Ledige stillinger
ELEKTROINSTALLATØR
• 100 % fast stilling ved Eiendomsdrift.
Søknadsfrist: 19. juni
BARN, FAMILIE OG HELSE
• 100 % avdelingsleder for opplæringstjenester.
• 100 % minoritetsspråklig veileder.
• 100 % barnehagelærer/spesialpedagog.
Søknadsfrist: 19. juni
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
VIL DU BLI VALGMEDARBEIDER
Det er stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september og vi trenger valgmedarbeidere til
å jobbe i valglokalene. Valgmedarbeideren tar imot stemmesedler, rettleder velgerne og gjør
andre, praktiske oppgaver. Som valgmedarbeider må man være ansvarlig, serviceinnstilt og
over 18 år.
I år har vi elektronisk manntall. Kommunen gir opplæring i systemet, men forutsetter
grunnleggende IKT-forståelse. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser.
Påmeldingsskjema finner du på kristiansund.no, søkeord: valgmedarbeider
Har du spørsmål, kontakt
toril.skram@kristiansund.kommune.no, tlf. 71 57 40 60/930 52 149, eller
rigmor.holten@kristiansund.kommune.no tlf. 71 57 43 90/994 01 337.
RENOVASJON - INNKJØRING AV 2. PINSEDAG
5.
•
•
•

juni, uke 23: Mandagsruter
Mandagsrute Kirkelandet (Rute1) kjøres tirsdag 6. juni.
Mandagsrute Innlandet (Rute 2) kjøres onsdag 7. juni.
Mandagsrute Frei (Rute 4) kjøres torsdag 8. juni.

AKSJONSDAG FOR HJEMMEKOMPOSTERING
Torsdag 8. juni fra kl. 15 – 18 blir det informasjon og oppstart for ordningen med
hjemmekompostering på Miljøstasjonen på Hagelin.
Kompostbinge, som kan kjøpes fra kommunen, blir demonstrert og det blir samtidig mulig å
inngå avtale hjemmekompostering. Det er registrerte husholdningsabonnenter som kan inngå
avtale om hjemmekompostering.
Samtidig som kommunen registrerer nye avtaler om hjemmekompostering, ønsker vi også å
få registrert husholdninger som driver med hjemmekompostering fra før. Eksisterende
hjemmekompostering som drives på måter som kan godkjennes skal også få reduksjon i
renovasjonsavgiften. Spørsmål om aksjonsdag og ordning kan rettes til kommunalteknikk
v/miljøingeniør Anders Svensson.

Politiske møter
• Eldrerådet, råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet fellesmøte ifm samfunnsdelen av kommuneplanen 2018-2030: 6 juni kl. 09.00, bystyresalen.
• Formannskapet: 6. juni kl. 14.00, Smia fiskerestaurant.
• Kontrollutvalget: 8. juni kl. 09.00, formannskapssalen.
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.

Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.

