MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.03.2019 kl. 10:00
Allrommet, Siratun
15/00581

Tilstede:

Marte Eide Klovning, Tor Erling Skare, Bjørn Sandmo

Møtende
varamedlemmer:

Frode Skare i sak 10/19 – Bjørn Sandmo var inhabil i saken.
Geir-Helge Rasmussen

Forfall:

Daniella de Vreeze og Arvid Magne Hansen

Andre:

Rådmann Bjørn Aadnesen, drifts- og utviklingssjef Arvid
Helgesen, økonomisjef Rune Solevåg.
Barnehagestyrer Marlin Eriksen møtte i sak 7/19.

Protokollfører:

Arnstein Eek, Utvalgssekretær
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Marte Eide Klovning

2

Saker til behandling

6/19 Godkjenning av innkalling og saksliste ,habilitet.
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
25.03.2019

Saknr
6/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling
Bjørn Sandmo ba om fritak på grunn av habilitet i sak 10/19.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utsira formannskap har ingen merknader til godkjenning, saksliste og habilitet utover
at det ble akseptert at Bjørn Sandmo var inhabil i sak 10/19.
[Lagre]
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7/19 Revisjon av vedtekter for Utsira Barnehage 2019
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyre

Møtedato
25.03.2019
08.04.2019

Saknr
7/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskap/kommunestyret vedtar foreslåtte endringer til vedtektene for Utsira
barnehage.
2. Formannskap/kommunestyre vedtar foreslåtte endringen, men opprettholder muligheten til
å søke halvdagsplass kl 9-14. Prisen reguleres etter timeantall.

Møtebehandling
Av de to alternative forslagene til vedtak var det enstemmighet i å velge alternativ 1.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utsira formannskap vedtar foreslåtte endringer til vedtektene for Utsira barnehage.
[Lagre]
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8/19 Lysende hoder i forbindesle med fyrjubileum
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
25.03.2019

Saknr
8/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Utsira kommune bevilger kr 150.000,- til kunstprosjekt på Utsira fyr. Beløpet tas fra
disposisjonsfondet.

Møtebehandling
Formannskapet fremmet et alternativ forslag til vedtak i saken.
Før saken kommer opp i kommunestyret ønskes følgende utredet:
*Mer detaljert/endelig kostnadsoverslag.
* Det er ønskelig med ekstern finansiering. Følgende ordnigner undersøkes: KORO
og Rogaland Fylkeskommunes ordning for Allment kulturarbeid.

Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utsira formannskap oversender saken til kommunestyret. Saken tas opp når disse
forholdene er utredet.
[Lagre]
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9/19 Utfordring med overflatevann fra vestsiden av Pedlevegen ned
langs nordsiden av kirkegårdsmuren
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
25.03.2019

Saknr
9/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret avsetter kr 110.000 til nytt investeringsprosjekt «Drenering fra
Pedlevegen» ned langs nordre kirkegårdsmur. Tiltaket finansieres med
omdisponering fra disposisjonsfond med inntil kr. 110.000 – der beløp fra avsatt i
«reguleringsplan Tuevågen» (2012) og konsulent næringsformål (2016) inngår

Møtebehandling
Formannskapet fremmet et alternativt forslag til vedtak i saken.
Saken utsettes. Formannskapet ønsker en mer helthetlig plan for området. Det må
foretas en vurdering om det er nok pengemengde for å løse prosjektet.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes. Formannskapet ønsker en mer helthetlig plan for området. Det må
foretas en vurdering om det er nok pengemengde for å løse prosjektet.

[Lagre]
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10/19 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Utsira
kommune
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
25.03.2019

Saknr
10/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Forskrifter for bruk av og orden i havner og farvann for Utsira kommune vedtas
2. Vederlag for fast kaiplass på kommunal kai i Sørevågen og Nordevågen foreslås innført
sammen med behandling av betalingssatser årlig

Møtebehandling
Bjørn Sandmo meldte seg inhabil og dette ble akseptert av formannskapet.
De to listene var enige i følgende endringer:
9A: Moringene kan ligge så lenge de ikke er til hinder for annen trafikk.
8: 5 knop i indre havnebasseng.
9D: Fortrinnsett til fortøyning i indre havn Nordevågen tas bort,
Utover dette var det 2 forslag til vedtak i saken:
1. Utsira Bygdeliste – Paragraf 9 B Sørevågen - Brakko forbeholdes mindre båter for opplag
i moring. Sjarker og andre fiskeriregistrerte båter bruker kailinje fra fergestø og vest til
oppslagplass vintertid og til å ta bruk ombord og i land,
2. Utsira Fellesliste – Paragraf 9 B Sørevågen- 20 meter fra søre kailinje på Brakko og
nordover tildeles yrkesfiskere. Det øvrige arealet tildeles andre private.
Andre forhold:
Listene er enige i at det må ryddes opp på botn i Sørevågen. Mye gammelt tauverk og dekk
mm.
Listene er enige om at de tar en befaring av Sørevågen før kommunestyret behandler saken.
Det bør bli fortgang i bygging av gjestebrygge utenfor Utsira Servicesenter AS.
Fortøyning ved Brakkebrygga prioriteres fastboende.
Brakkebrygga er ca 33 meter lang.
Eventuelt havnevederlag øremerkes utbedringer i havnene.

Votering
De 3 representantene for Utsira Fellesliste stemte for sitt forslag til vedtak i saken, 1
medlem stemte for Utsira Bygdeliste sitt forslag til vedtak (Geir-Helge Rasmussen).
Vedtak
Utsira formannskap vedtar følgende endringer i forslag til havnereglement for Utsira
kommune:
9A: Moringene kan ligge så lenge de ikke er til hinder for annen trafikk.
8: 5 knop i indre havnebasseng.
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9D: Fortrinnsett til fortøyning i indre havn Nordevågen tas bort,
Enstemmig.

Paragraf 9 B Sørevågen- 20 meter fra søre kailinje på Brakko og nordover tildeles
yrkesfiskere. Det øvrige arealet tildeles andre private.
Denne paragrafen fikk 3 stemmer og 1 stemte i mot. Vedtatt.
Mindretallsforslaget lød:
Paragraf 9 B Sørevågen - Brakko forbeholdes mindre båter for opplag i
moring. Sjarker og andre fiskeriregistrerte båter bruker kailinje fra fergestø og
vest til oppslagplass vintertid og til å ta bruk ombord og i land.

Saken oversendes til Utsira kommunestyre til avgjørelse.

[Lagre]

8

11/19 Referatsaker og meldinger
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
25.03.2019

Saknr
11/19

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postliste siden siste møte. Se vedlegg.
Arbeidsliste siden siste møte. Se vedlegg. Annen redigering
Oppmålingssaker. Se vedlegg.
Byggesaker. Se vedlegg.
Ordfører informerer om elektrifisering av MS Utsira. Sjekke behandlingsdatoene i
Fylkeskommunen.
Ordfører informerer om status for forprosjekt og hovedprosjekt reiselivssatsing på Utsira.
Det er gitt kr 300 000 i forprosjekt. Tove Helen Grimsby er ansatt i regi av Rogaland
Ressurssenter/Utsira Næringsforum.
Status for tak Sirakompasset.
Status for oppgraderingsarbeider utearealer i Sørevågen og Nordevågen.
Status for utredning helikopterlandingsplass. Ses i sammenheng med arealplanen.
Innkjøpsreglement for Utsira kommune er revidert.
Informasjon om kommune Kari
Brev fra Filmfestivalen Haugesund: Samarbeid mellom kommunene og Den norske
filmfestivalen. Se vedlegg. Ønsker samarbeide, men ikke med de beløp som nevnes.
Brev fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat: Gjeldende revisjonsavtale-Bruk av opsjon eller
ny anbudsrunde-til uttalelse. Se vedlegg. Følger sekretariatet.
Saksprotokoll fra Regional og kulturutvalget: Lys i fyret på Utsira. Se vedlegg.
Mail fra rådmann til Kolumbus- Søknad til Klimasats 2019.
Informasjon fra konstituerende møte i Utsira Ungdomsråd den 16. mars
Rådmannen informerer om FOU prosjektet.
Status for byggeprosjektet på Hovland. Overtakelse siste uka i april. Det må ryddes langs
vegen da terrenget delvis er kjørt ned enkelte plasser.
Ordfører orienterte om møte om ny kommunelov i regi av KS på fredag. Den trer i kraft når
kommunestyrene blir konsitutert. Delegeringsreglement bør i den forbindelse oppdateres.
Ordfører hadde vært hos Fylkesmannen på stabsetat ledermøte og ordførerkaffe Kommunestruktur.
Det er ønskelig med mer informasjon ut til innbyggerne. Kursing i Appen.
Rådmannen orienterte om møte med Telenor om nedlegging av kobbernettet.
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•

Drifts og utviklingssjefen orienterte om ferdigbefaring ENØK sist onsdag. En god del gjenstår.
Skal være utbedret til påske.

[Lagre]
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