Oktober 2017
nummer 9/17

Som vanlig var det stappfullt i sentrum da Smølabonan sammen med Aure, Averøy, Tingvoll, Frøya og Hitra inntok byen lørdag 7. oktober.
Her var det mange blide fjes, et vell av mat- og håndarbeidsprodukter og fine kulturinnslag. På kvelden var det konsert i Braatthallen med
fullt hust og stor stemning. Dette var 15. året på rad. ”Ta må dokker aldri slutt med”, var den klare meldingen fra ordfører Kjell Neergaard
(Foto: Petter Ingeberg )
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Innspurten

Av Arne Ingebrigtsen, rådmann

Innspurten er som regel veldig spennende. Selv om
denne lille biten på slutten av en lang prestasjon ikke
utgjør all verden i tid, utgjør den alt i resultat.

jobbes det målrettet med å fornye Kristiansund
kommune sin tekniske infrastruktur så vi slipper å
jobbe med så komplekse IT-løsninger.

Trump gjorde det. De blå-blå gjorde det. Petter gjør
det hele tiden, og nå ser det jammen ut som KBK gjør
det også. De leverer på den siste innspurten.

Det er lett å tenke at disse nye byggene bare
er utgifter, men det er både samfunnsbygging
og tjenesteutvikling. Nesten halvparten av våre
barneskolelærere får moderne lokaler i de nye
skolene. Det samme gjelder nesten en tredel av
våre barnehageansatte. Kulturskolen, biblioteket
og kulturenheten vil ha helt nye rammebetingelser i
opera- og kulturhuset. På campus vil det jobbes med
velferdsteknologi og annen kommunalt interessant
utvikling.

I fjor gjorde vi det i kommunen. Vi tok tak når det
var liten tid igjen av budsjettperioden, og ga litt
ekstra for å komme i mål. Heldigvis hadde vi ikke
så mye å ta igjen. Vi unngikk at opphentingen ble
panisk eller at vi måtte bruke 2017 på restitusjon.
Vi ga litt ekstra som trygget året. I år har vi enda
litt mindre opphenting å foreta, men innspurten er
viktig også i år. Ikke nødvendigvis grunnet Robekspøkelset, for det er bak oss, men for at vi skal bygge
tjenestetilbudet og samfunnet i årene som kommer.
Til det trenger vi litt overskudd i treningsdagboka.
Bystyret vedtok at det skulle settes av omlag 10
millioner i disposisjonsfond, og det må vi klare i år,
og alle påfølgende år også, dersom vi skal bygge
nye skoler, nye barnehager, Rokilde, Campus, operaog kulturhus og andre byutviklingsprosjekter. I tillegg

Sentrum, grunnskolen, kultur, høyere utdanning,
pleie- og omsorg vil være helt annerledes i 2025.
For å komme dit må vi stå på i innspurten. Hvis ikke
vil vi drive kommune anno 1990, og den er det ikke
plass til innenfor rammebetingelsene fra staten. Skal
vi fornye oss er vi avhengige av at vi står løpet.
Takk for innsatsen så langt og lykke til med
innspurten.

innspurten er viktig for at vi skal bygge
tjenestetilbudet og samfunnet i årene som kommer.
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Nytt om navn

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehaandler

ANSETTELSER

Følgende er ansatt i faste stillinger i kommunen i løpet av augustt 2017:
• Siri Beate Aae Loe har 10.07.2017 tiltrådt i 75 % stilling som sykepleier ved Storhaugen helsehus
• Vibeke Eidsøren Johansen har 01.08.2017 tiltrådt i 100% stilling som Adjunkt ved Dale barneskole
• Kjell Arne Gøranson har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Dale barneskole
• Karoline Raudøy har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Atlanten ungdomsskole
• Elisabeth Bengtson Bjerkestrand har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Dalabrekka skole
• Ola Martin Kippervik Ranheim har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Frei skole
• Tor Erling Olsen har 01.08.2017 tiltrådt 100% still som Adjunkt med tilleggsutdanning ved Atlanten ungdomsskole
• Fredrik Kleivli har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Lektor med tilleggsutdanning ved Frei ungdomsskole
• Inger Johanne Øvervåg Haukvik har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Dalabrekka skole
• Espen Holm Astad har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Gomalandet skole
• Anniken Reitan har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Atlanten ungdomsskole
• Bente Røskar har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt med tilleggsutdanning ved Frei ungdomsskole
• Siv Bjerkan har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Allanengen skole
• Eva Knutsen har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Bjerkelund skole
• May Therese Kvarsvik Kamsvåg har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Frei ungdomsskole
• Morten Sikkeland har 01.08.2017 tiltrådt 100% still som Adjunkt med tilleggsutd. ved Nordlandet barneskole
• Milla Hedberg Melgaard har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Bjerkelund barneskole
• Elin Marie Glærum Grønvik har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Gomalandet skole
• Pål Andrè Lyngstad har 01.08.17 tiltrådt i 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Innlandet skole
• Aina Aarøe har 01.08.17 tiltrådt i 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Dale barneskole
• Ingrid Elise Karlsen har 21.08.17 tiltrådt i 100 % stilling som enhetsleder ved Tildeling og koordinering
• Helene Dyrseth har 14.08.17 tiltrådt i 100 % stilling som veileder ved NAV Kristiansund
• Hege Rakvåg har 01.08.17 tiltrådt i 80% stilling som Barne- og ungdomsarbeider ved Dale barneskole
• Nils Petter Bjørke har 01.08.17 tiltrådt i 100% stilling som Fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Wasan Hussein Al-Tamimi har 01.08.2017 tiltrådt i 100% stilling som Adjunkt ved Allanengen skole
• Magnus Fugelsenes har 01.08.2017 tiltrådt i 100% stilling som Fagarbeider ved Kommunalteknikk
• Øystein Grotli Dahle har 01.08.2017 tiltrådt i 75% still som Barne- og ungdomsarbeider ved Frei ungdomsskole
• Christina Almskår har 01.08.2017 tiltrådt i 100% still som Barnehagelærer/spes.ped. ved Opplæringstjenesten
• Galina I Pancharevska har 01.08.2017 tiltrådt 50% stilling som assistent ved Dalabrekka barneskole
• Lene Bergheim har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilli som Barnehagelærer/spesialpedagog ved Opplæringstjenesten
• Dag Erik Elgsaas har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Adjunkt ved Frei barneskole
• Sissel Tøvik har 01.08.2017 tiltrådt 100% stilling som Avdelingsleder for Opplæringstjenesten
• Lise Anett Kjøl har 24.08.2017 tiltrådt 75% stilling som Sykepleier på natt ved Hjemmetjenesten

OPPSIGELSER

Følgende personer har sagt opp sin faste stilling i kommunen i løpet av august 2017:
• Eirik Wiik Rikardsen har sagt opp 100 % still som undervisningsinsp. ved Dale barneskole, fratredelse 01.08.17
• Ragnhild Ekholm Michelsen har sagt opp 50 % still som musikkskolelærer ved Kulturskolen, fratredelse 01.08.17
• Ingrid Tranø har sagt opp sin 100 % stilling som førstesekretær ved Plan- og byggesak, med fratredelse 01.08.17
• Gunnar Leren har sagt opp sin 100 % still som undervisningsinspektør ved Rensvik skole, fratredelse 01.08.17
• Line Kristiansen Cancino har sagt opp sin 40 % stilling som teaterlærer ved Kultur, med fratredelse 01.08.17
• Gyrid Hessen Monge har sagt opp sin 60 % still som SFO-koordinator ved Innlandet skole, fratredelse 01.08.17
• Stefan Rødsand har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Gomalandet skole, med fratredelse 01.08.17
• Malene Olsen har sagyt opp sin 50 % stilling som assistent ved Bo og habilitering, med fratredelse 01.08.2017
• Rainer Deggert har sagt opp 100 % still som driftsl./oppsynsmann ved Kommunalteknikk, fratredelse 01.08.2017
• Jørn Kanestrøm har sagt opp 100 % still som adjunkt m/tillegg v/Atlanten ungdomsskole, fratredelse 01.08.2017
• Olav K.S. Olsen har sagt opp 75 % still som cellist/kulturskolelærer ved Kulturskolen, med fratredelse 01.08.2017
• Krista Annika Viddal har sagt opp 75 % still som sykepleier ved Storhaugen helsehus, fratredelse 02.08.2017
• Magaret Helle har sagt opp 100 % stilling som helsesøster ved Barn, familie, helse, med fratredelse 05.08.2017
• Unni Hoel har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Allanengen skole, med fratredelse 11.08.2017
• Marianne Reitan Larsen har sagt opp 100 % still som spes.sykepleier v/Hjemmetjenesten, fratredelse 29.08.2017
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Utlyste stillinger

Tekst: Laila Karlsvik, saksbehandler

Sentraladministrasjonen:
•

Regionalt reponssenter – alarmsentralen
(studentstillinger)- søknadsfrist 30. oktober

Kommunikasjonssjef, frist: 13. oktober

•
•

Plan- og byggesak:
•

Byggesaksbehandler, frist: 23. oktober

Lærer med tegnspråkkompetanse
•

Bo og habilitering:
•

Koordinator, frist: 22. oktober

Psykisk helse - Søknadsfrist 28. oktober
•
•

•
•
•
•

100 % vernepleier/sykepleier
100 % sosionom
100 % fagarbeider/håndverker
50 % miljøvaktmester

Midl stilling fra d.d. - 31.07.18, med mulighet til
forlengelse. Søknadsfrist: 30. oktober

Hjemmetjenesten - søknadsfrist 30. oktober

100 % helsefagarbeider ved Aktiviseringstilbudet
2 x 100 % miljøterapeut ved Rustjenesten

Psykisk helse prosjektet ”Housing First
Kristiansund”- Søknadsfrist 28. oktober

29 % stilling med arbeid hver 2. helg,
16 % stilling med arbeid hver 3. helg,

•
•
•

8 faste stillinger som sykepleier i div.
stillingsstørrelser
2 vikariater som sykepleier
5 x 100 % faste stillinger som helsefagarbeider

Barn, familie og Helse
•

100 % fast stilling som barnevernkurator.
Søknadsfrist: 30. oktober

Fullstendig utlysningstekst og hvordan du søker finner
du på kristiansund.no -”Ledige stillinger”

TV-aksjonen 2017 - Bli bøssebærer
TV-aksjonen
NRK
2017 går i år til
UNICEFs arbeid for
å gi utdanning til
barn
rammet
av
krig og konflikt. De
innsamlede midlene
skal gi utdanning til
barn i Colombia, Mali,
Syria, Pakistan og SørSudan.
Ta vel imot bøssebærerne
som har som mål å
besøke alle husstander i
tidsrommet 16.00 - 18.00
søndag 22. oktober.
Som bøssebærer bidrar
du til verdens største
innsamlingsdugnad.

Minst 165 bøssebærere

Innsamlingskomiteen; Bak fra venstre Turid Engdahl,
Henrik Stensønes og Kirsti Dyrnes. I midten Ragnhild
Helseth og Mariann Wiig, Foran: Line Hoen.

Vi trenger minimum 165
bøssebærere, og har i
dag under 20. Er du under
18 år, må du gå i følge
med en som er voksen.
Ønsker du å gå sammen
med en venn, holder

det at én av dere registrerer seg
som bøssebærer. Meld deg på via
www.blimed.no. Har du ønske om
en spesiell rode, kan du kontakte
Mariann Wiig på mariann.wiig@
kristiansund.kommune.no.

Næringslivsaksjonen

Næringslivsaksjonen, hvor vi samler
en gjeng næringslivsledere, som
igjen bruker et par timer til å ringe
sine kontakter i næringslivet, går av
stabelen i Festiviteten 18. oktober.
I år, som i fjor, skal vi konkurrere med
Molde og Ålesund som arrangerer
aksjonen samme dag og klokkeslett
som oss. NRK vil filme og streame
seansen på nett.
Foreløpig er vi litt få ringere, men vi
regner med at næringslivslederne,
som blir kontaktet i disse dager,
melder seg på for å gjøre en
innsats. I fjor var det mange som
sa at det var gøy å være med å
ringe, og de ønsket å delta neste år
også. Vi satser på nok en vellykket
næringslivsaksjon!
Tekst: Mariann S Wiig
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Monge slutter - Sagen inn i oljen

Torbjørn K Sagen (H) er valgt som ny leder

Anton Monge har sluttet som leder av olje- og energiutvalget.

Det er gjennomført et vaktskifte i olje- og energiutvalget.
Anton Monge (H) har overlatt
roret til partifellen Torbjørn K.
Sagen.
Anton Monge (f. 1942) er den som
i kommunens organer har virket
lengst for oljebyen Kristiansund.
Han ble ansatt i kommunen som
teknisk rådmann i 1979, som er året
da reguleringsarbeidene startet i
Vikan, og det første området ble
utviklet i startfasen for hovedforsyningsbasen som åpnet 27. mai
1980. Monge overtok senere som
finansrådmann etter Thor Sætherø.
Anton Monge har administrativt
ledet oljebyen sammen med sju
ordførere; Ole Stokke, Otto Dyb, Knut
Engdahl, Øivind Jensen, Harald M.
Stokke, Aud Inger Aure og Dagfinn
Ripnes.
Politisk har han deltatt sammen med
ordførerne Per Kristian Øyen og Kjell
Neergaard – sammenhengende
med oljespørsmål fra 1979 til 2017.
Det er litt av en reise han har vært
med på.
Da Monge startet i kommunen, var
landets første oljeminister Bjartmar
Gjerde. Mer enn 20 statsråder har

kommet og gått i
næring i Monges tid.

olje/energi/

Etter at Otto Dyb (V) sluttet i oljeutvalget etter 25 år i 1995, er Monge
kontinuitetsbæreren i utviklingen av
oljebyen.
Da Monge sluttet som rådmann
for vel ti år siden, gikk han inn i
politikken som bystyremedlem for
Høyre og medlem av oljeutvalget. I
inneværende periode har han vært
leder av utvalget, som nå har fått
navnet olje- og energiutvalget.
Monge har hatt verv som styreformann i Midt-Norsk Baseservice,
styremedlem i Midnor og Vestbase,
styreformann i Norpower Br. Malo,
styreformann i BI avdeling Møre og
Fastlandsfinans.
Etter studier i Newcastle hadde han
en sivil karriere i selskaper som
Standard Telefon- og Kabelfabrikk,
Glamox, Statens teknologiske institutt og som bedriftsrådgiver.
Anton er en ekte kristiansunder og en
stor patriot, er kjent for sin analytiske
tilnærming og strategiske tenkning.
Anton Monge er åpen om sin
diagnose med Parkinsons sykdom
og grensene det setter for blant
annet reisevirksomhet. Det var
et følelsesladet øyeblikk da han i

bystyret 3. oktober takket av som
utvalgsleder. Monge fortsetter som
bystyrerepresentant.
Bystyret valgte enstemmig Torbjørn
K. Sagen (f. 1967) som ny leder av
olje- og energiutvalget.
Sagen er gruppeleder for Høyre i
bystyret, er med i formannskapet
og leder av plan- og bygningsrådet.
Torbjørn Sagen er ansatt i kommunen som beredskapsleder, og
er prosjektleder for interkommunalt
beredskapsarbeid.
Tidligere har han vært varabrannsjef,
og han har vært brannmester i
Stjørdal, brannkonstabel i Levanger
og slaktersvenn i Midt-Norge
slakteri.
Torbjørn K. Sagen er født og oppvokst i Levanger.
De øvrige medlemmene av olje- og
energiutvalget er Berit Tønnesen (A)
nestleder, Bjarne S. Elde (A), Maritta
B. Ohrstrand (Sp) og Geir Nordli
(Uavh.). I tillegg deltar ordfører og
rådmann på alle møtene. Olje- og
energirådgiver Helge Hegerberg er
utvalgets sekretær.
Tekst: Helge Hegerberg
Foto. Petter Ingeberg
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Fra skipshandel til servicetorg

Jonas Eriksen startet driften 1. juli i 1902

1. juli i 1902 startet den 38
år
gamle
Jonas
Eriksen
skipshandel i Vågeveien 2. Det
ble starten på et 112 år langt
forretningseventyr. I oktober
2017 var det nyåpning av
”Jonasgården” som kommunalt servicetorg i en naturlig
forlengelse av rådhuset.
Gårdbrukersønnen Jonas Eriksen
(1864-1939) var fra Hordaland. 16
år gammel kom han til Kristiansund.
Her var det jobbmuligheter. Etter å
ha jobbet en rekke år i byen, deriblant 21 år i skipshandelen til Arne
Arnesen, tok han i 1902 sjansen på å
åpne sin egen skipshandel.

Kirkelandet og Nordlandet står i brann.
Bildet er tatt 29. april 1940 av en tysk flyger

Han startet i en gammel brygge i
Vågeveien 2 og det gikk utmerket.
Etterhvert ble det behov for flere
lokaler, på Storkaia, på Innlandet
og i Vågen. I tillegg til skipshandel
ble det omsatt store mengder salt,
stein og sild.

Byen ble lagt i ruiner
Kristiansund er blitt en ruinby

I april i 1940 ble Kristiansund bombet
og lagt i ruiner. Deriblant Jonas
Eriksen sine lokaler i Vågeveien og
på Storkaia. Brygga på Innlandet og
i Vågen og Kullkrana ble berget.
Driften av Jonas Eriksen startet opp
igjen få dager etter brannen med
utsalgssted i Vågen. Ryddingen av
branntomta startet umiddelbart,
og det ble allerede i mai 1940 søkt
om oppsetting av en midlertidig
butikkbrakke.

Jonas Eriksen var den første forretningsbrakken i Kristiansund og åpnet i juni 1940

Den første butikkbrakken

I juni i 1940 åpnet brakken, og det
var den første butikkbrakken i
byen. Etterhvert kom det mange
flere. Bygningsartikler var nå et
av satsningsområdene og etterspørselen var enorm. I 1941 ble
brakken bygd på med en ekstra
etasje samt lagerlokale i bakkant.

Stor gjenreisningsgård
Den nye store forretningsgården til Jonas
Eriksen i Vågeveien 4 åpnet 8. desember i
1947 og var den første i gjenreisningsbyen
Kristiansund

Da freden kom i mai i 1945 var
Jonas Eriksen raskt ute med å
søke om bygging av en ny stor

forretningsgård
i
jernbetong.
Mandag 8. desember i 1947 var det
åpning av den nye store butikken.
Den første forretningsgården i
gjenreisningsbyen
Kristiansund.
Med gode forbindelser hadde
bedriften skaffet et stort og assortert
lager av populære varer, og køen
var stor utenfor da dørene åpnet
for første gang. Butikkbrakken sto
fortsatt og ble revet kort tid etter.

Utstyrte fiskeflåten

Driften gikk så det suste og
bedriften hadde mange ”bein” å
stå på. Skipshandelen fikk også
et betydelig løft da Jonas Eriksen
engasjerte seg i oppbygging av
den lokale trålerflåten. En rekke
trålerere hadde Jonas Eriksen som
base når de skulle handle utstyr og
proviantere mat.
Under sildtida på 1950-tallet og på
begynnelen av 1960 tallet var kaia
fylt opp av sildsnurpere, og det var
kort vei inn til ”Jonas” som hadde
alt. Da var det døgnåpent.

Flink på omstilling

Bedriften har vært flinke til å omstille
seg etter markedet, og i midten av
mai i 1964 var det på nytt kø utenfor
”Jonas”. Da åpnet byens første
rulletrapp samtidig med åpning av
konfeksjonsavdeling i andre etasje.
De fleste kundene var damer og
de annonerte kjolene til en krone pr
stykke ble raskt revet unna.
I 2002 feiret varehuset ”Jonas Eriksen”
100 år med storstilt markering både
i og utenfor butikken.

Opphør i 2014

I august 2014, ble driften lagt ned.
Konkurransen fra kjøpesentre og
netthandel ble for tøff, skrev bedriftens ledelse i en pressemelding.
Bygningen ble solgt til kommunen.
Ombyggingsarbeidet startet i 2016
og torsdag 28. september 2017 var
det nyåpning av Vågeveien 4 som
kommunalt administrsjonsbygg.
Tekst: Petter Ingeberg
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Nyåpning av Vågeveien 4
flotte kulturelle innslag fra Johannes
Tylden, Annetts danceteria og Frei
barnekor.
Innbyggerne fikk noe å bite i under
arrangementet samt en guidet tur
gjennom bygget med presentasjon
av enhetene. I tillegg fikk de påfyll
med en historisk presentasjon av
bygget gjennomført av informasjonsleder Petter Ingeberg.

Intern markering for ansatte

Mandag 2. oktober møttes ansatte
på rådhuset, Servicetorget og
IKT-enheten til en felles intern
markering, ledet av personalsjef
Synnøve Tangen..

Servicetorget, kulturenheten,
Sundbåtvesenet,
tildeling
og koordinering, plan- og
byggesak
og
eiendomsdrift har flyttet inn i nye flotte
lokaler i Vågeveien 4. Dette
for å samle tjenester, og yte
enda bedre service til innbyggerne.
Nyåpningen
av
Vågeveien 4 ble markert med
to innflyttingsarrangement. En
offisiell åpning for innbyggerne,
og en for de ansatte.

Offisiell åpning for innbyggerne

Torsdag 28. september arrangerte
kommunen offisiell åpning av
Servicetorget for sine innbyggere.
Konferansier var Annette Gundersen.
Hensikten var å invitere innbyggerne inn i bygget, og bli bedre kjent
med alle tjenestene vi leverer.
Programmet
inkluderte
både
taler fra ordfører Kjell Neergaard,
rådmann Arne Ingebrigtsen, samt
innbygger John Kuløy. I tillegg fikk vi

Målet med møtet var å bli bedre
kjent, samt fokusere på forventningene til hvordan vi skal samarbeide og jobbe smartere.
I tillegg til tale fra rådmannen,
fikk også enhetene to minutter
på å presentere seg selv og
sine oppgaver. Alle ansatte fikk
en historisk gjennomgang av
Vågeveien, før vi tok turen over til det
nye Servicetorget med omvisning
og ansatte-quiz.
Tekst: Hege Kristin Hovde
Foto: Hege K Hovde, Mariann Wiig, Petter
Ingeberg
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Et flott nærmiljøanlegg på Allanengen
sier Carina Mjønes.
De ansatte ved skolen merker stor
forskjell på barnas fysiske form
etter at de 3 anleggene ble tatt
i bruk. Det er full aktivitet både i
og utenom skoletid, og i helgene.
Barn og ungdom tar med seg sine
familier, og Boreas aktivitetspark
er nå tilpasset alle aldersgrupper.
Også besteforeldre som er med.

Allanengen skole ved FAU har
i løpet av de siste tre årene
fått tre nye nærmiljøanlegg,
finansiert
gjennom
spillemiddelordningen.
Staten har som mål å bidra til
bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive
idrett og fysisk aktivitet i lokalmiljøet.
Noe som stimulerer og tilfredsstiller
barns behov for fysisk aktivitet i
organiserte eller egenorganiserte
former.
Den viktigste målgruppen for bruk
av spillemidler til idrettsformål er
barn og ungdom.
Av erfaring vet vi at flere barn kun
får fysisk aktivitet i skoletiden, og at
det derfor er viktig at kommunene
prioriterer bygging av nærmiljøanlegg på skolene.
På Allanengen , har FAU ved leder av
utekomiteen, Carina Mjønes, tatt tak
i dette. I samarbeid med kommunen
er det planlagt og gjennomført
byggingen av tre nærmiljøanlegg.

Første steg: Ballbinge

Første steg var en spennende ballbinge med
aktivitetsskapende
kunstgressdekke.

-Vi valgte et flerfarget kunstgress
med løpebane, håndball, fotball,

tennis og basketmuligheter. Vi satte
opp tilpasset mål og kurver for disse
aktivitetene, sier Carina.
På dugnad bygget FAU og foreldregruppen tribuner ved bingen, og
disse rommer flere hundre tilskuere.

Andre steg: Klatrejungel

Andre steg var å skape en stor
klatrejungel for barn, som utfordrer
både motorikk og fysikk. Ønsket var
å gjøre den så spennende at både
barn og ungdom kunne utfordre
seg selv, og kjenne mestring.
Klatrejungelen er 33 meter lang,
og har en høyde på 6 meter. Et
flott gummidekke ble lagt som
fallunderlag. Dette skaper samtidig
et estetisk og urbant inntrykk.

Tredje steg: Treningspark

Tredje steg var å bygge et utendørs
treningspark for alle aldre, samt
de som sitter i rullestol. Her er det
6 apparater for junior, 6 apparater
for senior og 2 apparater tilpasset
rullestolbrukere.
De 14 apparatene utfordrer alle
muskelgrupper i kroppen, og her
trener man med sin egen vekt
som motstand. -Treningsparkene
er populære i andre større byer i
Europa, og vi er veldig stolt av at
Kristiansund nå kan skilte med sin
egen urbane utendørs treningspark,

Mange benker er plassert ut, slik
at man kan nyte både mat og
drikke under aktivitetene. Anlegget
er åpent for alle etter skoletid og
i helgene. Skolen og FAU håper
mange tar med barna hit for å trene
og leke i de flotte omgivelsene.
Kostnaden for oppgraderingen av
uteområdet har en pris på omlag 2,5
millioner. Finansieringen har vært
mulig med hjelp av spillemidler,
kommunen, næringslivet, foreninger
og dugnadsinnsats.
Det har også vært viktig med et
dedikert engasjement og arbeidsinnsats over tid fra utekomitéen ved
skolen.
-Veldig mange timer er brukt på
prosjektet. Det ligger mye arbeid
bak med planlegging, søknader,
organisering, innhenting av anbud,
finansiering, bygging osv. Det krever
velvilje fra mange instanser, og
opplevelsen av samarbeidet med
kommunen har vært fantastisk”, sier
Carina Mjønes.

-Jeg både ser og hører at noen
klager på at kommunen burde
gjøre mer, skape mer og fikse ting
og tang. Hvem er denne kommunen
egentlig. Kjenner vi han? Kommunen, det er oss det! Det er vi som
er kommunen. Uten alle oss som
bor her, er det ingen kommune, og
da er det klart at vi bør fikser et og
annet selv også synes jeg! Ikke klag
på det som ikke blir gjort, skap, bygg
og gjør det selv, sier Carina med et
lurt smil.
Tekst: Britt E Hjelle, .
Foto: Håvard Nyeggen Løberg
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Innspurt på årets StikkUT!
har skrevet seg i bøkene.
Det er nå tid for å bestille krus og
bolle. Kristiansundkunstneren Signe
Louise Aasen har sørget for nytt
motiv på årets produkter.
Bestilling av krus og bolle gjøres
inne på nettsiden til StikkUt, og
det planlegges et eget StikkUT
arrangement på Rådhusplassen
torsdag 2. november, hvor StikkUT
produktene kan hentes. Husk
å bestille krus og bolle innen 1.
november.

Det er innspurt på årets
StikkUt!-sesong og du kan
registrere turer fram til 1.
november.
Den varme og fine sensommeren
og høsten har inspirert til mange
flotte turopplevelser i egen og
nærliggende kommuner. Friluftsområder er besøkt og nye fine naturperler oppdaget. Turgåere deler
opplevelser og sprer informasjon
om ulike turområder i kommunen.
En ettermiddag i høst fikk jeg denne
meldingen: Jeg vet ikke om du er
klar over det, MEN StikkUT er så bra

altså. Vedlagt et bilde som viste
en glad, svett og smilende turgåer.
Dette viser at StikkUT treffer mange,
både den som ønsker å gå langt,
høyt og raskt, og den som ønsker å
gå flatt og unngå høyder.

Vi ønsker alle en fin og aktiv
oktobermåned. Det er ennå ikke
for sent å invitere en venn, nabo,
arbeidskollega, kjæresten eller hele
familien med på StikkUT tur. God
turopplevelse.

Tilrettelegging av stier, møteplasser
med benker, skilting og en bok å
skrive navnet i, betyr mye for helsa
både fysisk og psykisk. I Kristiansund
ønsker vi å være en varm by hvor
det er godt å bo og godt å leve.

Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator
Foto: Petter Ingeberg
Illustrasjon på kopp/fat: Signe Louise Aasen

Nærmere 44 000 registeringer i
Kristiansund er gjort på nett så langt
og da vet vi at over det dobbelte

Kristiansund en MOT-partner
ungdomsskole 2017,
Foredrag,
coaching og lederutvikling vil bli gitt til
skolepersonalet,
kommuneledelsen
og
lokalsamfunnet
gjennom tre år.

Christine Reitan, Rune Brateth, Siv Iren Andersson, Arne
Ingbrigtsen og Kjell Nenergaard

Nye partnerskapsavtaler er
underskrevet, kommunen og
skolene er samfunnsbyggere,
Nordlandet ungdomsskole ble
kåret til årets MOT-partner

Onsdag 4. oktober
kommuneledelsen
enhetsledere besøk
Rune Bratseth som
en av MOTs stiftere,
styreleder i MOT.

fikk
og
av
er
og

Gjennom foredraget delte Rune sine
egne erfaringer som leder og håpet
at han gjennom foredraget ga
lederne noen tanker og reflek-sjoner

som de kan ta med seg i hverdagen.
Ekthet, selvinnsikt, bevisstgjøring,
ydmykhet, tillit, forandring og hvile
var noen av temaene som ble
utdypet.
Flere gode historier og opplevelser
ble fortalt, både som fotballspiller
i Werder Bremen og som sportsdirektør i Rosenborg.
Et inspirerende foredrag som løfter
frem det å være på lag, se hverandre
og at en ikke blir god alene. Rune
fortalte at hans mor kom fra Frei,
så etter foredraget ble det tid til et
besøk til Elven, hjemplassen til mor
Bratseth.
Tekst og Foto: Bente Elshaug
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Fullt hus på åpen dag
Omsorg og trygghet

KSU 24/7 og NRK var til stede for å
dekke begivenhetene. Sistnevnte
laget også en videosnutt om
formålet med dagen, og ikke minst
hvordan Sander på fire år klarte
seg da han litt spent gikk fram
for å slukke brannen i karet, med
god hjelp fra både mamma og
brannkonstabel Per Ola Thingvold.
Årets store nyhet var utvilsomt
Brannbamsen Bjørnis, som gjorde
sin første opptreden i nordmørsbyen og senere på dagen på
Averøya. Bjørnis begynte som et
prosjekt i Trøndelag brann- og
redningstjeneste, men har utviklet
seg til å bli et nasjonalt prosjekt
som ledes av moldenseren Rikard
B. Heimen.
Bjørnis har to funksjoner: Han skal
møte barns behov for omsorg og
trygghet ved brann eller andre
ulykker, samtidig som han skal bidra
i det viktige brannvernarbeidet.
Bjørnis-bamser er alltid tilgjengelig
i brannbilene, slik at de kan deles ut
til barn som har opplevd brann eller
ulykker.

Lørdag
23.
september
vrimlet det av store og små
brannkonstabler på brannstasjonen i Øvre Enggate.
Åpen dag på brannstasjonen er blitt
en solid tradisjon over hele landet.
Lørdag 23. september var det nok
en gang duket for åpne porter
og spennende aktiviteter for hele
familien. Arrangementet var avslutningen på Brannvernuka, en
årlig kampanje som Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring, DSB
og det lokale el-tilsyn står bak.
–Åpen dag var en formidabel
suksess. Aldri før har det vært
så mange besøkende her, og
alle virket veldig fornøyde, oppsummerer leder for forebyggende
avdeling, Gunnar Grimsmo Jensen.
Han er også er svært fornøyd med

hvordan de ulike postene fungerte.
Allerede før åpning begynte de
første familiene å strømme på. De
kunne blant annet bryne seg på
en kunnskapsløype, hvor fokuset
var rettet på hva man kan gjøre
hjemme for å være best mulig
rustet mot brann.
På siste post i løypa ble deltakerne
spurt rett ut hva de skal gjøre
når de kommer hjem fra åpen
brannstasjon. Det riktige svaret var
så klart å ha brannøvelse, ikke male
kjøkkenet eller pakke kofferten og
reise til månen.

Under arrangementet fikk Bjørnis
ha sitt eget show og danse for
hundrevis av publikummere. Det
var nærmest kaotiske tilstander da
bamsen med den store hjelmen
hoppet ned fra scenen for å hilse
på de publikum, men han fikk
omsider kommet seg rundt og hilst
på hver og en, til stor glede for de
frammøtte.
Tekst :Per Kristian Leikanger
Foto: Per Kristian Leikanger, Petter Ingeberg

Medarrangørene NEAS og Engdahl
Assuranse stilte med stand hvor
man kunne delta i konkurranser,
motta giveaways, gode råd og
informasjon
om
blant
annet
elsikkerhet.
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19 cruisebåtanløp i 2018

Forberedelsene til neste års
cruisebåtsesong er godt i
gang, og så langt er det ventet
19 anløp med
totalt rundt
22 000 passsjerer. Det første
skipet kommer 23. april og det
siste 1. november.

Det første skipet, «AIDAvita» anløper
Kristiansund 23. april på vintercruise,
og skal ialt ha 4 anløp i Kristiansund
i 2018. «Magellan» er det siste skipet
og anløper 1. november.
Det største skipet er «Queen
Victorie». Det er 294 meter langt, har
plass til i alt 2 206 passasjerer pluss

mannskap og anløper 28. maii.
Så langt er det 19 cruiseskip som
har bestilt kaiplass i Kristiansund,
og hvis passasjerlistene er fulle så
utgjør det omlag 22 200 passasjerer
pluss mannskap.
Tekst og foto: Petter Ingeberg

Skipets navn

Anløpsdato

Ankonst

Avreise

Lengde

Ant pass.

AIDAvita

23. april

07:00

16:00

203

1266

Queen Victoria

28. mai

08:00

18:00

294

2206

Ocean Majesty

29. mai

08:00

13:00

135

621

AIDAvita

01. juni

07:00

16:00

203

1266

Albatros

10. juni

08:00

13:00

178

900

TBN

12. juni

08:00

15:00

185

2076

Braemar

25. juni

08:00

15:00

196

989

Silver Cloud

06. juli

06:00

16:00

156

296

Nautica

15. juli

09:00

19:00

180

650

Marina

17. juli

09:00

21:00

238

1258

Balmoral

18. juli

08:00

16:00

188

1340

Albatros

05. august

08:00

13:00

178

900

Arcadia

10. august

08:00

18:00

290

2388

Seven Seas Navigator

16. august

08:00

15:00

171

490

The World

30. august

08:00

20:00

196

976

AIDAvita

11. september

07:00

16:00

203

1266

AIDAvita

22. september

07:00

16:00

203

1266

Marco Polo

26. oktober

08:00

15:00

176

800

Magellan

01. november

08:30

16:00

222

1250
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Ny belysning av Vardetårnet

Belysningen på Varden har
lenge vært moden for utskifting.
Etter initiativ fra «Gamle Kripos»
og Brystkreftforeningen, samt
bistand fra West Elektro og
NEAS har kommunens tekniske
enhet nå fått skiftet ut lysene.
Før var det 3 armaturer på til
sammen 3000 watt. Nå er det 7
LED-armaturer på i alt 350 watt
som lyser opp Vardetårnet. I
forbindelse med «Rosa sløyfe»
aksjonen var det en «Nye lys
på Varden markering» torsdag
5. oktober. Da fikk Varden rosa
belysning.
Tidligere i år tok Per Arne Westavik
på vegne av Gamle Kripos opp
ønsket om å forbedre belysningen
av Varden. Eksisterende belysning
var ustabilt og modent for fornyelse,
og da burde det samtidig sørges
for et bedre anlegg. Det burde være
mulighet for endre lysfargen og få

annen lyseffekt i forbindelse med
enkelte arrangementer. Westavik
syntes man ved et nytt lysanlegg
kunne få mer ut av Varden og dette
unike stedet i byen vår.
Anne Grethe Holmen som er
engasjert i Brystkreftforeningen, tok
opp tråden i sommer for å få satt
rosa lys på Varden i forbindelse
med årets ”Rosa sløyfe” aksjon.
Kommunalteknikk så positivt på
henvendelsene, men innså raskt
at her trengtes det både allierte
og sponsorer for å gjennomføre
en ny belysning. Et nytt lysanlegg
som i tillegg til vanlig hvitt lys enkelt
kunne svitsjes til annen farge. Slik
lysarmatur er ikke «hyllevare» og
må bestilles spesielt. Det tok tid å
finne firma som både kunne levere
hurtig og til akseptabel pris.
Uten faglig bistand fra West
Elektro og viktige sponsorkroner
fra NEAS ville tiltaket ikke latt seg

gjennomføre.
West Elektro har brukt mange gratis
timer til planlegging og praktisk
gjennomføring, mens NEAS støtter
tiltaket med 30 000. Resterende
kostnad på rundt 60 000 dekkes av
kommunen.
Før var det 3 armaturer på til
sammen 3000 watt. Nå er det 7
LED-armaturer på i alt 350 watt.
Strømforbruket blir dermed vesentlig
redusert, og det blir samtidig likevel
sterkere lys. Vi har med dette fått
en klar forbedring av belysningen
av Varden og lys som kan endres
etter formål og anledninger som
passer. Det nye armaturet har 7
fargekombinasjoner og anlegget
styres elektronisk med en app.
I forbindelse med årets «Rosa
sløyfe»-aksjon blir Vardetårnet rosa
ut oktober måned.
Tekst: Eivind Raanes
Foto: Kjell Nordtvedt Røsand

”Åpningen” av den nye belysningen på Varden ble markert om
kvelden den 5. oktober i en enkel seremoni der representanter fra
kommunen, brystforeningen og Gamle Kripos deltok..
Værgudene var ikke i godlune, så etter at lysene ble tent, trakk
forsamlingen inn i Vardetårnet. . (foto: Petter Ingeberg)
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Aktivitetsløype for alle
Vi så at dette området passet
fint til disse bevegelses- og
treningsapparatene, samtidig som
ny og mer belysning gjør stedet mer
attraktivt og brukervennlig.
Aktivitetsløypa er klar til bruk og
flere har allerede vært i området,
både på dagtid og kveldstid.

Flere gule apparater står
klare til bruk i Folkeparken.
Tilskudd
gjennom
spillemidler, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og kommunale midler realiserer en
aktivitetsløype midt i Folkeparken, nærmere bestemt i
området ved hoppbakken.
Folkeparken er en av de viktigste
friluftsområdene i Kommunen, der
vi har mulighet til lek, turgåing,
løping, frisbeegolf, bading og sosialt
samvær.

Flere møteplasser med benker og
utsiktspunkt finnes i hele parken.
Folkeparken er en av de områdene
som brukes mest av både skoleelever, ulike tur- og løpegrupper,
friskliv og mestringstiltak og barnehagebarn.
Langs stiene og mellom trærne er
det lunt, selv på en regn- og vindfull
dag.
Da det ble anlagt sti over nye
rørledninger
i
området
ved
hoppbakken i 2015, startet arbeidet
med planlegging av aktivitetsløype.

I slutten av oktober gjøres det ferdig
et område med treningsapparater
for bevegelseshemmede, og det
blir plassert ut flere bord og benker
i området.
Det vil også bli søkt tilskudd i 2018 for
å kunne gjøre ferdig siste byggetrinn, og går alt etter planen står det
ferdig i løpet av våren 2018.
Aktivitetsløypa er åpen for alle.
Bilder med øvelser er festet på
apparatene og en QR kode som
kan skannes.
Du kommer da
inn på video som viser hvordan
apparatene kan brukes. Det blir
offisiell åpning i begynnelsen av
november.
Tekst: Bente Elshaug
Foto: Per Inge Storvik

Ny struktur for barneskolene
fattet prinsippvedtak om ny
skolestruktur i november 2016.
Vedtaket innebærer bygging av to nye barneskoler,
rehabilitering av fem og nedlegging av fire.

Høsten 2016 ble det lagt fram
en utredning om ny struktur
for barneskolene. Utredningen
var laget av en tverrfaglig
arbeidsgruppe.
Rapporten
var på høring og det kom
mange gode innspill. Bystyret

Dalabrekka skole og Gomalandet
skole skal nedlegges, og erstattes
av én ny felles skole. Det samme
gjelder for Rensvik skole og for
Bjerkelund skole.
I begge tilfeller skal tomteplassering utredes nærmere.
Nå går prosessen inn i en videre utredningsfase, hvor både kvalitative
og kvantitative forhold skal utredes
og avklares.

Målet er å realisere en bærekraftig
skolestruktur som ivaretar ambisjonene om et likeverdig skoletilbud
uavhengig av bostedsadresse.
Å avklare lokalisering av de to
nye skolene blir en viktig del av
tidligfasen i prosjektet. Framover
skal det jobbes med kartlegging og
utredning av ulike tomtealternativer.
I prosjektet blir det viktig å legge
til rette for brukermedvirkning i alle
fasene, samt en god informasjonsflyt
og dialog med både brukergrupper
og innbyggerne.
Tekst: Merete Maurset, prosjektleder
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Fagbrev som byggdrifter
I slutten september fikk Interne
tjenester en faglig berikelse.
Den bygningsansvarlige på
Storhaugen helsehus, Roger
Hopmark, besto da fagprøven
som byggdrifter.
Prøven er to-delt. En teoridel og en
praksis del. Den siste og praktiske
prøven ble avlagt og bestått 22.
september.
Bygninger er som resten av samfunnet utsatt for en rivende utvikling.
Derfor er en håndverksmessig

bakgrunn ikke lengre dekkende
bakgrunn når det gjelder drifts- og
vedlikeholdsøkonomi, og da særlig
på flerbruks bygg i døgndrift. Derfor er det til stor hjelp å få tilført
denne nye kompetanse som er den
første i Kristiansund og nummer tre
i Møre og Romsdal.
Dette har stor betydning både
for drifts sikkerheten og for
driftsøkonomien.
Tekst og foto: Bjørn Nortun, fagleder Intere
Tjenester

Fakkeltog til Varden på Nyttårsaften
sangen. Deretter avslutning med et
stort og festlig fyrverkeri.
Årets fyrverkeri blir i samme
størrelsesorden som tidligere. Dette
takket være et økonomisk spleiselag fra både bedrifter og privatpersoner, som gir dette i nyttårsgave
til innbyggerne.
Fyrverkeriet monteres, programeres
og skytes opp av godkjente pyroteknikere.
Under oppskytingen så har vi også
brannfolk i nærheten som kan bistå
hvis noe antennes.

Fakkeltoget opp til Varden om
ettermiddagen på Nyttårsaften
er en godt innarbeidet og
meget
populær
tradisjon.
Nå planlegges vi det 18.
arrangementet. I fjor måtte vi
avlyse på grunn av dårlig vær.
I år håper vi på finvær.
Fakkeltoget startet opprinnelig som
et engangstiltak i 1999, knyttet til
tusenårskiftet. Tiltaket var imidlertid
så populært og oppslutningen så
stor, at vi allerede under det første

toget bestemte oss for å gjenta
suksessen året etter. Og slik har det
fortsatt
Årets tog har samme tidsplan
og rute som tidligere. Starter fra
Kongens Plass klokken 16.30 og
ender på Varden.
Kristiansund Rotary sørger for salg
av faklene og at inntektene av
salget går som vanlig til et godt
formål.

Siden
dette
er
et
utendørs
arrangement, på årets siste dag, så
er det selvsagt et lite værforbehold.
Blir været for ille så kan arrangementet bli avlysing. Hvis det skjer
så melder vi det på kommunens
hjemmeside, facebookside og trolig
også i TK.no og på KSU247.
Arrangør er Kristiansund kommune
Tekst og foto: Petter Ingeberg

På Varden blir det et par korte
nyttårshilsener og to vers av by-
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Kristiansund - god på valg
konferanse i Stavanger i slutten av
oktober.
Her vil refleksjoner rundt stortingsvalget og veien videre være i fokus.

Valggjennomføringen
styres
av egen lov, forskrift, og
selvfølgelig
kommuneloven.
I lovverket er det en skjønnsbasert bør-ordlyd, og kommunene drilles på at man
skal strekke seg langt for
at den som er stemmeberettiget og ønsker å avlegge
stemme, får gjort akkurat det.
Det er under dette mottoet
vi utvikler og forbedrer valggjennomføringen i Kristiansund – valg for valg.
Ambulerende stemmegivning vil
si det å avlegge stemme utenfor
godkjent stemmelokale. Det kan
for eksempel være på sykehjem,
sykehus, fengsel, hjemme eller
utenfor stemmelokaler.
Lovverket regulerer annonsering
og avvikling av ambulerende
stemmemottak i den enkelte
kommune. Av praktiske årsaker blir
det satt frister og bestemte datoer
for stemmemottak for bestemte
lokaliteter.
Sammen med ordinært forhåndstemmemottak fra 1. juli til 8.
september i kommunens servicekontor ønsker vi å imøtekomme
alle som vil avlegge stemme i
Kristiansund.

Likevel ser vi at noen faller
utenfor. Det kan være eldre på
institusjon som mottok behandling i
tidsrommet våre stemmemottakere
besøkte deres institusjon, plutselig
innleggelse eller uførhet og så
videre. Valgloven regulerer hvordan
en stemme skal mottas ved
ambulerende stemmemottak, av
hvem og med hvilket utstyr. Dette
gjør at hver stemme som mottas
krever en del forberedelse.
Da forhåndstemmemottaket for
Kristiansund i Langveien 19. stengte
for dette valget, fredag 8. september
kl 15.00, fikk vegadministrasjonen
inn tre henvendelser med ønske om
å avlegge ambulerende stemme.
Da pakket to autoriserte stemmemottakere opp en kommunal elbil med urne og valgmanntall og
gjorde en ekstra valgrunde denne
siste fredags ettermiddagen før
valgdagen. Vi skal være gode på
valg, også for velgeren.

Erfaring

”Valgforum” er et medlemsforum
for valgadministrasjonen i norske
kommuner og fylkeskommuner.
Gjennom
Valgforum
utveksles
erfaringer om gjennomføring av
valg.
Valgforum
kommuner

I kjølvannet av endringer i valgforskriften helt på tampen, i form
av at alle kommuner måtte telle
stemmesedlene manuelt og ikke
elektronisk som mangle planla,
legger sentrale valgmyndigheter
nå stor vekt på å bygge solid
kompetanse i kommunene, og
slik utruste oss med avgjørende
omstillingsevne i en kommunal
oppgave som er høyaktuell, også i
global sammenheng. Videre er det
viktig spre kunnskap om hvordan
valget gjennomføres og kontrolleres
for å opprettholde tillit til det norske
valgsystemet.

Internevaluering

Valgadministrasjonen i Kristiansund
kommune er i gang med en omfattende internevaluering av valggjennomføringen.
Valgstyret vedtok den 12. september
at bystyret skal bli forelagt en
sak i 2018 der evalueringene fra
valggjennomføringen i 2017 legger
grunnlag for en innstilling om valggjennomføringen, inkludert antall
valgkretser i valggjennomføringen i
fylkesting og kommunestyrevalget i
2019.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med å
kart-legge kommunenes merkostnader i forbindelse med den nye
forskriften om manuell foreløpig
opptelling av stemmesedler, noe
som ble vedtatt i forkant av årets
valg. Departementet ønsker å
beregne hvordan kostnadene kan
kompenseres, helt eller delvis.
Tekst: Toril Skram, bysekretær
Foto: Petter Ingeberg

har
invitert
alle
til en evaluerings-
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Klart for årets influensavaksine
over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk
sykdom der influensa utgjør
en alvorlig helserisiko, etter
individuell vurdering av lege

Årets
influensavaksinering
starter i uke 43. Fredag 27.
oktober fra 08.30-15.00 og
mandag
30.
oktober
fra
08.30-17.00 er det vaksinering
ved vaksinasjonskontoret i
Helsehuset, Fosnagt. 13, andre
etasje. Prisen er 150 kroner pr
influensavaksine og 450 for
vaksine mot lungebetennelse.
Anbefalte målgrupper

Følgende personer har økt risiko
for alvorlig sykdom og død ved
influensasykdom (risikogrupper), og
anbefales derfor influensavaksine:
• Alle fra og med fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og
sykehjem

•

•

Gravide etter 12.
svangerskapsuke (2. og 3.
trimester). Gravide i 1. trimester
med annen tilleggsrisiko kan
vurderes for vaksinasjon
Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkl.
astma)
- kronisk hjerte-/karsykdom,
spesielt personer med alvorlig
hjertesvikt, lavt minuttvolum
eller pulmonal hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom
eller skade, spesielt personer
med nedsatt lungekapasitet
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI

I tillegg anbefales influensavaksine
til følgende grupper, primært
for å beskytte andre (indirekte
beskyttelse):
• Helsepersonell
som
har
pasientkontakt
• Husstandskontakter til personer
med nedsatt immunforsvar
• Svinerøktere og andre som
har regelmessig kontakt med
levende griser

Pris
•
•

150 kr. for influensavaksine og
450 kr. for vaksine mot lungebetennelse

Betalingsmåte
•

Kontanter og kort

Vaksinen
fastlegen.

kan

også

tas

hos

Trykk her for lenke til mer
informasjon fra folkehelseinstituttet
Tekst: Therese Stokke
Foto: Petter Ingeberg

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

Målgruppen er kommunalt ansatte,
folkevalgte og innbyggere generelt.
I tillegg blir hver utgivelse sendt
ordførerne og rådmennene på
Nordrdmøre, til fylkesmannen og til
“Mørebenken” på Stortinget.

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

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

Infobladet Kristiansund er populært,
tilbakemeldingene er meget gode .

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Politisk møteplan oktober/november
MØTEPLAN - leder, møtdedag, sted/funksjon
BYSTYRET

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

Okt.

Nov.

03.

07.

24.
31.**

21.

25..
31.**

29.

05.

23.

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

FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALG

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

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutvalg) * Dialogmøte

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

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg)

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

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER (hovedutvalg)

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

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg)

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

31.**
19.

30.

31.**
26.
31.**

BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET

16.

06.

Leder: Sven Erik Olsen (Ap). Tirsdag kl. 09.00 Brannstasjonen.
Utvalget styrer og forvalter alle store byggeprosjekter (over 8 mill. kr.), og er bindeledd mellom
sentraladministrasjonen, eiendomsdrift og kommunalteknikk

ELDRERÅDET

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

16.

27.

26..

23.

25.

22.

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

KONTROLLUTVALGET

Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00. Rådhuset.
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.
Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

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

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

30.

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

UNGDOMSRÅDET

Leder: Hanne Steen Kl 09.00/17.00. Dag og møtested avtales.
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring

04.

30.

i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for
lokaldemokratiet.

* Dialogmøte. ** Fellesmøte med presentasjon av rådmannens budsjettforslag
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