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Utsira gir
energi

revideres, og oppdateres sammen med del 2
arealdelen.

1.0 Innledning

Planlegging i kommunene skal samordne den
fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og
kulturelle utviklingen. Krav om en
bærekraftig utvikling og demokrati viser
behovet for kommuneplanen som strategisk
plan for langsiktig utvikling av kommunen.
Planlegging etter plan – og bygningsloven
skal samordne den offentlige innsatsen
mellom forvaltningsnivå, sektorer og
næringer.

Kommuneplan 2012-2022 bygger på ny
plandel av plan og bygningslov som ble
iverksatt fra og med 01. juli 2009. Ny
planlov legger vekt på Planstrategi og heving
av blikket flere tiår fram i tid.
Kommuneplanen omfatter:
 Mål for utvikling av kommunen som
samfunn og organisasjon, herunder
sentrale planforutsetninger og tanker om
fremtidig befolkningsutvikling.
 Retningslinjer for hvordan kommunen
som organisasjon skal oppfylle målene
 Arealdel som viser ønsket disponering av
areal.
 Hensynssoner (juridisk bindende hensyn)
i arealkartet: Jordvern (fulldyrka), 100
metersbelte, osv Tidligere temakart utgår.
(For utfyllende opplysninger se
retningslinjer til arealdel)
Presentasjonen deles i to deler:
Del 1 Samfunnsdel.
Denne tar for seg status, mål og visjoner for
alle deler av kommunens virksomhet.
Del 2 Arealdel. Denne tar for seg
planomtaler, forskrifter, plankart og
konsekvensutredninger (KU) med risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS).
Del 3 Retningslinjer og orienteringer til
arealdelen. De vesentligste endringene fra
forrige kommuneplan.
Samfunnsdelen er allerede vedtatt i
kommunestyret så seint som k-sak 31/10 den
29. september 2010 for perioden 2010-2022.
Rådmannen finner det formålstjenlig at den
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

Dette dokumentet omhandler samfunnsdelen.

1.1 Nærmere om planens funksjon
og hensikt

Kommuneplanen skal ivareta både nasjonale,
regionale og kommunale mål, interesser og
oppgaver. Den bør omfatte alle viktige mål
og oppgaver i kommunen. Den skal legge til
grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og
regionale myndigheter.
Kommuneplanens samfunnsdel skal trekke
opp visjoner og mål for kommunen både som
samfunn og som myndighet. Den skal vise
trender og konsekvenser av alternative
utviklingsveier, behovene på de forskjellige
samfunnsområdene og hvordan behovene
skal dekkes. Den skal skissere strategier og
legge grunnlag for viktige prioriteringer og
bruk av virkemidler.
Ideelt sett bør kommunen ha som målsetting
å utvikle helhetlige og langsiktige strategier
for lokalsamfunnet ut ifra de muligheter som
kommunen selv definerer. Målet må være å
være i forkant av problemer som kan oppstå
ved strukturendringer i befolkning og
næringsliv.
Av og til kan det være et sprik mellom det
som er definert som kommunens oppgaver
og det som forventes fra publikum.
Begrensede ressurser, administrative og
økonomiske som fører til nødvendige
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prioriteringer er ofte årsaken til dette spriket.
God informasjon og dialog er viktig i denne
sammenhengen for å redusere gapet mellom
forventning og resultat. På denne bakgrunn er
det viktig å videreutvikle god service og gode
forvaltningsmessige rutiner for å styrke
Utsira kommune sitt omdømme.

1.2 Planens innhold
Planen beskriver status for Utsirasamfunnet
for viktige måleparametere/ samfunnsområder.
Deretter fremlegges visjon og hovedmål for
kommunen.
I neste omgang legges strategier for viktige
temaområder og arbeidet i kommunens
avdelinger. Nåsituasjon, mål, utfordringer og
veivalg videre konkretiseres.
I eget kapittel redegjøres det for Kommunens
organisasjon og virksomhet.
Avslutningsvis klargjøres føringer som
legges for videre planlegging i underordnede
og mer kortsiktige planer som
økonomiplaner, kulturplaner osv.

1.3 Planens struktur
Kommuneplan for 2012 til 2022 er tredje
generasjon av kommuneplan for Utsira og
planen avløser arealdelen av kommunens
kommuneplan 2004 – 2016.
Nye krav i plan- og bygningsloven gjør at
planen blir mer omfattende i forhold til mål,
visjoner og strategier og også i forhold til
konsekvensutredninger (KU) og risiko og
sårbarhetsanalyser (ROS).
Kommuneplanen er derfor delt i to deler. Del
1 Samfunnsdelen og del 2 Arealdelen. Til
arealdelen revideres også «Retningslinjer og
bestemmelser».

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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1.4 Planprosessen og oppfølging av
planen
Kommuneplanen vedtas av kommunestyret.
Formannskapet er planutvalg i kommunen og
har hovedansvar med føringer og oppfølging
av kommuneplan. Rådmannen har
administrativt ansvar, mens utviklingssjefen
har det faglige ansvar ved rullering av
planen.
Det er vedtatt et eget planprogram for hele
kommuneplanen. Forsinkelser i arealdelen
som skulle vært vedtatt i 2011, gjør at
arbeidet må revideres og sammenfattes.
Samfunnsdelen er allerede vedtatt av
kommunestyret 29.09.2010. Av hensyn til
helheten tas Samfunnsdelen opp til revisjon
og vedtak, samtidig som arealdelen vedtas.
Plan for samfunnsdelen:
Rådmannen reviderer vedtatt plan fra 2010
med ajourhold og gjennomgang av status,
forslag til mål, utfordringer og strategier.
Formannskapet behandler forslaget og
vurderer om ytterligere plangrupper,
folkemøter mv ansees å være tjenlig i forhold
til arbeidet som ble nedlagt i forhold til
vedtak i 2010. I revisjon av arealdel 20122022 ble det gjennomført flere
temasamlinger i fem ulike
arbeidsgrupper: Næring, Havn og samferdsel,
Bolig, Grønn øy og oppvekst. Samt
arealinnspill fra andre aktører i høringsfase.
Revisjonen brakte inn over 30 nye
arealinnspill som ble behandlet i
kommunestyre sak 31/11 den
31. mai 2011.
Formannskapet vedtok i møte 19.12.2012 å
legge kommuneplanen ut til offentlig høring.
Høringsfristen ble forlenget til 12.03.2013
etter forespørsel av fylkesutvalget i Rogaland
fylkeskommune. Høringen resulterte i 13 nye
høringsuttalelser, som utvidet planutvalg fikk
forelagt til vurdering i møte 21.03.2013.
I drøftingsmøter med Fiskeridirektoratet,
Kystverket, Rogaland Fylkeskommune og
Fylkesmannen i Rogaland og andre aktører
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har en avklart innsigelser og andre innspill til
planen.
I løpet av perioden fram mot politisk 2.gangs
behandling i formannskapet har det også blitt
avholdt to folkemøter. Første møte
28.01.2013, og hadde som tema mottak av
flyktninger, hvor HMDI og Husbanken Vest
var representert. Samtidig presenterte Utsira
Laks AS sitt landbaserte settefisk prosjekt.
Det andre møte fant sted 4.april, hvor Åkra
Vekst, Se Byen Kopervik, politikere og
planansvarlige presenterte utviklingen og
tjenestetilbudet i Karmøy kommune, dersom
Utsira kommune i framtiden ville velge
Sevland som framtidig anløpssted for
rutebåten.
I samme møte presenterte Solvind AS sitt
nye utvidede vindmølleprosjekt på Måbjør.
Plan for arealdelen:
Plan og prosess redegjøres for i dokumentet
for arealplan del 2. Prosessen har blitt
gjennomført parallelt med utarbeidelse av
samfunnsdelen.
Målet er at hele kommuneplanen skal
oppdateres med rullering, eller revisjon
siste året i hver valgperiode.
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tillegges større vekt i den regionale
planleggingen:
•
•
•
•
•

hensynet til biologisk mangfold
hensynet til utbyggingspolitikk og
transportsystem
hensynet til jordvern
hensynet til estetikk og
landskapsbilde
hensynet til funksjonshemmede.

Dette betyr at i byer og tettbygde strøk skal
det legges større vekt på å utvikle et
miljøvennlig utbyggingsmønster og
transportsystem, med sikring av grønne
områder.
Behovet for et sterkt jordvern blir også
understreket og ved praktiseringen av
jordvernet vil kvaliteten og
produksjonspotensialet ved dyrket og
dyrkbar jord være et viktig grunnlag ved
avveining arealbrukskonflikter.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
• RPR for å styrke barns og unges
interesser i planlegging
• RPR for samordnet areal- og
transportplanlegging
Disse er det gjennom kommuneplanens
arealdel med bestemmelser og den øvrige
arealplanleggingen, tatt hensyn til lokalt.

3 Nasjonale føringer
Regional planleging og arealpolitikk
De viktigste overordnede politiske føringer
for arealplanleggingen i kommunene, finnes i
Stortingsmelding nr. 29 (1996 -97). Her sies
det følgende om hvilke premisser som skal

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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4 Regionale føringer
Fylkesplan for Rogaland 2006-2009.
Planen har følgende prioriterte
satsningsområder når det gjelder
regionalutvikling og regionalpolitikk:
•
•
•
•

Konkurranseevne
Kvalitet
Kompetanse
Kommunikasjon

Mange viktige utfordringer går på tvers av
kommunegrensene. Kommunene er i mange
sammenhenger for små til å finne helhetlige,
gode og effektive løsninger som hele fylket
eller regionene er tjent med. Det er derfor en
viktig oppgave for fylkeskommunen, i
samarbeid med kommunene, regionale
statsetater, organisasjoner og næringslivet å
utforme slike løsninger. Dette gjelder
oppgaver innenfor både samferdsel,
kompetanse, næringsutvikling, kultur,
miljøvern og ressursforvaltning.
Rogaland fylkeskommune har valgt å gjøre
utstrakt bruk av fylkesdelplaner som redskap
for regionalutvikling. Disse representerer en
konkretisering av fylkesplanen og gjelder ved
siden av denne. I forhold til utarbeidingen av
kommuneplanen, er det kommuneplanens
arealdel gjennom fylkesdelplanene de
konkrete retningslinjer blir uttrykt.
Fylkesdelplanene fastlegger retningslinjer for
bruk av arealer og naturressurser når det
gjelder spørsmål som får vesentlige
virkninger ut over grensene for en kommune.
Eller som den enkelte kommune ikke kan
løse innenfor sitt område og som må ses i
sammenheng med flere kommuner. Det
finnes også fylkesdelplaner for spesielle tema
for hele eller deler av fylket.
Fylkesdelplan for areal - og transport på
Haugalandet
Denne planen legger rammene for en ønsket
arealutvikling i et langsiktig perspektiv fram
til 2040.

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
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Hovedmål for planen er :
• Styrking av sentra i kommunene
gjennom en balansert lokalisering av
handel og offentlig service.
Planen omfatter også verbale retningslinjer,
eksempel er mål for effektiv arealbruk i
utbyggingsområder.
Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland
Fylkesdelplan for kystkommune i Rogaland
omfatter plan for forvaltning av 100metersbeltet på land og kyst og
sjøområdene i Rogaland. I tillegg til plankart
et det utarbeidet retningslinjer for
forvaltningen av arealene.
Planen er bindende for fylkeskommunens
virksomhet og retningsgivende for
kommunene. Planens målsetninger for
utbygging i strandsonen er at disse arealene
skal underlegges en planmessig og restriktiv
forvaltning med sikte på vern av natur- og
kulturverdier, allmenne interesser og sikring
av arealer for viktige virksomheter som må
ligge i denne sonen.
Kommuneplanens arealdel tar stilling til de
retningslinjer som ligger i fylkesdelplanen.
Planen inneholder retningslinjer som kan gi
grunnlag for ulike tolkninger. I forslag til
arealdel er det lagt sterk vekt på å legge
lokale forvaltningstradisjoner til grunn for
arealdisponeringen i kystsonen sammen med
et bærekraftige perspektiv, som legger
føringer for dette internt i kommunen.
Utsira Kommune har regulert 100metersbelte i forrige rullering av
kommuneplanen og ønsker å videreføre
denne regulering.
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett,
naturvern, kulturvern.
Planens formål er:
• Presentere områder og objekter med
verneverdi for naturvern og
kulturvern basert på oppdatert
kunnskap.
• Bidra til at prioriterte
områder/objekter blir gitt formelt
vern/fredning.
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•
•

Sikre områder for friluftsliv og fysisk
aktivitet.
Bidra til samarbeid og samordning
mellom sektorene for å fremme
helhetstenkning, effektiv og målrettet
ressursbruk og synergieffekter.

Planen er et verdifullt grunnlag for vurdering
av frilufts-, naturvern- og kulturvernområder
i kommuneplanen.

Humor – Raushet - driftighet



legge til rette for at vi (og gjester)lader
opp batteriene i frisk havluft (senker
skuldrene/ puster ut/ avkobling/
påkobling)



ulike typer aktiviteter

Visjonen gir retning mot følgende
valgte verdier for videre utvikling
på Utsira:
HUMOR
God hjertevarm humor. Et åpent og vennlig
smil blir alltid forstått og aldri misforstått og
er den beste invitt til kommunikasjon og
samhandling. Humor gir energi og er bensin
for kreativitet.
En dose sjølironi er også viktig i Norges
minste kommune, beliggende på ei øy i
havet. Vi må se lenger enn til ”splinten i vår
brors øye”.

5. Samfunnsdel – Utsira kommune
5.1Visjon og verdisyn
Visjon:

RAUSHET
Raushet innebærer vilje til å dele og en kultur
der vi gir av oss selv. Raushet innebærer også
respekt. At vi har rom for nye ideer, folk som
våger å tenke nytt og har utradisjonelle
innfallsvinkler.

Utsira gir energi
Vi skal gjennom å utnytte vår beliggenhet og
natur kunne gi fornybar energi til verden.
 Utsira produserer mer energi enn øya
forbruker.
Utsira er allerede i dag nettoeksportør av
fornybar energi til fastlandet.

DRIFTIGHET
Driftighet innebærer at vi skal være
resultatorienterte og legge til rette for
initiativ og handlekraft. På Sira er gjerne
uttrykket ”eg gir meg alder” illustrerende.
Alle skal være til nytte, men ingen skal bli
utnyttet.

5.2 Hovedmål for Utsira kommune
Vi skal gjøre Utsira til et sted der vi gir
hverandre energi gjennom:


godt samvær og samarbeid

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

Kommuneplan 2012-2022
I tråd med visjon og verdier har Utsira
kommune valgt to overordnede
målsetninger
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Overbyggende mål:

1) Gjøre klimavennlige valg for å
nå en visjon om et bærekraftig 0
– utslippssamfunn.

2) Skal være en attraktiv kommune
i befolkningsmessig og
næringsmessig VEKST.
5.3 Utsira og regional forankring

Utsira skal framstå som den
maritime energikommunen
Kommunene på Haugalandet ser i stadig
større grad behovet for interkommunalt
samarbeid omkring de større kommunale
oppgavene. Bevisstheten er også økende
omkring nødvendigheten av å stå samlet
omkring utarbeiding av strategier for en
ønsket framtid og utvikling i regionen. For å
styrke Haugalandets rolle i forhold til de
store regionene i nord og sør, Bergen og
Stavanger, er det viktig at alle, kommunene,
næringslivet og organisasjonslivet arbeider
for et best mulig samarbeid i regionen.
I tillegg framstår Haugalandet i stadig større
grad som en felles Arbeids -,Bo – og
Serviceregion ( ABS). Selv om Utsira til dels
naturlig står utenfor denne utviklingen, og
nok også vil gjøre det i uoverskuelig framtid,
har også Utsira etter hvert fått arbeidstakere
som pendler til fastlandet hver dag.
Haugesund framstår som regionsenteret, med
klare sentrumsfunksjoner som sykehus,
høyskole, handel, hoteller, regionalt
kulturhus med mer. I dette samarbeidet
ønsker Utsira å framstå som den maritime
energikommunen, og vil arbeide aktivt for å

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

kunne forsyne regionen og nasjonen med økt
fornybar energi blant annet fra vindmøller.
Planverk i Rogaland fylkeskommune skal
være retningsgivende for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i fylket.
Nåværende fylkesplan for Rogaland 2006 –
2009 har følgende visjon for utviklingen i
fylket:
Rogaland – verdier, vilje og vekst.
Sammen skaper vi:
 Et åpent, nyskapende og spennende
fylke
 Et kunnskapssøkende og lærevillig
fylke
 Et fylke med miljøvennlig og effektiv
transport
 Et enda bedre Rogaland å bo i.
Fylkeskommunen skal således bidra til at det
føres en helhetlig og folkevalgt forankret
regionalpolitikk, der målet er å gjøre
Rogaland til et enda bedre fylke å bo i.
Haugalandsrådet har i 2010 satt i gang
arbeidet med ny regional fylkesdelplan som
skal ha økt fokus på utarbeidelse av felles
mål og strategier for regionen ( Haugalandet
2050), og på samfunns-, nærings- og
regionalutvikling i et bredt perspektiv.
Samtidig har Haugaland Vekst IKS
(kommunens næringsutviklingsapparat) satt i
gang arbeidet med å oppdatere
eierkommunenes næringsplaner. Gjennom
forvaltningsreformen, St. meld nr. 12, 2006 –
2007, St. meld. Nr. 25, 2008 – 2009 og
Ot.prp.nr.10, 2008 – 2009, vil fylket styrke
sin rolle i arbeidet med regional utvikling,
herunder også næringsutvikling. For
eierkommunene i Haugaland Vekst vil
oppdaterte kommunale næringsplaner styrke
mulighetene for å posisjonere den enkelte
kommune, og få viktige lokale
satsningsområder inn i fylkets næringsplan.
Dette vil igjen føre til økte muligheter for å
få større ressurser til næringsutvikling i
Haugaland Vekst`s eierkommuner.
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6 Kommunen som samfunn
Norges minste kommune
Er lokalisert i havet 18 km vest av Karmøy.
Ruteforbindelsen går til Haugesund som
ligger 24 km fra Utsira.
Demografi og befolkningsutvikling
Utsira har lang tradisjon som
fiskerikommune og dette bekreftes bla. av at
Statens Havnevesens sitt første havneanlegg
stod ferdig i Nordre- og Sørevågen i 1869.
Bakgrunn for dette var de rike sildefangster
som ble gjort i vågene i og rundt Utsira. Slik
har det også vært avsatt låssettingsplasser
som har vært i bruk opp til våre dager.
Låssettingsplassene blir avmerket i våre
kartdata, men blir gjenstand for ny vurdering
av bruk dersom dette blir aktualisert gjennom
forslag til nye reguleringsplaner i aktuelt
område.
Fra 1960 til 1970 opplevde Utsira kommune
en kraftig nedgang fra 400 til 300
innbyggere. Utsira gikk i denne perioden
over fra å være en kommune med
arbeidstakere i hovedsakelig primærnæring
(fiskeri/jordbruk), til mer tjenesteytende
arbeidstakere ansatt i offentlig adm., skole og
helse/sosial. Ut over 80-tallet ble samtidig
kommunens administrasjon og tjenester
utbygd. Kombibygget Siratun med
kommunehus, sykehjem, trygde -og
ligningkontor åpnet i 1985. Innbyggertall har
siden dalt til 218 i 1990. Tredje kvartal i
2012 er innbyggertallet 210.
Pr. 2013 har Utsira en registrert fiskebåt som
driver trålfiske etter reker og sei. Havnene på
Utsira er avmerket som fiskerihavn i
Kystverkets sine kart. 2 mindre småbåtanlegg
med inntil 20 båtplasser er under planlegging
i Sørevågen, men forutsettes ikke å komme i
konflikt med den samferdselsplan som ligger
til grunn for havnen.
I løpet av de siste to tiårene har Utsira
kommune blitt et flerkulturelt samfunn. Det
er stor andel pendlere i maritime yrker. Et
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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30-talls menn pendler til ulike maritime yrker
på båter og plattformer. Mange
kvinnearbeidsplasser ved sykehjem, skole og
barnehage.
Utviklingen av folketallet og utviklingen i
folketallet er kanskje den viktigste faktoren
som styrer behovet for kommunale tjenester
og vekst i et småsamfunn som Utsira.
En tendens siste årene er at innbyggerne
relativt sett har høyere inntekt. Utsira har
siste to årene hatt høyere inntekt pr
innbygger enn landsgjennomsnittet. Tidligere
låg vi på 92-94 %. Utdanningsnivået er heller
ikke så verst, sett i forhold til nabokommuner
i Nord-Rogaland. Andelen med høyere
utdanning er på 85 % av landsgjennomsnittet,
Til landkommune å være er dette bra. Nabo
Karmøy er f. eks. på 67 %.
Folketallet i Utsira har holdt seg relativt
stabilt gjennom mange år. Vekst i folketallet
er en av de største utfordringene Utsira
kommune står overfor i framtiden.
Geografisk
område

Datagrunnlag

2010 2011 2012

Utsira

Folketilvekst

-2

Utsira 1 januar Folketall total

0

0

218 216 218

En svært viktig utfordring for lokale
politikere er derfor å legge opp til en
strategi som kan bidra til vekst i folketallet
i Utsira kommune. Gjennom ulike
småsamfunnsutredninger (2009 – 2013) og
involvering fra lokalbefolkningen i
gruppearbeid i planprosessen har
kommunen satt seg en målsetting om en
befolkningsvekst fra 215 i dag til 350 i
2020 (Asplan Viak AS, s.14).
Rådmannen mener dette er helt urealistiske
målsettinger uten helt spesielle tiltak, og
selv da er mulighetene for å mislykkes
relativt store.
Planstrategisk sett blir utfordringen å
meisle ut nødvendige tiltak gjennom gode
planer for å ta vare på og utvikle de som
bor her allerede, og å få tak i folk,
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kompetanse, arbeidskraft som er nødvendig
for å holde et bærekraftig samfunn i gang.

Handlingstiltak 2012 - 2022
 Videreføring av Bolyst 2010 og
småsamfunnssatsingen med bl.a.
utgangspunkt i «steds- og
mulighetsanalyse, Asplan Viak
2012», «Bolyst 2010»,m.m.
 Utarbeide handlingsplan for hvordan
en kan sikre seg en bærekraftig
utvikling i folketallet på Utsira på
kort og lang sikt.
 Utrede konsekvenser med IMDI sin
anmodning til Utsira kommune om
bosetting av flyktninger i Utsira
kommune (okt. 2012).
 Utarbeide konkrete
markedsføringspakker rettet mot
potensielle, nye innbyggergrupper i
samarbeid med Haugaland Vekst
AS.
 Det må avsettes nok ressurser til at
kommunen henger med i den
teknologiske utviklingen
 Kommuneledelsen må være aktive i
forhold til å sikre kommunen gode
rammebetingelser (inntektssystemet
og samarbeid).
Statistisk sentralbyrå la i juni 2010 frem
framskrivninger av befolkningen i Norge.
Disse befolkningsframskrivingene viser at
både samlet folketall og antall innvandrere
vil øke sterkt frem mot 2050. Den viktigste
grunnen til dette er at SSB fortsatt forventer
at innvandringsoverskuddet vil være stort
og at levealderen vil fortsette å øke.
Behovet for kommunale tjenester er i stor
grad knyttet til bestemte aldersgrupper slik
som behov for barnehageplasser,
skoletilbud samt omsorg for eldre. En
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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oppsplitting av befolkningsprognosen på
ulike aldersgrupper indikerer disse,
forventede endringene i behovet for slike
kommunale tjenester.

Økonomi
Kommunens økonomi avhenger i svært stor
grad av bestemmelser på stortinget.
Rammetilskuddet fra staten utgjør gjerne 70
% av inntektene. Med få innbyggere og
brukere, er det begrenset inntekts potensiale
ved utskrivning av gebyrer og salgsinntekter.
Siste årene har skatteinngangen likevel vært
over landsgjennomsnittet, mens en tidligere
var minsteinntektskommune.
Det som gjør oss ekstra sårbare er at vi i
motsetning til større kommuner bare får en
marginal andel av rammetilskuddet på
grunnlag av såkalte objektive kriterier. M.a.o.
er det politiske variabler
(småkommunetilskudd og basistilskudd) som
avgjør. Snarere enn endringer i demografiske
data.
Det er etter dette strategisk viktig å ha fokus
på inntektssystemet, søke samarbeid og sørge
for å bli hørt.

Informasjonsteknologi - IKT
Trenden er nå digitalisering av
dokumenthåndtering og publikumskontakt i
både stat og kommune. E-faktura, e-resept, ehandel, nye saksbehandlingssystemer,
videokonferanse, telemedisin og
velferdsteknologi osv innføres nærmest dag
for dag. Mange arbeidsoppgaver blir
stedsuavhengige og det kan være
stordriftsfordeler i samlokalisering og
samarbeid. Vi samarbeider i dag i forhold til
innkjøp av programvare og etter hvert på
flere tjenesteområder.
Stedsuavhengige tjenester og
stordriftsfordeler gjør at det blir et strategisk
spørsmål hvilke tjenester og oppgaver vi som
Norges minste kommune kan, vil, og har råd
til å utføre. Samtidig er kommunen og lokalt
tjenestetilbud trolig avgjørende for bosetting
og tilbud på Utsira.
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I perioden må det gjøres viktige veivalg i
forhold til hva som er riktig løsning. Fra
Stortingspolitiske miljøer signaliseres det i
stadig sterkere grad ønsker om å se på
kommunestrukturen. Også i forhold til disse
strømningene blir aktiv deltakelse i høringer
og samarbeid viktig.

7 Boligbygging
Gi enklere tilgang til boligtomter ved fortetting til
bolig- og næringsformål, langs eksisterende veg i
Siradalen til opptrekk i aust og i havneområdene i
sør og nord.

PÅ lik linje med hvordan vi tar hensyn til
Rikspolitiske retningslinjer for areal og
transport bør ny boligbygging på Utsira skje
etter prinsippene om UNIVERSELL
UTFORMING. For kommunen er dette
regulert gjennom bestemmelsene i PBL.
I eiendomsregister for Utsira Kommune er
det registrert 272 bygg. 159 bygg har
bofunksjon mens 113 bygg er andre bygg
uten bofunksjon. Av de 159 bygg med
bofunksjon, utgjør hele 44% (70 bygninger)
feriehus/våningshus nyttet som feriehus, og
56% (89 bygg) er boliger/bebodde
våningshus.
Feriehusene på Utsira er i hovedsak
fraflyttede bolighus som nyttes til
ferieformål. Feriehus innkvarterer flere
utflyttede sirabuer i ferier/høgtider, men
representerer også en framtidig ressurs for
etablerere med sira-tilknytning. Feriehus i
Utsira kommune blir sjelden lagt ut for salg
fordi utflyttede sirabuer ønsker å ha en
tilknytning til Utsira. Boligtomter er derfor
en begrenset ressurs i Utsira Kommune. Noe
vi også har tatt høyde for i denne
kommuneplan.
Arealer til boligbygging
Forutsatt at en oppnår en befolkningstilvekst
fram mot 2020 kan en driste seg til å spå at
det vil være behov ca. 10-15 boliger. Frem
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

til 2025 kan behovet bli ca. 20 boliger. I
forslag til ny arealdel er det tatt høyde
for vekst. Ny arealdel legger opp til hele
39,2 daa til framtidig boliger i Utsira
kommune. Av disse er 12,2 daa
kommunal og 27,0 daa på privat grunn.
Framtidig fritidsboliger/hytter utgjør 10,2
daa. (Nye næringsarealer utgjør 38,7 daa)
I tillegg finnes en del mindre arealer som
tidligere er fradelt og ikke bebygd. 1 daa
utgjør 1 mål og tilsvarer en stor
eneboligtomt. Kommunen er viktig aktør i
forhold til å etablere flere boliger på øya.
Med stadig bedre båtmateriell i
Utsirasambandet, har det vært en tendens til
at flere og flere ønsker seg hytte på Utsira.
De fleste etablerere har slektsmessig
tilknytning til øya. Politisk har det ikke vært
satset på tilrettelegging for hytter. Resultatet
er at ”hyttene” mest er tidligere bolighus.
Behovet for hytter er større enn tilbudet.
Siste årene har derfor noen hytter kommet til.
Hyttefolket bidrar til handel og
reiselivsnæring. Trafikk på rutebåten og er
med på å skape et levende Utsiramiljø.
Utsirapatrioter er nødvendig for både
næringsutvikling og kulturell utvikling.
Historien viser også at mange par finner
hverandre etter en god ”sommer” på Utsira.
I årene fremover må det vurderes om ikke
hyttebyggingen i større grad skal styres og
tilrettelegges i tråd med markedet. Gevinsten
vil være bevisst plassering av hytter med det
fordeler det gir og tilrettelegging forventes å
trekke flere etablerere til øya.
Flere hensyn må tas og vi ser etter hvert
behov for å utarbeide en strategisk
boligpolitisk plan. En slik plan vil også være
grunnlag for å søke medfinansiering. Planen
planlegges utarbeidet sammen med
Haugaland Vekst i 2013.
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Handlingstiltak 2012 – 2022
 Utarbeide en boligpolitisk plan for
Utsira. Arbeidet er tenkt påbegynt i
2013.
 Hindre at bolig- og næringsarealer på
Utsira ikke faller inn under
vernebestemmelser
 Tilrettelegge attraktive kommunale
tomter (Arealdel e, f )

8 Transport
Hovedmål:
Drive en effektiv og sikker transport av
passasjerer, biler og gods til fastlandet.
Arbeide før økt rutefrekvens i planperioden.

Utsira kommune har utarbeidet egen
Trafikksikkerhetsplan som oppdateres årlig.
Her framkommer politikernes prioriteringer i
forhold til trafikksikkerhetstiltak på
fylkesveier og kommunale veier.
Når det gjelder byggegrense i nye områder
fra fylkesvei er den 15 m fra midten av veien,
og tegens inn i arealdelen hvor dette er
aktuelt. Det må søkes dispensasjon av
gjeldende regel.
Rutebåten MS Utsira er livsnerven i
Sirasamfunnet! Utvikling av Utsira tilsier at
kvaliteten på sambandet må evalueres
kontinuerlig. Sambandet setter viktige
premisser for arbeidsmarked, handel,
offentlige tjenester, næringsutvikling og
bosetting. Pendlemuligheter, tilgang til
flyplass, T-forbindelse og Rogfast er
eksempel på endringer i omgivelsene som
tilsier ny evaluering.
Vi har i dag ikke en egen ”transportplan”.
Kommunen eier imidlertid
konsesjonshavende rederi på strekningen, og
ruteforbindelsen har alltid vært et politisk
tema. Evalueringer forutsettes å komme til
uttrykk i kommuneplanen, næringsplaner og
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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tilsvarende.

Handlingstiltak 2012 – 2022
 Arbeide for at det blir at det blir
etablert helårsruteplan med
utgangspunkt i sommerruten
 Utrede alternative veivalg knyttet til
MS Utsira (Arealdel h)
 Årlig rullering av
Trafikksikkerhetsplan.
Dette er svært viktige politiske spørsmål som
både må jobbes med lokalt, regionalt, og på
fylkesnivå.

9 Næringsliv
Næringsliv og arbeidsplasser på
Utsira
Hovedmål:
Utsira er mulighetenes øy – en attraktiv
kommune å både etablere og drive
virksomhet i.
Utsira ønsker å bestå som et bærekraftig og
moderne samfunn, og da er flere
arbeidsplasser og flere hender en
forutsetning.
Med utgangspunkt i visjonen om at Utsira gir
energi må Utsira spisse og arbeide
systematisk for nyetableringer innenfor de
næringer som kan se Utsiras beliggenhet og
infrastruktur som et fortrinn.
Kommunen har investert i fiberoptisk
bredbånd til øya, og vil arbeide aktivt for å
tilrettelegge for store og små bedrifter som
ønsker å etablere seg. Det er blant annet
vurdert søkt departementet om redusert
arbeidsgiveravgift. En slik søknad bør sendes
snarest.
Utdanning, næringsliv og det offentlige er
alle viktige parter som må fungere både hver
for seg og i samhandling. Det er også viktig
at det i befolkningen finnes en kultur og rom
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for kreativ utvikling og et miljø for
nytenkning.
Utsira kommune har knyttet til seg
Haugaland Vekst som sin nærmeste
samarbeidspartner om næringsutvikling på
Utsira. Dette gir oss tilgang på bred
kompetanse og et sterkt nettverk på
Haugalandet.

Nærings- og arbeidsplassutvikling
Utsira kommune skal være en aktiv aktør i
arbeidet med næringsetablering og
næringsutvikling.
På landsbasis var det i perioden 2000- 2008
en sterk vekst i antall arbeidsplasser. Denne
veksten kunne bare la seg gjøre med høy
innvandring. I 2009 kom effekten av den
internasjonale finanskrisen og antall
arbeidsplasser falt med vel 1 %. Det er
svært viktig å skape nye arbeidsplasser
på Utsira for å sikre vekst og positiv
utvikling. Utsira kommune er den
største arbeidsplassen med 35 årsverk,
ca. 45 ansatte. Det er vanskelig å se
for seg at vekst i antall arbeidsplasser
kan skje gjennom at det blir opprettet
flere kommunale stillinger.
Utfordringer
Utviklingen i antall arbeidsplasser i Utsira
kommune har ikke vært slik som utviklingen
på landsbasis. Og det er heller ikke mye som
tyder på at en slik utvikling vil komme i
framtiden. Derfor vil det bli en stor
utfordring for Utsira kommune, sammen med
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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bl.a. Haugaland Vekst.


Næringsstrukturen på Utsira har endret
seg radikalt. Ny og moderne teknologi
og innovasjon må legges til grunn for ny
satsing.



Næringslivet i kommunen er lite variert,
og kommunen sliter med for få
arbeidsplasser.



Flere og mer varierte arbeidsplasser for
særlig kvinner og ungdom



Sårbar kommunikasjon og lite nettverk til
regionen



Mangler spisskompetanse innenfor
viktige områder – det er/ kan være en
utfordring å skaffe kvalifisert arbeidskraft



Lav innovasjonsvilje



Skaffe risikovillig kapital



Markedsføring

Handlingstiltak 2012 – 2022
 Legge til rette for etablering av
Utsira Energi
 Bidra med å tilrettelegge for
næringsetableringer gjennom bl.a.
tilskudd fra kommunalt næringsfond
og Innovasjon Norge.
 Bidra til å skape nye arbeidsplasser på
Utsira. (Havbruk både på land og i
sjøen, stedsuavhengige
arbeidsplasser, samt vindenergi er
stikkord i denne forbindelse.)
 Næringer tilknyttet
energisamfunnet – eksponere seg
med en miljøvennlig profil
 Kystkultur og reiseliv – utvikle et
helhetlig og kvalitetssikret
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reiselivsprodukt basert på natur og
kystkultur
 Skaffe investeringskapital
 Avdekke fortrinn med å etablere og
lokalisere virksomheter på Utsira
 Følge opp søknad om endring av
arbeidsgiveravgiften
 Arbeide for å etablere statlige
arbeidsplasser på Utsira.
 Tilrettelegge for flere bolig, hytte - og
næringstomter
 Innhente og formidle kvalifisert
kunnskap om næringsutvikling og
støtteordninger
 Videreutvikle møteplasser for
næringen – næringslunsjer/
næringsforum
 Formidle veiledning i en etablerings –
og utviklingsfase
 Styrke fokus på et mer differensiert
næringsliv med særlig vekt på
arbeidsplasser for ungdom og kvinner
 Satse på innovasjon og
kompetanseutvikling gjennom
interkommunalt samarbeid og
virkemiddelapparatet
Nåværende næringsplan er utarbeidet i
samarbeid med Haugaland Vekst, og danner
grunnlaget for det overordnede arbeidet med
næringsutvikling på Utsira. Et tett, målrettet
og godt samarbeid med Haugaland Vekst er
avgjørende viktig for å kunne håpe på å
kunne realisere disse handlingstiltakene.

Arealer til næringsvirksomhet
I planperioden kan det være behov for at
Utsira kommune tar initiativ for utbygging av
maritim næringsvirksomhet. En slik
etablering bør fortrinnsvis skje i søre havn,
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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og vil kreve store tilskudd fra staten.
Rådmannen vil derfor anbefale at
kommunestyret tar opp igjen planer, som
allerede på 1960 tallet, og sist i 1986 (F-sak
166/86) ble lansert om bygging av MOLO i
området med fra Beiningen til
Klovningsneset. Samt alternativt molo fra
Beiningen til Indre Vindballen.
Saken den gangen ble ikke prioritert av
fylkeskommunen, og havnet i den
sammenheng etter utbyggingen av molo på
Sirevåg.
Det er i dag ikke de samme forholdene som
ble lagt til grunn tidligere som taler for et
slikt prosjekt som dette. Da var det satsing på
fiskeriene på Utsira som var sentrale i
debatten. I dag er det imidlertid minst to
forhold som taler for en slik
framtidsutvikling vil bli essensielt viktig for
næringsutvikling på Utsira:
 Behov for større havn for Rutebåten
 Framtidig etablering av maritim
næringsvirksomhet
 Vurdering av alternativ anløpshavn
for Rutebåten Utsira AS
Med å bygge molo i Sørevågen, og rydde
havområdet utenfor vil en kunne flytte
anløpsstedet fra indre havn, og legge til på
utsiden av eksisterende molo.
Her vil det også kunne bygges ut et større
område for etablering av maritim næring.
Samtidig vil en kunne få frigjort indre havn i
sør til fritidsbåter og gjestebrygger.

Våren 2012 ble rådmannen kontaktet av
Norconsult som i samarbeid med Agenda
Kaupang hadde fått i oppdrag av NVE å
gjøre vurderinger av mulige virkninger av
vindkraftutbygging til havs (Havvindprosjektet) for temaene landskap, friluftsliv
og turisme.
I utredningsarbeidet «Havvind – Forslag til
utredningsområder» som ble framlagt i
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oktober 2010, ble det pekt ut 15 områder
langs kysten. Utsira et det eneste av de 15 i
Rogaland.
Formålet med den strategiske
konsekvensutredningen er å framskaffe et
grunnlag for å vurdere om det er akseptabelt
å etablere vindkraft innenfor områdene samt
å kunne rangere områdene innbyrdes, basert
på teknisk/økonomiske forhold og hensyn til
miljø og bruker- og næringsinteresser.
For Utsira kommune sitt vedkommende vil
det kunne være aktuelt at det blir lokalisert
base for vedlikehold av vindparken med 1015 ansatte i sommerhalvåret.
Prosjektet har en relativt lang tidshorisont
2020-2025, og vil bli mer konkretisert når
myndighetene har lyst ut områder for
utbygging.
NVE sendte i mars 2013 ut HAVVIND,
Strategisk konsekvensutredning med
høringsfrist 4.april 2013, til alle
Fylkeskommuner, og berørte kommuner
langs kysten av Norge. Prosjektet som er
aktuelt for Utsira med muligheter for
etablering av framtidige arbeidsplasser, er
UTSIRA NORD.
Etter høringsfristen på kommuneplanen har
ordfører og rådmann arbeidet for at en skulle
kunne få fram støttende høringsuttalelser fra
ORK og Haugaland Vekst. Dette har en
lykkes med, og hvor det gikk klart og tydelig
fram av høringsuttalelsene fra Utsira
kommune og Haugaland Vekst at etablering
av vedlikeholdsbase var sterkt ønsket.
Prosjektet har, i følge Multiconsult, et
estimert verdiskapingspotensial på ca. 23
milliarder kroner. Videre vil det være behov
for bortimot 80 000 årsverk i en 25årsperiode.

Handlingstiltak 2012 – 2022
 Utsira kommune utreder videre
mulighetene for ny anløpshavn
 Det settes i gang utredningsarbeid
omkring bygging av molo og
tilrettelegging av maritimt
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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næringsareal i Sørevågen(Arealdel h)
 Videre målrettet politisk og
administrativt arbeid for å få
lokalisert vedlikeholdsbase for
UTSIRA NORD i Søre
vågen(Arealdel h)

9.1 Kulturbasert næring
Natur – og kulturbasert næringsutvikling i
et balansepunkt mellom bruk og vern.

Utfordringer
 Lag – og foreninger sliter med å
vedlikeholde sine tilbud på grunn av
for få ledere og deltakere i alle
aldersgrupper
 Begrenset tilbud av aktiviteter/
spesialisering barn/ unge
 Mangel på organisert fritidstilbud
barn/ unge
 Kommunen har mange, men lite
tilrettelagte kulturarenaer (bygninger)
 Få flere kunstnere/ brukskunstnere til
å etablere seg på Utsira. Disse kan
motivere andre til å starte med ulike
kulturuttrykk, og være med på å
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utvikle miljøer for kulturbaserte
arbeidsplasser i kommunen.
 Forvalte og bevare viktige
kulturhistoriske bygninger og steder
slik at disse er sikret dagens og
kommende generasjoner

Handlingstiltak 2012 – 2022





Utrede og legge til rette for digital
filmframvisning for innbyggerne på
Utsira. Søke samarbeid med Haugesund
kommune på alle mulige områder kino og
film kan gi. (Øk.plan 2013-2016)
Gjennom økonomiske tilskuddsordninger
stimulere lag og foreningers virksomhet
Videreutvikle fritidstilbudet for barn og
unge på øya



Opprettholde og videreutvikle et variert
kunst – og kulturtilbud på øya for alle
aldersgrupper



Videreutvikle Utsira fyrstasjon og
Dalanaustet som kultur – og næringsbygg



Støtte kulturprosjekter som våger å prøve
ut noe nytt på Utsira



Digitalisere Utsira Folkebibliotek sin
billedbase.(Bud. 2013)



Gjennom tilskudd fra Utsira kommune
bidra til at frivillig innsats danner basis
for videreføring av Siradagene. (Bud.
2013)

9.2 Landbruks næring
Hovedmål:
Øke fokus på landbruket som
tilleggsnæring, grunnlag som bosetting og
satsning på bygdeutvikling.
Landbruket på Utsira står overfor store
utfordringer i planperioden.
Det har vært en formidabel nedgang i antall
husdyrbruk fra midten av 1980-tallet fram til
i dag. Landbruket har vært en viktig
tilleggsnæring fra fiskarbondens fødsel i
folkevandringstiden. I dag (2009) er det 37
landbrukseiendommer på Utsira, disse er
fordelt på 33 brukere (hjemmelshavere), 18
er bosatt i kommunen og 15 bruk besittes av
brukere bosatt i andre kommuner.
Fra 2010 har det skjedd en positiv utvikling
innen næringen med at unge folk satser på
beitedyr som kan gå ute hele året.
Kun 3 bruk er aktive husdyrbruk som leverer
inn søknad om produksjonstilskudd.
Produksjonene er sauehold og utegående
storfe. De aktive husdyrbrukerne er unge og
viktigste motivasjon er pleie av
kulturlandskap, og utnyttelse av ressursene
som finnes på bruket.
Utfordringer
 Få flere dyr på beite. Utsira trenger
økt beitepress for å bevare sitt
særpregede kulturlandskap.

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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 Bidra til å markedsføre alternative
produksjonsmåter innen landbruket.

Handlingstiltak 2012 - 2022
 Øke status på landbruksnæring i
kommunen. Få til et samarbeide med
landbruksnæringen og skolen for å få
opp interessen for landbruk i tidlig
alder

Humor – Raushet - driftighet

attraktiv som oppdrettsområde for fisk. Både
til havs og på land.

Handlingstiltak 2012 – 2022


Bidra til realisering av Utsira Laks sine
planer om konsesjon og etablering av
landbasert settefiskanlegg. (Arealdel b)



Bidra til realisering av Maritim Harvest
sine planer om etablering av havbasert
oppdrett i nordøst. (Arealdel a)

10 Kommunen som organisasjon
Utsira kommune er organisert etter en to nivå
modell, hvor tre avdelingssjefer rapporterer
direkte til rådmannen.
Rådmann, økonomisjef, assisterende
rådmann, og de tre avdelingssjefene utgjør
kommunens administrative ledergruppe.
Merkantil ressurs i administrasjonen utgjør
30 % stilling (Kontorfullmektig)
I drifts- og utviklingsavdelingen er også
stabsfunksjonen som miljøsjef underlagt
drifts- og utviklingssjefen.
Storfehold: Dexter – mini-kua(bilde), Skotsk
høylandsfe og Angus er økende
produksjoner.

Slik sentraladministrasjonen for tiden er
organisert rapporterer også biblioteksjef i
70 % stilling direkte til rådmannen.

9.3 Marine næringer, fiskeri
Målsetting

Legge til rette for nye næringer i
akvakultursatsning og
havbeitenæringer.
Utsira Kommune har fått gjennomført en
mulighetsstudie for marine næringer på
Utsira.
Helseproblemer, lakselus problematikk og
forurensing av fjordene på grunn av økning i
antall oppdrettsanlegg har gjort Utsira mer
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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IKT
Utsira kommune har et rimelig knippe
digitale tjenester innad i organisasjon og som
tilbud til innbyggerne. De bygges gradvis ut
og blir stadig bedre, men utviklingen skjer
raskt, og når en i tillegg drar med seg fysiske
sak/arkiv som de fleste kommuner kvittet seg
med for 20 år siden, befinner vi oss på
etterskudd. Dette skaper til tider problemer i
forhold til rasjonell og effektiv
saksbehandling. Det er viktig at en senest i
2014 får innført elektronisk
saksbehandlingssystem med bl.a integrert
personalmodul. Integrering med
økonomisystem og omfattende opplæring
kommer i tillegg.
Kravet om e-kommune innen 2014-2016
stiller store utfordringer til en liten
organisasjon. På IKT området mangler
kommunen spisskompetanse, men har
gjennom relativt kostbare samarbeidsavtaler
med bl.a. ATEA og WISMA kjøpt slik
kompetanse.

10.1 Samfunnssikkerhet
Målsetting
Til enhver tid ha oppdaterte planer
og rutiner for sikkerhet og
beredskap slik at alvorlige
uønskede hendelser unngås eller
reduseres mest mulig.
Fra 1.1.2010 ble det innført ny lov om
samfunnssikkerhet, og som følge av den
nasjonale tragedien 22.07.2011, stilles det
høye krav til kommunen mht.
beredskapssystem.
Også på Utsira kan det oppstå uønskede
hendelser med fra ubetydelige til katastrofale
konsekvenser. Dette har aktualisert behovet
for oppdaterte risiko- og
sårbarhetsvurderinger. Disse danner
grunnlaget for beredskapsplanleggingen, som
en integrert del av kommuneplanleggingen
og annen arealplanlegging. I tillegg skal de
inngå i driftsplanene innen kommunens
virksomheter.
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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Utfordringer:
 Ha en beredskap som er i stand til å møte
alvorlige uønskede hendelser på en best
mulig måte, både for enkeltmennesket og
samfunnet.
 Arbeide for å redusere og forebygge
denne type hendelser.

Handlingstiltak 2012 – 2022


Utarbeide overordnet ROS og oppdatert
beredskapsplan (Rulleres årlig).



Hvert 2.år delta på eller arrangere egne
øvelser.

11 Barn og unge - Oppvekst
Hovedmål
Barn og unge i Utsira kommune skal oppleve et
trygt og trivelig oppvekstmiljø. Det lokale
oppvekstmiljøet skal styrkes gjennom et godt
samarbeid
offentlige og frivillige krefter.
Dette skalmellom
skje gjennom:
Barn
og
ungdoms
muligheter
til deltakelse,
 Styrke helsestasjonstilbudet
- etablere en
medvirkning og mestring skal videreutvikles i
ordning med foreldresamtaler for
perioden.
førstegangsfødende
I Utsira kommune har barn og unge gode
oppvekstvilkår, men vi ønsker å gjøre dem
enda bedre. For de eldre ungdommene som
går på videregående skole eller arbeider på
fastlandet er det viktig å skape gode
møteplasser på Utsira. Etablering av
filmtilbud er et slikt tilbud.

Handlingstiltak 2012 - 2022
På tvers av kommunens avdelinger som
tilrettelegger for barn og unge vil vi:


Gjennom Oppvekstforum: styrke det
tverrfaglige samarbeidet



Etablere foreldreveiledning i regi av
helsestasjonen
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Satse på kvalitet i barnehagen



Styrke bibliotektjenestene. Ny
biblioteklov 2012 genererer nye
spennende utfordringer for framtidens
bibliotek.



Etablere et undervisnings/forskningsmiljø omkring Utsira skole
med basis i gode samarbeidsavtaler med
aktører innenfor kompetanseområdet
vitensentertenking – institusjoner som
Vitensenteret på Jæren, Sandnes
Vitenfabrikk, Metrologisk Institutt UiB,
Geofysisk Institutt UiB,
Arkitekthøgskolen i Bergen,
Havforskningsinstituttet i Bergen, m.fl.



Vitalisering av Elevrådet. Satse på
ytterligere medbestemmelse og styrket
innvirkning på utviklingen av eget
nærmiljø



Ungdomsklubbtilbud gjennom fortsatt
eget styre og driftsansvar i samarbeid
med voksne



Aktiv deltakelse i Haugalandsløftet



Oppfølging av ungdom i Haugesund



Etablering av en fadderordning for alle
nyinnflyttede barnefamilier

11.1 Skole
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barnehagen flyttet inn i Sirakompasset i
2011. I løpet av skoleåret 2012/13 har det
blitt 5 færre elever. Elevtallet er i
november 2012 på 28. Det synes ikke å
være behov for ytterligere ny skole i
overskuelig framtid. Sirakompasset er godt
dimensjonert for 50 elever og 20 barn i
barnehagen.
Utfordringer
Det har siste årene blitt flere med helt, eller
delvis fremmedkulturell bakgrunn i
grunnskolen. Det forventes tilflytting av
personer som har rett til voksenopplæring. Vi
ønsker å gi god norsk og samfunnsopplæring
også til andre med utenlandsk bakgrunn uten
rett til opplæring.
Fådelt skole stiller krav til læreren. Få til
nødvendig etterutdanning i forhold til nye
krav innenfor teknologi, realfag og
spesialundervisning. Utmeisle klare
lærestrategier og utnytte verktøy og
læreplattformer som bruk av Smart-board og
It’s learning. Ny teknologi som
videokonferanse og utstrakt bruk av internett
gir muligheter for å innhente kompetanse,
utveksle erfaringer og utfordre elever. Her
kan vi virkelig utnytte smådriftsmuligheter!
Få elever gir muligheter for satsning og
utprøvning med begrensede ressurser. Alle
elever fra mellomtrinnet og opp har f. eks.
hos oss egen pc.
Dyrke lokalt særpreg med tilknytning til
primærnæringer/kystkultur og samtidig få et
løft spesielt i realfag.
I årene som kommer vil flere lærere gå av
med pensjon og disse må erstattes på best
mulig måte. Bredere satsning i kulturskole
og voksenopplæring vil kunne kreve mer
økonomiske ressurser.

Utsira har en skole (1 – 10.trinn),
kulturskole og voksenopplæring. Skolen og
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

Synkende elevtall setter skolen i fare faglig
og sosialt sett. Det er viktig at elevtallet
holdes oppe. Eventuelt mottak av flykninger
vil utfordre skolen på nye måter, men også
bidra med nye ressurser.
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11.2 Barnehage

 Avsette nok ressurser til
etterutdanning. Utnytte mulighetene
som staten legger opp til for
finansiering. Sørge for nødvendig
kursing i bruk av verktøy og
læreplattformer.
 Prioritere riktig kompetanse ved
tilsetting av nye lærere.
 Delta i regional satsning innenfor
spesialundervisning
(Haugalandsløftet)
 Samarbeide med andre skoler og
institusjoner med sikte på økt
læringsutbytte i kjernefagene. Utnytte
mulighetene for å innhente
kompetanse ved bruk av
videokonferanse. Herunder tilby
ressurssterke utfordringer ved å ta fag
i videregående skole.

Det er full barnehagedekning i Utsira. Med
ny forskrift og innlemming i kommunens
rammetilskudd fra 1. januar 2011, er det
satt nytt fokus på barnehagesektoren.
Finansieringen er basert på tilskudd ut ifra
antall barn i alderen 1 - 5 år i kommunen,
og ikke antallet barn i barnehage. En høyere
andel barn i barnehagen vil medføre et økt
finansieringsbehov.

 Foreta kvalitetsmålinger og sikre
kvaliteten, slik at skolen er attraktiv
for potensielle tilflyttere.

Den antatte befolkningsveksten synliggjør
ikke et behov for å utvide
barnehagetilbudet snarlig.

 Utvide og variere tilbudet i
Kulturskolen. Herunder gi et tilbud til
befolkningsgrupper som pensjonister
og voksne.

Nåværende bemanning dekker 12-15 plasser.
Kapasiteten er 18 plasser. Endringer i
barnetallet vil utløse finansieringsbehov.

 Legge godt til rette for integrering og
utdanning av et fornuftig antall barn
med flyktningstatus.
 Avsette nok ressurser til å sikre et
stabilt, meningsfylt og forutsigbart
skolefritidstilbud (SFO)

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

Utfordringer
Tendensen er at flere 1- åringer søker seg
plass. Dette gir nye og andre utfordringer i
forhold til flere større barn. Barn under 3 år
teller også som 2 plasser. Det har også blitt
flere barn med helt, eller delvis
fremmedkulturell bakgrunn. Eventuelt
mottak av flyktninger vil stille ytterligere
krav til personalets kompetanse. På den
annen side er det viktig at barnetallet
opprettholdes. Både av hensyn til økonomi
og faglig og sosialt nivå.

Side: 20 av 30 sider

Kommuneplan for Utsira 2012 – 2022
Del 1 Samfunnsdelen .



Flere barn i barnehagen



Rekruttere personale med
barnehagefaglig kompetanse



Gi personalet muligheten til utdanning og
kurs for å heve kvaliteten på det
pedagogiske arbeidet i barnehagen.

11.3 Barnevern
Hovedmål
Barneverntjenesten skal sikre at utsatte barn
og unge får nødvendig hjelp og omsorg til
rett tid.
Barnevernloven omhandler først og fremst
det offentliges ansvar for å sette inn tiltak
overfor det enkelte barn og barnets familie
etter at et problem har oppstått.
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det
enkelte barn gode levevilkår og
utviklingsmuligheter gjennom råd,
veiledning og hjelpetiltak. Tiltakene skal gi
mulighet til å kunne forebygge situasjoner
som ellers ville gjøre det nødvendig med mer
alvorlige tiltak. Forebyggende tiltak for
utsatte barn i samarbeid med hjemmet, er et
supplement til foreldrenes omsorgsansvar.
Utsira kommune har innledet og vedtatt
interkommunalt vertskommune samarbeid
om barnevernet med Haugesund kommune
(K-sak 50/12). Trer i kraft fra 01.01.2013
under forutsetning av at vi tilslutt kommer
fram til en rimelig økonomisk avtale.
Utfordringer
 Arbeide for alternativer for
interkommunalt vertskommune
samarbeid på barnevernsområdet,
dersom ikke pågående samarbeid med
Haugesund ikke blir realisert.
 Bidra til at tjenestetilbudet blir godt
ivaretatt gjennom kontaktmøter med
Haugesund kommune.

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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Handlingstiltak 2012 – 2022
 Gjennom vertskommunesamarbeid
sørge for at endringer i
tjenestetilbudet blir allment kjent for
innbyggerne på Utsira.
 Være kontaktledd for innbyggerne inn
mot barnevernet som det blir valgt
vertskommunesamarbeid med.

12 Helse og omsorg
Hovedmål
Helse- og omsorgstjenesten på Utsira skal gi
trygghet, profesjonell og nødvendig
helsehjelp ved alle behov til beboerne på
Utsira, og når som helst på døgnet.

Helse og omsorg består av drift av heldøgns
pleie og omsorg (Siratun sykestue),
hjemmetjeneste (bestående av
hjemmesykepleie og hjemmehjelp) og
psykisk helsevern. Helse og omsorg har
ansvar for helsestasjon, legekontor,
skolehelse, legevakt og rehabilitering.

Befolkningsutvikling
Utsira har i dag 210 innbyggere, hvorav ca
6,5 % er mellom 80 og 100 år. Antall
personer over 80 år i planperioden vil øke til
i underkant av 10 %.
Behovet for heldøgnsplasser er vanskelig å
forutse, men terskelen for å søke om fast
plass på Siratun sykestue synes å være høy.
Siratun har 8 enkeltrom med god standard.
Behovet for heldøgns plasser synes å være
dekket for hele planperioden.
De fleste eldre over 80 år synes å foretrekke
å bo i egen bolig så lenge så mulig. Det er et
godt tilbud om hjemmetjenester i Utsira
kommune, som regnes å kunne dekke
fremtidig behov. Det synes å være
tilstrekkelig med personalressurser til å møte
et økende behov om hjemmetjenester.
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samarbeid mellom Utsira kommune og
Helse Fonna.

Utfordringer
















Å ha tilstrekkelig med fagpersoner,
rekruttering av fagpersoner for å møte
fremtidige krav.
Sørge for riktig kompetanse i forhold til
økt hjelpebehov fra brukere, utviklingen
viser at de som tildeles hjemmetjenester har
større og mer omfattende hjelpebehov
enn før.
Samhandlingsreformen gjeldene fra
01.01.2012 stiller nye krav til
kommunene.
Den vil øke krav til kompetanse i
kommunen innen helse og Utsira som
med sitt lave folketall må sannsynlig søke
samarbeid med nabokommuner i denne
forbindelse. Utsira har pr i dag ikke
fasiliteter til å kunne ta imot pasienter
som krever mye av teknisk utstyr eller
tett oppfølging av lege.
Et mål med reformen er å flytte
behandling ut fra spesialisthelsetjenesten
til kommunene, og at det stilles krav om
forebyggende tiltak for å unngå
innleggelser i sykehus.
Krav om opprettelse av øyeblikkelig
hjelp (ØH) plasser vil vi løse ved
interkommunalt samarbeid med
Haugesund.
I perioden vil det bli foretatt investeringer
i IKT, bl. a grunnet Meldingsløftet som
skal føre til at all kommunikasjon skal
skje elektronisk mellom foretak, leger og
pleie og omsorg.

Handlingstiltak 2012 – 2022


I forbindelse med interkommunalt
samarbeid med Haugesund kommune,
bidra til at alle 4 ledige sykehjemssenger
på Siratun er besatt. Utarbeide egen
avtale om dette om kjøp av sengeplasser
på sykehjemmet.



Bruke tildelte ressurser slik at flere kan
motta hjemmetjenester og med kvalitet.



Opprettholde høy kompetanse ved
kursing og videreutdanning.



Arbeide for at alle i faste stillinger er
autoriserte helsearbeidere.



Inngå mer forpliktende samarbeid med
nabokommuner.



Videreutvikle god og rasjonell
samhandling mellom kommunen og
Helse Fonna.



Utføre jevnlige kvalitetskontroller, som
brukerundersøkelse som kan bidra til
kvalitetsbevissthet.



Arbeide administrativt, faglig og politisk
for å møte samhandlingsreformen på best
mulig måte for Utsira kommune.



Opprette eget forum for dette arbeidet.



Øke antall sykepleierstillinger til 4 i fulle
stillinger.

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er
innarbeidet i egne avtaler og må
videreutvikles for å få til et forpliktende

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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12.1 Folkehelse
Helse er overskudd til mestre hverdagens
krav.

12.2 Sosialtjenesten
Sørge for at enkeltmennesket får den hjelp det
trenger for å opprettholde en god
kvalitetsmessig levestandard og livssituasjon.
Arbeide med tiltak som skal forbedre den
generelle helse og sosiale vern for kommunens
innbyggere

Folkehelsearbeid er alt det gode arbeidet som
gjøres for å bedre trivselen, livskvaliteten,
mestringsevnen og tryggheten til folk.
Kommunen har et spesielt ansvar for
folkehelse. Kvaliteten på kommunens
tjenester innenfor alle sektorer er et viktig
bidrag til den generelle folkehelsen.
Folkehelsearbeidet innenfor helse- og
omsorgssektoren er forankret i ulike lover og
forskrifter i forhold til
kommunehelsetjeneste, psykisk helsevern,
smittevern og miljørettet helsevern. For den
enkelte kan det være avgjørende for
livskvaliteten og for samfunnet kan det bety
sparte utgifter.

Målsetting
Gi råd, veiledning og andre
støttetiltak på en best mulig måte
for å gjøre den enkelte mest mulig
selvhjulpen.
Utsira kommune har innledet og vedtatt
interkommunalt vertskommune samarbeid
med Haugesund når det gjelder «Lov om
sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen» (NAV). K-sak
103/12. Avtalen trer i kraft 01.01.2013 under
forutsetning av at vi tilslutt kommer fram til
en rimelig økonomisk avtale.
Utfordringer
 Bidra til at tjenestetilbudet blir godt
ivaretatt gjennom kontaktmøter med
Haugesund kommune.

Handlingstiltak 2012 – 2022
 Gjennom samarbeidsavtalen med
Haugesund kommune sørge for at
endringer i tjenestetilbudet blir
allment kjent for innbyggerne på
Utsira.
 Være kontaktledd for innbyggerne inn
mot NAV Haugesund.

13 Kultur
Hovedmål
Utsira en kulturøy - et variert og utfordrende
kultur – og fritidstilbud skaper trivsel, bulyst
og framtidstro.
Utsira kommune ble kåret til Rogalands
kulturkommune 2013, og ble lansert som 1
av 4 til å bli Norges kulturkommune av
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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Norsk Kulturforum. Trondheim vant prisen i
2013 ved tildeling i Narvik.
Insitamentet som ligger i kåring og rangering
bør være et grunnlag for i større grad se på
hvordan en kan bruke kultur som spydspiss i
utvikling av næring og arbeidsplasser på
Utsira i framtiden. For eksempel å utvikle
Utsira til framtidig kulturarena for kunstnere.
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 Bygge på det disse kunstnerne
etterspør. Ivaretakelse av våre
energifaktorer jfr ovenfor. Dvs
småskala drift, ro, fred, scener,
sykler, møteplasser, mottakskomite,
vertskap, integrering av kunstnerne
med lokalbefolkningen, gode
fasciliteter, vedlikehold, tilgang til
nødvendig infrastruktur.
 Bruke Utsira fyr som arena for å
realisere et vekstsenter for kunstnere
og kultur i privat regi med offentlig
støtte.
 ”Prøvebo Utsira for kunstnere” også
utover dagens kortidsopphold i regi
fylkeskommunen.

VISJON
Utsira skal være en arena der et
mangfold av kunstnere og kunstutøvere
frigjør energi
Utsira gir energi gjennom avkoblingpåkobling, lys, luft, himmel, vær, vind, ro,
pust, puls, himmellys, mørke, salt, rom og
ettertanke. Spesielt vil dette gjelde kunstnere
som lever i hektiske og for oss eksotiske
omgivelser.
Mål
1. Synliggjøre energien som ligger i Utsira
godt nok til at øya bevares som et livskraftig
samfunn. Dvs nå fram til Oslo gjennom
kultur…
2. Utvikle menneskene som bor på Utsira
gjennom deltakelse, dugnadsinnsats og som
publikum i forhold til kulturfremføringer og
ytringer
3. Tjene penger på kultur

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

 Knytte sammen besøkende i et
etterbruksnettverk.
 Sette våre festivaler i en kontekst i
forhold til visjonen.
 Avsette ressurser til en kulturarbeider
som koordinerer og systematiserer
aktivitetene. Sørge for ekstern
finansiering som muliggjør dette.
Norges kulturkommune bør kunne
selges inn.
 Bevisstgjøre mål 3 og koble
næringsutvikling tett mot
kulturarbeidet.

Utsira kommune har i stadig økende grad
oppdaget betydningen av et rikt kulturliv
både i forhold til generell trivsel, folkehelse,
og i sammenheng med samfunns – og
næringsutvikling på øya. Det er et prisverdig
særpreg at lag – og foreninger og
enkeltaktører i stor grad er aktivt deltakende i
ulike typer arrangementer og tilstelninger på
øya.
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Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon på
øya som blir satt stor pris på av innbyggere i
alle aldre.
Skolen har en sentral rolle som kulturbærer.
Arbeid med kulturelle aktiviteter i og i
tilknytning til grunnskolen og kulturskolen,
er viktig for å stimulere barnas interesse og
forståelse for forskjellige kunst – og
kulturuttrykk. Skolen er videre en arena som
gir unike muligheter for å nå alle barn og
unge med et kulturtilbud på lik linje,
uavhengig av sosial, geografisk eller etnisk
bakgrunn. Satsingen på den kulturelle
skolesekken er derfor et verdifullt tiltak som
sørger for at de unge på Utsira får et
profesjonelt kulturtilbud i skolehverdagen.
Sirahallen, fotball - og petanque banene på
Hovland og flotte tilrettelagte turstier på øya,
treningstudio og badestrand i Sørevågen gjør
at innbyggere i alle aldre kan finne ulike
tilbud eller selv ta initiativ til ulike idrettslige
aktiviteter, tilpasset egne ønsker og behov.
Gjennom en aktiv fritid dannes grunnlaget
for bedre folkehelse og livskvalitet.
Det er et mål å videreutvikle en mer
kulturbasert næring på Utsira. Det er særlig
den kystkulturelle delen av kulturminnene på
Utsira som blir vektlagt som det unike med
Utsira. Utsira fyrstasjon og Dalanaustet
framstår her som særlig viktige kulturminner
når det skal tenkes verdiskaping og satsing på
reiseliv.
Kommunen skal sikre at god byggeskikk og
estetiske kvaliteter blir ivaretatt. Et slikt
ansvar fordrer en god stedsforståelse slik at
det blir tatt hensyn til de omgivelser, den
karakter og de opprinnelige kvaliteter et sted
har.
Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle
som utviklingsaktør innenfor kulturområdet,
og Utsira kommune vil i mange saker stå i
nær dialog med fylkeskommunen for å skape
et attraktivt lokalsamfunn i framtiden.
Utsira kommune har utarbeidet en helhetlig
kulturplan fram mot 2012.
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

Her er noen av delmålene i planen:
Idrett – og Friluftsliv
Fortsatt utvikle nærområde ved vårt nye
kulturbygg – Sirakompasset. Stimulere andre
lag og foreninger å være med å ta i bruk
mulighetene som ligger i friluftslivet på
Utsira.
Kulturformidling
Gi et variert kunst – og kulturtilbud for alle
aldersgrupper
Bibliotektjenester: Biblioteket – et
kultursenter for kunnskap og kvalitet, stedet
for trivsel og sosialt samvær.
Den kulturelle skolesekken:
1. Å medvirke til at elever i grunnskolen får
et profesjonelt kulturtilbud
2. Å legge til rette for at elever i
grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg
kjent med og få et positivt forhold til
kunst – og kulturuttrykk av alle slag
3. Å medvirke til å utvikle en helhetlig
innlemmelse av kunstneriske og
kulturelle uttrykk i realiseringen av
skolens læringsmål
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Utsira Kommune skal i perioden framstå som
CO2 nøytral kommune og være en
nettoeksportør av fornybar energi.
Kommunen skal også være et utstillingsvindu
for bruk av nye fornybare energikilder.

13.1 Kulturminner

Hele kommunen er pekt ut som verdifullt
kulturlandskap i Nasjonal registrering av
kulturlandskap i Norge. Kommunen har
større utmarker med stivgrasshei og
kystlynghei av Nasjonal verdi.

Hovedmål
Et representativt utvalg av kulturminner
og kulturmiljø skal tas vare på og
aktiviseres for fremtiden, som en del av
befolkningens kulturarv.

I planperioden er Utsira kommune utfordret
til å være med på å bevare rødlistearten
Dverglin.

Dette gjelder både fasader, gamle
bygningsdeler og interiører.

Utsira kommune vedtok nullutslipp i 2008
innen 2020, når en ser bort fra utslipp fra
Rutebåten Utsira AS.

Utfordringer
For å nå denne utfordringen legges det opp til
følgende tiltak:

Når det gjelder endringer i klima og
ekstremvær som følge av den globale
oppvarming må det gi føringer for
byggeprosjekter i sjøområdene. I den
kommende områdeplan for hele Utsira bør
hensynssoner til klima innarbeides.

 Drøfte inngrep i kulturminner og
kulturlandskap i forbindelse med
saker etter plan- og bygningsloven.
 Holde fram med å registrere faste
kulturminner og tradisjoner.

Det er tatt hensyn til klimapåvirkning for alle
nye tiltak i kommuneplanen. Gjennom ROS
og KU utredninger. Beregnede
havnivåstigninger 2050 min 17/max 39 cm
og stormflo relativ NN 1954 min 143/165cm

 Oppfordre private til å verdsette sine
kulturminner.
 Gjøre kulturminner lettere tilgjengelig
for publikum.
 Lage informasjonsmateriell om
kulturminner.
 Videreføre Utsira kommune sitt
kulturverntilskudd.

Handlingstiltak 2012 – 2022


Gjennomføre tiltak i ny miljø- og klimaplan
for Utsira med vekt på hvordan kommunen
skal nå nullutslippsvisjon i 2020.



Innarbeide Hensynssoner som tar hensyn til
framtidig havnivåstigning og
stormflovirkning i utarbeidelse av ny
områdeplan for Utsira.



Redusere energibruk og utslipp av
klimagasser slik at vi framstår som en

14 Miljø- og klima
Kommunen må systematisk ta miljøaspektet med
i planlegging og utførelse av alle sine oppgaver
slik at Utsira kommune framstår som en
miljøvennlig kommune.
Utarbeide
en bærekraftig
Agendafor
forUtsira.
det
Status, mål,
visjoner ogLokal
strategier
21.
århundre.
Redigert:
12.06.2013
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nullutslippskommune. Gjennom
energiplanlegging, energiøkonomisering og
prioritering av miljøvennlige former for
fornybar energi.


Fortsatt foregangskommune i biologisk
mangfold og arbeid med realfaglig innhold til
forskning og utdanning



Satse på videreutvikling av økologisk
landbruk.



Stimulere næringsliv og innbyggere til
miljøvennlig produksjon og forbruk.

Humor – Raushet - driftighet

stedsutvikling er forankret i plan og
bygningslovens krav til bærekraftig utvikling
og kvalitet i de fysiske omgivelsene.
Dette skal ta utgangspunkt i å ta vare på de
særtrekkene vi har så som natur, kultur- og
bygningshistorie og samspillet mellom disse.

Handlingstiltak 2012 – 2022
 Byggeskikk blir sentralt og den lokale
byggeskikken skal tas vare på og en
skal oppmuntre til at bygningene
fasademessig bør restaureres tilbake
til den tidsepoken de ble bygget.
 Nye bygninger skal plasseres på en
måte som tar hensyn til
omkringliggende landskap og terreng,
vegetasjon og nabobygninger.
 Systematisk vedlikehold av offentlige
bygninger og fellesområder.

14.1 Fysisk stedsutvikling
Hovedmål
På Utsira skal fellesarealene, det offentlige
rom, landskapet, og private og offentlige
bygninger og anlegg og til sist detaljene i det
offentlige rom være velpleid.
Utsira sin natur og kulturarv skal brukes som
en ressurs i utviklingen av stedet.
Fysisk stedsutvikling handler også i stor grad
om verdiskaping, næringsutvikling og
arbeidsplasser. Attraktive steder tiltrekker
seg både bedrifter og den beste
arbeidskraften noe som gir større optimisme
og framtidstro. Erfaringene viser at de
kommuner som lykkes best med
stedsutviklingen evner å påta seg rollen som
gode samfunnsutviklere. Arbeidet med fysisk
Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

14.2 Kulturlandskap
UTSIRA – ET NASJONALT
PRIORITERT
KULTURLANDSKAPSOMRÅDE
Hovedmål
Få til skjøtsel dvs. beiting av disse
områdene slik at de blir en ressurs for
landbruksnæringen.
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Hele Utsira kommune er valgt ut som ett av 4
prioriterte kulturlandskap i Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap i
Rogaland (DN 1992).
Bakgrunnen for prioriteringen er følgende:
Området er klart representativt for regionen,
samstundes som plasseringa i storhavet og
den tette kontakten mellom gamal kysthei,
innmark og karakteristisk busetnad innafor et
klart avgrensa areal gjer Utsira til ei stor
opleving med høg intensitet. Utsira har
vidare fått høg prioritet grunna dei store
areala med kysthei i aktiv bruk.
Fornminnefelta er uttrykk for dei djupe
røttene i driftslandskapet, medan det same
landskapet med ein særprega flora
(rødlistearter) og internasjonal verdi som
fugleområde i tillegg peiker seg ut
biologisk/økologisk”.
Antall driftsenheter har siden 1929 gått fra 40
bruk, til 10 i 1999 og til 2 i 2009.
I tillegg blir mer og mer av jorda eid av
personer som ikke bor på Utsira.
Dette skaper store utfordringer i
kulturlandskapspleien i tiden framover. Det
er derfor valgt ut noen prioriterte
kulturlandskap av ulike landskapstyper som
skal bli vedlikeholdt etter skjøtselsplaner
I tillegg skal de bli en kilde til økt opplevelse
for brukerne og gi grunnlag for
verdiskapning. Verdiene i landskapet vil
kunne bli en positiv faktor for
reiselivsnæringen på Utsira.
Prioriterte kulturlandskapsområder:
Områdene er prioriterte områder i Utsira
kommunes kulturlandskapsplan.

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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1.Austramarka (nordre del)
Dette området består av kystlynghei i
degenerasjonsfasen og stivgrashei. I tillegg
er det mange kulturminner i området. En
tursti går gjennom landskapet og denne er en
av hovedturistattraksjonene på Utsira.
2. Vestramarka
Området har i alle år blitt brukt som
fellesbeite, og er igjen aktivisert etter fravær
av beitende dyr i en 10 års periode. Området
domineres av stivgrashei.
En tursti går gjennom landskapet og denne er
en av hovedturistattraksjonene på Utsira.
3. Børgjesdalen på Hovland
Dette er en svært gammel opparbeidet eng
som tidligere ble slått. Varierende
artssammensetning, som følge av partier som
er godt drenerte i sør og litt vassjuke partier i
nord. Heile enga er omgitt av steingarder,
noe som gir en spesiell romfølelse i området.
En tursti går gjennom landskapet og denne er
en av hovedturistattraksjonene på Utsira.
4. Fjerning av sitkagranplantinger på øya
Vi registrer at denne sprer seg med eksplosiv
fart etter at beitedyrene er trukket ut fra ulike
områder på øya.

Handlingstiltak 2012 – 2022


Hogge ned så mye sitkagran som mulig.



Få inn beitedyr på tidligere beiteområder.



Opprettholde kystlyngheivegetasjonen i
ulike stadier. Skape bedre beiteforhold
for husdyr og større diversitet av arter og
vegetasjonstyper.



Brenning av kystlyng gjennomføres som
felles prosjekt med brukere, grunneiere
og kommune.



Beitepresset bør økes i stivgrasheia for å
unngå suksesjon mot kystlynghei.
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Søke om SMIL midler til å sette opp et
gjerde slik at Austremarka igjen kan
beites.

15 Tekniske Tjenester – Drift og
utvikling
Hovedmål
Teknisk etat skal arbeide aktivt for å sikre
kommunens innbyggere og næringsliv
gode tekniske tjenester basert på
rasjonell og bærekraftig
ressursutnyttelse.
Det skal ytes effektiv service med god
kvalitet på saksbehandling, planlegging og
driftsoppgaver innenfor hele spektret av
avdelingens tjenestetilbud.
Tekniske tjenester kan grovt sett deles i to
ulike virksomhetsområder. Den ene er
myndighetsutøvelse og den andre er
tjenesteyting. Den vesentligste delen av
myndighetsutøvelsen er knyttet til
forvaltning av plan- og bygningsloven med
forskrifter. Andre vesentlige
forvaltningsområder er forurensningslov og
delingslov. Den vesentligste delen av den
tekniske tjenesteytingen er rettet mot
kommunens innbyggere. Dette er drift av
veger, grøntanlegg, vannverk, avløp og
renovasjon. Den mest omfattende delen av
den interne tjenesteytingen er forvaltning,
drift og vedlikehold av den kommunale
bygningsmasse.
Utfordringer
 Skjerpede krav i lov og forskrifter og
stigende forventninger hos publikum.

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013
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Holde tilfredstillende standard på
vedlikeholdssiden av kommunale bygg
og anlegg.
Stort etterslep av vedlikehold på en del av
de tekniske anleggene.
Å ha tilfredstillende formalkompetanse i
etaten.

Handlingstiltak 2012 – 2022


Holde fokus på effektiv ressursutnyttelse.



Få til vedlikeholdsrunder og planer for
kommunale bygg og anlegg.



Ha fokus på ENØK tiltak



Kartlegging og digitalisering av
eksisterende ledningsnett for vann og
avløp (Øk.plan 2013-2016)16 Vedlegg

ROS-analyser i Plan- og bygningsloven og
helhetlig ROS
Plan- og bygningsloven krever at det
utarbeides ROS-analyser for alle
utbyggingsplaner. Disse analysene skal inngå
eller vurderes i forbindelse med den
helhetlige ROS-analysen. Dette gjelder for
ROS-analyser i:
- Kommunal planstrategi
- Planprogram
- Planbeskrivelse og konsekvensutredninger
- Samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel og arealdel
Utsira Kommune har kartlagt noen av de
viktigste uønskede hendelser som kan
forekomme i vår kommune i ROS-analyser
og KU.

Side: 29 av 30 sider

Kommuneplan for Utsira 2012 – 2022
Del 1 Samfunnsdelen .

Humor – Raushet - driftighet

Nøkkeltallene i tabellen er basert på KOSTRA rapportering og
representerer Utsira kommune som ORGANISASJON.
Utvalgte nøkkeltall, kommuner
1151
EKA11
EAK
Utsira Rogaland Landet
2011
2011
2011
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter i kroner per innbygger
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 615 år
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222,
223), per elev
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate

Status, mål, visjoner og strategier for Utsira.
Redigert: 12.06.2013

4,2
6,5
151,2
39,7
113596
75702
173889

0,9
2,4
175,1
15
41963
29907

1,7
2
187,1
20,6
43440
34421

107013 108543

181656
5142
29720
63
2022
30284

87723
1700
12680
2283
5553
3363

93318
1939
14030
2906
6323
3943

88,9
18,8
3,1
9,6
100
459
9

88,2
7,6
8,9
6,7
93
49
17

89,6
8,6
9,7
8,6
94,2
37
20

209500

151305 149745

179332
9
864625
3155
3462
48833

88909 90560
15,3
14,7
959627 876968
2189
2990
2491
2444
109668 125892
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