Ledige stillinger
PROSJEKTLEDER hjemmetjenesten

AVDELINGSSYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN

Kristiansund kommune er tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre implementering av fagutviklingsprosjektet «Livets siste dager»
- plan for lindring i livets sluttfase.
Det søkes i den forbindelse etter:
• Prosjektleder i 50 % stilling, fra d.d. til 31.12.18.
Stillingen er administrativt og faglig knyttet til Hjemmetjenesten.
Søknadsfrist: 13. februar.

• Ledig fast 100 % stilling, fast, ved hjemmetjenesten rode 2, dagtid.
Søknadsfrist: 13. februar.

INGENIØRER VED KOMMUNALTEKNIKK
• Driftsingeniør vei: driftsoppgaver på veier og plasser, trafikk, FDVU
og aktivitetsplanlegging. Samordne aktiviteter med parkavdeling og
øvrige avdelinger.
• Prosjektingeniør: utførelse av prosjekt- og byggeledelse av nyanlegg
og saneringstiltak innen miljøtiltak, vei/samferdsel, vann og avløp.
• VA-ingeniør: utredning, utbyggingsavtaler, planlegging og prosjektering av VA-anlegg, ledningskartverk.
• Prosjektingeniør (12 mnd. engasjement med mulighet for fast): utførelse av prosjekt- og byggeledelse av sykkelveier, gater- og plasser i
sentrum.
Søknadsfrist: 19. februar.

PERSONALRÅDGIVER/ADVOKATFULLMEKTIG
• 100 % fast stilling ved personal- og organisasjonsseksjonen.
Vi søker etter en dyktig jurist som har lyst til å arbeide med saksbehandling på personal- og organisasjonsområdet, herunder kollektiv og
individuell arbeidsrett. Stillingen vil kunne utformes som en advokatfullmektigstilling i samråd med Kommuneadvokaten i Kristiansund kommune.
Søknadsfrist: 12. februar.

PERSONALRÅDGIVER/JURIST
• 100 % stilling ved personal- og organisasjonsseksjonen.
Vi søker etter en dyktig jurist eller en person med annen relevant fagbakgrunn som har lyst til å arbeide med spennende og utfordrende
oppgaver på personal- og organisasjonsområdet.
Søknadsfrist: 12. februar.

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

Kunngjøringer
VEISERVICEANLEGG I BOLGA R-290,
Detaljregulering med konsekvensutredning – høring og offentlig ettersyn
Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 19. januar (sak 17/4) at ovennevnt
plan med konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for et ca. 33 daa areal for bebyggelse og anleggsformål (forretning/veiserviceanlegg/bensinstasjon og
næring). Totalt omfatter planen ca. 40daa inkludert grøntstruktur og
samferdselsanlegg.
Planforslaget er tilgjengelig på kristiansund.no (jf. Høring prosjekt og
planer), Servicekontoret (Langveien 19) og ved plan- og byggesak
(Brannstasjon, Øvre Enggate 8). De som er særskilt berørt får tilsendt
varsel.
Spørsmål til planen rettes til Johan Kindeberg 715 74 280, epost: johan.
kindeberg@kristiansund.kommune.no
Merknader sendes innen 13. mars til: postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Øvre Enggate
8, 6509 Kristiansund N.

Lag og foreninger som stod i programmet i fjor, men som ikke deltok, er
strøket, og må melde seg på nytt hvis de ønsker å delta.
Det er ikke tillatt å bruke store lydanlegg og motorkjøretøy i Borgertoget.
Lag og foreninger som vil være med å gjøre 17. mai til en fin dag for
byens befolkning ved å delta med underholdning – sang/musikk/dans/
idrettsaktiviteter m.m. bes melde sin interesse snarest mulig og innen
31. mars
Lag og foreninger registrert i Kristiansund samt i Brønnøysundregistrene
og som har planer om salgsaktiviteter i gågata eller andre steder i byen
bes melde sin interesse snarest mulig og innen 26. april. Seinere påmeldinger kan bli utelatt ved stor pågang. Det blir gitt skriftlig tillatelse etter
behandling i 17. mai komiteen
Alle henvendelser vedrørende 17. mai 2017 gjøres til Kulturenheten v/
Tore Myrum, pr epost: tore.myrum@kristiansund.kommune.no

KULTURMIDLER 2017
Organisasjoner, lag og foreninger innenfor områdene allmenne/generelle
kulturformål, sang og musikk, barn- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv i Kristiansund kan nå søke om kulturmidler for 2017.

17. MAI 2017

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema kan hentes fra kristiansund.no.

Lag og foreninger som ikke deltok i Borgertoget i 2016, men som ønsker
å delta i år, må melde seg snarest og innen 31. mars.

Søknadsfrist: 1. mars.

Politiske møter
•
•
•

Bystyret: 31. januar kl. 13.00, bystyresalen.
Ungdomsrådet: 31. januar kl. 13.00, formannskapssalen.
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester: 2. februar kl. 13.00, Hagelin.

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.

