et kappløp om å finne
mer olje. (Foto: Statoil)

Gode resultater i VENDE
av praksisplasser skjer med utgangspunkt i den enkeltes interesse, men det
er også en viktig forutsetning for å lykkes at praksisplassene legger til rette for
læring og trivsel.
Noen har også valgt å bruke VENDE
som en læringsarena for å få fullført fag
i videregående skole. Slik blir også samarbeidet med skolen og oppfølgingstjenesten svært viktig for at deltakerne
skal nå målene sine.
Det arbeides for at VENDE i løpet av året
skal tilknyttes Levende Vågen og bli et
varig tilbud i Kristiansund.
Vende har lokaler i øverste etasje på Mellemverftet (den hvite bygningen)

VENDE startet opp som et
delprosjekt i levekårsprosjektet i mai i fjor. Dette som
et tilbud til ungdom med
forsørgeransvar og som har
falt ut av videregående opplæring. Resultatene er gode
og nå skal tilbudet utvides.
I VENDE får ungdommene bistand til å
kartlegge interesser, gjennomføre videregående skole eller til å komme
ut i arbeidspraksis. VENDE er også en
møteplass der deltakerne kan møte andre og være med i ulike aktiviteter.

I august var de første deltakerne på
plass og VENDE vil nå målsettingen om
å gi tilbudet til 10 ungdommer i løpet av
det første skoleåret.
Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på
at de opplever VENDE som en base som
gir trygghet, tilhørighet og muligheter
for å komme videre.
VENDE har godt samarbeid med praksisplassene og retter en varm takk til Fløya
barnehage, Barmanhaugen dagtilbud,
Nille, Nordmøre museum, Bergan sykehjem og Tor Sevaldsen (Pariser´n). Valg

Med bakgrunn i måloppnåelse og gode
tilbakemeldinger fra deltakerne blir målgruppen i VENDE utvidet. Nå kan også
ungdom med psykiske vansker, som har
falt ut av videregående opplæring, få et
tilbud hos VENDE (uavhengig av om de
har barn eller ikke).
Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre
mer om VENDE.

Kontaktinfo
Prosjektleder: Gunvor Bergh Bae
Mobil: 941 69 412
gunvor.bergh-bae@
kristiansund.kommune.no
Tekst: Margrete Magerøy.
Foto: Petter Ingeberg

Nytt utvekslingsprosjekt for ungdomsrådet
Formålet med et slikt
prosjekt er å styrke ungdoms deltakelse og
engasjement, samt ungdoms
internasjonale
forståelse, toleranse og
solidaritet.
Ungdommene får
oppleve nye kulturer, utvikle sosiale ferdigheter
og får organisere sine
egne aktiviteter.
Glimt fra utvekslingstreffet i 2014

Kristiansund
ungdomsråd
fortsetter samarbeidet med
Kupiskis ungdomssenter og
satser på et nytt utvekslingsprosjekt gjennom Aktiv ungdom og Erasmus+.
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Temaet for årets prosjekt
er byutvikling. Hensikten
med prosjektet er å se
på byutvikling å diskutere utfordringene
knyttet til dette fra de unges ståsted, og
gi dem selvtillit til å ta aktiv del i utviklingen for å få gode og langvarige
forandringer i samfunnet de lever i.

Årets prosjektet er en videreføring
av fjorårets “Be the Change – inspire
action”. Som fokuserte på ungt entreprenørskap, selvtillit, lederskap og
selvstendighet slik at ungdom kunne ta
ansvar for sitt eget liv.
Nå går man fra å inspirere til handling
- til å faktisk handle. I løpet av uken i
Kupiskis, vil ungdommene få mulighet
til å utforske byrom og planlegge forandringer for dem, og kanskje få muligheten til å fysisk endre et byrom.
Prosjektet har fått flere partnere. I årets
utveksling blir det ungdommer fra Litauen, Norge, Latvia, Italia og Tyrkia.
Utvekslingen skjer i august og ungdomsrådet gleder seg.
Tekst Camilla Haltbakk, ungdomsrådgiver.
Foto: Kristin Brevig

Møteplan mai/juni
MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk debatt. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset (NB - møtet 18. mars er på en onsdag)
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 (hovedutv) *Møtet 23. april er på Nordlandet b-skole
Leder: Bjarne Elde Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.
HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

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

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

Mai

Juni

26.

23.

05.
19.

02.
09.
19.

21.
28.
07.

11.

21.

25.

ELDRERÅDET

01.

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

FAST BYGGEKOMITE
Leder: Kirsten Irene Skaret. Tirsdag kl 09.00. Brannstasjonen
Komitéen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt av bystyret og med kostnadsramme over 8 mill. Komitéen er ansvarlig for utforming av anbud og inngåelse av kontrakter med
entrepenører og leverandører

26.

KONTROLLUTVALGET

12.

Leder: Viggo Jordahl. Fredag kl. 11.00. 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.

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

22.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

10.

Leder: Per Kristian Øyen. Onsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker

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

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

21.

27.

UNGDOMSRÅDET
Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 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.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen.
Utvalget ivaretar politiske oppgaver etter Naturmangfoldloven og Viltloven (lov om jakt og fangst).
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27.

17.
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