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Forslag til planstrategi for arbeidet med kommuneplanen – Utsira
kommune
1.0

Lovgrunnlag

I plan- og bygningsloven er det forutsatt at det nye kommunestyret starter opp arbeidet med
revisjon av kommuneplanen umiddelbart etter at kommunestyret er konstituert. Som første
fase i denne revisjonen skal kommunestyret senest innen et år etter konstituering utarbeide og
vedta en kommunal planstrategi. I lovens § 10-1 Kommunal planstrategi heter det:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves.»

Det er i hovedsak opp til den enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert
planstrategien skal være. Planstrategien skal ut fra kommunens planbehov angi hovedrammer og
viktige satsinger og det må legges opp til fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger
underveis.
Forenklet kan en kalle planstrategien for en «plan for planleggingen».
Loven gir kommunen en stor frihetsgrad til å bestemme innholdet i planstrategien. Planstrategien
har videre ingen rettsvirkning og kan fravikes i valgperioden etter behov. Dersom kommunen
ønsker å utsette planoppgaver som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom en endring av
planstrategien. Kommunen kan når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien.
§ 10-1 sier også at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen (overordnet samfunns- og arealdel). Kommuneplanen
omhandles i § 11.
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1.1

Skjematisk framstilling av den kommunale planprosessen:

Kommunal
Planstrategi
Fireårig rullering

REVISJON ETTER AVKLARING AV
BEHOV I PLANSTRATEGI
Årlig rullering

Kommuneplan
SAMFUNNSDEL

Kommuneplan
AREALSDEL

Handlingsdel
med
økonomiplan

Årsbudsjett

Kommuneplan - Tema
Kommuneplan areal

Årsmelding
Regnskap
Tertialrapporter

Tema og sektor(fag)planer

Figur 1 Kommunal planstrategi i det
kommunale plansystemene
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1.2

Hvorfor har vi planer?

De planene vi har i dag, dagens planstrategi, synes å være motivert av tre hensyn:
1. Lovpålegg fra staten
2. At søknader om ressurser forutsetter at det foreligger plan på det aktuelle området
3. Arbeidsområder og -oppgaver er av en slik karakter at en plan er nødvendig
Vår strategi har hele tiden vært å ha færrest mulig antall planer. Lista over planer viser også at
de fleste planer er av kategori 1. og 2. Vi har også slått sammen og forenklet en del planer.
Vurderingen er at de lovpålagte planene dekker mesteparten av de områder det er viktig å ha
planer for. Planer skal både rulleres og settes ut i livet. Med vår begrensede organisasjon er
vurderingen at planene må være enkle og oversiktlige. Det viktige er planer og
dokumentasjon brukes. Til tross for dette klarer staten jevnlig å pålegge oss nye plankrav, nye
planer og nye handlingstiltak. Det er en strøm som er vanskelig eller umulig å stå imot for
kommunene enten de er store eller små. Tendensene ser dere i kap. 8.0 Vurdering av
planbehovet i valgperioden 2016-2019.
Det er kommuneplanen 2012-2022 som er det overordnede styringsinstrumentet i
planhierarkiet og som styrer delplaner og områdeplaner.
Kommuneplanen ble revidert i juni 2013. Utfra rådmannens vurdering vil det ikke være noe
presserende behov for en ny revidering i denne kommunestyreperioden. Dette har
sammenheng med at det er svært få og små endringer i både samfunnsdelen og arealdelen, og
dermed prosjekter som ikke er realisert ennå, men er under planlegging/gjennomføring først
om ca. 2-3 år.

1.3

Kommunens roller
 Være tjenesteprodusent for viktige oppgaver for befolkning og bedrifter
 Være forvaltningsmyndighet i forhold til lovverket
 Være utviklingsaktør i lokalsamfunnet.

Utsira kommunes rolle er i kraft av størrelsen spesiell i forhold til å være Norges minste. Vi
får ofte oppmerksomhet som ”lillebror”. Andre ganger er vi ”håret i suppa”;
annerledeskommunen som statistikk og prosedyrer, utviklet for gjennomsnittskommunen,
ikke passer for.
Samtidig er kommunen på Utsira øy relativt størst som arbeidsgiver og organisasjon. Det
stilles derfor store forventninger til kommunen som pådriver, kapitalist og utviklingsaktør.
Vi opplever interessant nok at kommunen noen ganger blir en fremmedgjort organisasjon,
eller maktfaktor som vi innbyggere opplever å ikke rå med. Ansvaret blir tidvis lagt på
”Kommunen”, eller ”de i kommunen”, uten at det reflekteres over hvem dette er. Selv
sentrale personer i kommunens organisasjon omtaler tidvis kommunen som tredjeperson: ”de
4
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i kommunen”.

1.4

Demografisk utvikling

1.4.1 Befolkningsutvikling
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.
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. Trenden siden 2000
har var varierende, nedadgående med hensyn til fraflytting i forhold til tilflytting.
Geografisk
område

Datagrunnlag

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Utsira

Folketilvekst

5

-2

2

4

-2

0

0

209

214

212

214

218

216

218

Utsira 1 januar Folketall total

2013 2014 2015 2016

209 211 206 200

1.4.2 Viktige utfordringer
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 – 2012) 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). Hvorvidt dette er et realistisk anslag eller ikke, vurderes ikke i
denne sammenheng. Tendensen de siste 4 årene tilsier at dette ikke vil skje uten nye
næringsetableringer, bosetting av flyktninger, e.l. slik at en skaper nye arbeidsplasser og
sikrer befolkningstilvekst.
Planstrategisk sett blir utfordringen å meisle ut nødvendige tiltak gjennom gode planer for
å ta vare på og utvikle tjenestetilbudet innbyggerne, og å få tak i folk med nødvendig
kompetanse, arbeidskraft gjennom nye næringsetableringer, for å holde et bærekraftig
samfunn i gang og bidra til befolkningsvekst.
Handling er kanskje viktigere enn et vell av planer, men koordinering av planer og valg av
hvilke planer det skal satses på blir viktig. Spørsmålet løses i dag via næringsplaner og
sektorplanene. Uansett er det viktig å bevege seg over fra utredning og plan over til
handling. Handlingstiltakene må ta utgangspunkt i funnene og valgene som er gjort på
bakgrunn av rapporter og utredninger – «steds- og mulighetsanalyse, Asplan Viak 2012»,
«Bolyst 2010», næringsplan, m.m.



Utarbeide handlingsplan for hvordan en kan sikre seg en bærekraftig utvikling i
folketallet på Utsira på kort og lang sikt.
Flyktningeproblematikken – Bosetting av flere flyktninger i 2017 - 2019?

Humor – Raushet – Driftighet
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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.
Det er utarbeidet alternative framskrivninger basert på ulike forutsetninger om
komponentene:
1.4.3

Fruktbarhet, dødelighet, innenlands mobilitet og nettoinnvandring.

Med denne forutsetning antas befolkningsutviklingen frem mot 2020 bli som følger:

8 Folkemengde per 1. januar, etter fylke og kommune. Registrert 2010.
Framskrevet 2011-2030, alternativ MMML
Sted/år
Hele
landet
1151
Utsira

2010
4 858 199

2011
4 911 454

2013
5 004 482

2015
5 087 138

2020
5 274 031

2025
5 461 837

2030
5 638 639

218

220

227

226

237

247

258

Fra SSB 05.06.2012

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i denne perioden vil være ca. 0,85 % pr. år. For landet
som helhet er gjennomsnittlig vekst i dette framskrivingsalternativet nærmere 0,9 % pr år.
Behovet for kommunale tjenester er i stor grad knyttet til bestemte aldersgrupper slik som
behov for barnehageplasser, skoletilbud samt omsorg for eldre. En oppsplitting av
befolkningsprognosen på ulike aldersgrupper indikerer disse, forventede endringene i
behovet for slike kommunale tjenester.
1.4.4 Transport
Rutebåten MS Utsira er livsnerven i Sirasamfunnet! Derom hersker det ingen tvil. Utvikling
av Utsira tilsier at kvaliteten på sambandet må evalueres kontinuerlig. Sambandet setter
viktige premisser for arbeidsmarked, næringsutvikling og bosetting. Pendlemuligheter,

Humor – Raushet – Driftighet
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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 viktig politisk tema.
Evalueringer forutsettes å komme til uttrykk i kommuneplanen, næringsplaner og
tilsvarende.
1.4.5 Viktige utfordringer
 Utrede alternative veivalg knyttet til riksveiferja MS Utsira
Dette er svært viktige politiske spørsmål som både må jobbes med lokalt, regionalt, og på
fylkesnivå. Saken er for øyeblikket, politisk rettet mot Rogaland fylkeskommune, i forhold til
en grundigere vurdering av hvordan fylket ser for seg ruteforbindelsen til Utsira i framtiden.
Det er også, på politisk nivå, vært vist interesse fra Karmøy kommune i denne saken.

2.0

Nærings- og arbeidsplassutvikling

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
svært vanskelig å se for seg at vekst i antall arbeidsplasser kan skje i
kommunen. Det må skje ved private næringsetableringer.
Viktige 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 bl.a. Haugaland Kraft
AS og Haugaland Vekst:







å legge ny 22 kV sjøkabel til Utsira allerede i 2017
å bidra med å tilrettelegge for næringsetableringer som Utsira Laks AS og Utsira II
vindkraftverk i regi av Solvind AS
å skape nye arbeidsplasser på Utsira.
stedsuavhengige arbeidsplasser, samt vindenergi er stikkord i denne forbindelse.)
å skaffe investeringskapital
å skaffe arbeidskompetanse

Humor – Raushet – Driftighet
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å avdekke fortrinn med å etablere og lokalisere virksomheter på Utsira

Nåværende næringsplan er utarbeidet i samarbeid med Haugaland Vekst. Det er særs viktig at
denne rulleres og at vi får på plass en god handlingsplan. Rulleringsprosessen er tenkt satt i
gang høsten 2016.

3.0

Bruk av kommunens arealer

3.1
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 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. Flere hensyn er innarbeidet i kommunens

Humor – Raushet – Driftighet
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boligpolitiske plan. En slik plan vil også være grunnlag for å søke delfinansiering gjennom
Husbanken.
Viktige utfordringer
 Strategiske vurderinger i forhold til kjøp av privat eiendom til hytteutbygging
 Ta stilling til opparbeiding av eksisterende kommunale næringsarealer
 Vurdere kjøp og tilrettelegging av nye. Må ses i sammenheng med rullering av
kommuneplanen i neste kommunestyreperioden 2019 – 2022
 Sikre at bolig- og næringsarealer på Utsira ikke faller inn under verningsbestemmelser
 Tilrettelegge attraktive kommunale tomter
3.2
Arealer til offentlig bruk
Vi kan ikke se at kommunen i planperioden v i l ha behov for arealer til ulike offentlige
formål så som eksempelvis sykehjem, skoler og barnehager. Slike bygg har ofte særskilte
krav til lokalisering.
3.3
Arealer til næringsvirksomhet
I planperioden kan det være behov for at Utsira kommune tar initiativ for utbygging av
maritim næringsvirksomhet. En slik etablering må fortrinnsvis skje i søre havn, og vil kreve
store tilskudd fra staten.

Viktige utfordringer
Generelt sett eier kommunen lite og ofte uaktuelle arealer til næringsutvikling på Utsira. Dette
kan i økende grad sette begrensninger på kommunes positive og hjelpsomme holdning til
næringsetableringer. En stor del av arealet på Utsira er eid av folk som ikke bor her.

3.4
Arealbruken i havområdene
Staten har nå fastsatt nye retningslinjer for forvaltning av strandsonen langs sjøen. Disse
retningslinjene vil også bli førende for behandling av søknader om nye byggetiltak.
Viktige utfordringer
Ved revisjonen av kommuneplanen bør en vurdere om de nye retningslinjene for forvaltning
av strandsonen tilsier endring av den arealbruk og de retningslinjer som kommunen tidligere
har vedtatt. Fordi Utsira Kommune har allerede avklart fravikelse fra søknad om 100-metersbelte
i Kommuneplanen sin arealdel. Med unntak fra Kvalvikvågen og Skjevika hvor en framtidig
utbygging vil ødelegge for helhet i område. (ferdsel/rekreasjon og fritid).

Humor – Raushet – Driftighet
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3.5
Areal til landskap, natur og friluftsområder (LNF).
De ubebygde områdene i kommuneplanen for Utsira representerer store verdier for øya. De
gir tilgang på grønne områder og natur i forhold til ivaretaking av
 Grønne områder og natur
 Friluftsliv
 Biologisk mangfold
 Landskap
 Kulturminne og kulturlandskap
 Jordvern og Landbruk
Disse kvalitetene er helt sentrale faktorer for bl.a. folkehelse, klima og miljø, landbruk og
turisme, attraktivitet og folk si oppleving av tilhørighet, livskvalitet og identitet. Barn og
unge sine oppvekstvilkår er også et viktig hensyn knytt til denne tematikken.
Naturmangfoldsloven gir klare premisser inn mot området. Temaet skal gis stor
oppmerksomhet i all planlegging og verdiene skal tas vare på.
Viktige utfordringer
Den største utfordringen opp imot å ta vare på disse kvalitetene i LNF områdene er å få til
skjøtsel gjennom beiting og fjerning av en del av Sitkagranplantingene som er plantet på
øya slik at områdene ikke gror igjen. Blir områdene tatt i bruk til beiting blir de en ressurs
for landbruksnæringen som igjen bidrar til ivaretakelse av kvalitetene og opplevelsene i
LNF områdene. Vi må arbeide aktivt med disse problemstillingene. Det må en landbruksog kulturlandskapsplan på plass i 2013. Motivasjon opp imot grunneiere/bønder og SMIL
midler gjennom jordbruksavtalen er et viktig virkemiddel for å få inn flere dyr i LNF
områdene. Det er også viktig å tenke bedre tilrettelegging i forbindelse med tursti nettet
som går gjennom disse områdene.
3.6
Alternativ områdeplan for Utsira kommune
I løpet av det krevende arbeidet med kommuneplan har vi i samarbeid med fylkesmannen
blitt enige om å gjennomføre et pilotprosjekt, hvor hele Utsira kommune gis status som
OMRÅDEPLAN. Etter en nærmere vurdering og samtaler med fylkesmannen ser
rådmannen ikke for seg å igangsette arbeid med en områdeplan for Utsira kommune i
planperioden.
En områdeplan er en arealdel som har et detaljeringsnivå som en reguleringsplan. I mange
kommuner på Haugalandet brukes det egne områdeplaner for tettsteder og sentrumsstrøk,
der det er viktig med en mer detaljert plan. I områdeplanen vil bla byggegrenser på de ulike
boligtomter være definert inn i plan. Områdeplanen vil erstatte arealdelen i
kommuneplanen. Etter ny planlov i 2010 har reguleringsplaner kun 5 års gyldighet.
3.7
Omdømme og kommunikasjon
Omdømmebygging har siste ordene blitt et moteord. Uansett er det viktig at kommunen

Humor – Raushet – Driftighet
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plasseres på riktig måte i Sirabuens og potensielle tilflytteres bevissthet. De gode tiltakene
som skal gi økt bosetting og bærekraft må kommuniseres. Det ble utarbeidet en
kommunikasjonsplan i 2013, hvor rolleavklaringer, tiltak og fremdriftsplan, ble avklart.
Imidlertid har det ikke vært økonomisk handlingsrom for å avsette midler til tiltak i planen.

3.0 Utfordringer for kommunens a v d e l i n g e r o g virksomheter
3.1

Lærings og barnehagetilbudet

3.1.1 Skole
Utsira har en skole (1 – 10.trinn), kulturskole og voksenopplæring. Skolen og barnehagen
flyttet inn i Sirakompasset 4.februar 2011. Elevtallet er i mars 2016 på 25. 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.
Viktige utfordringer





Øke antall elever i skolen
Lærere med riktig og nok kompetanse innenfor basisfagene, samt pedagogisk
psykologisk kompetanse
Erstatte eldre lærere med nye når det skjer et generasjonsskifte
Videreutvikle et godt læringsmiljø som gir trivsel og god læring hos elevene.

3.1.2 Barnehage
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.
Den antatte befolkningsveksten synliggjør ikke et behov for å utvide barnehagetilbudet
snarlig.
Viktige utfordringer



Flere barn i barnehage
Vurdere revisjon av kommunale vedtekter

3.2
Helse og omsorg
De største utfordringene innenfor helse og omsorg er konsekvensene av
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samhandlingsreformen, tjenestetilbudet til kronisk syke og eldre. Innenfor området tilsier
bla statlig styring at det utarbeides planer for pandemi, smittevern, folkehelse, psykiatri og i
årene som kommer håndtering av ”demens”. Samfunnsutviklingen med høyere levealder og
statlig satsning innenfor området tilsier at vi bør lage en slik plan (Plan gir også enten grunnlag
for tilskudd, eller vil trolig bli lovpålagt).
3.2.1 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen gir kommunen ansvar for:




Utskrivingsklare pasienter
Medfinansiering for innleggelse i sykehus
Døgntilbud øyeblikkelig hjelp fra 2016. Er etablert med avtale med Haugesund
kommune og Helse FONNA f.o.m. 01.01.2016

Kommunen har fått det økonomiske ansvaret for pasientene fra den dagen behandlende
lege på sykehuset definerer pasienten som utskrivningsklar.
3.2.2 Tjenestetilbudet til kronisk syke og eldre
I de senere år har antall demente øket relativt sterkt. Denne sykdommen vil trolig gi den
største tjeneste og ressursmessige utfordringen i årene fremover. Mange personer med
denne sykdommen har et stort ressurs- og kompetansekrevende hjelpebehov. Økningen i
denne gruppen sammen med den forventede økningen i antall eldre vil frem mot 2025
kreve flere botiltak med heldøgns pleie og omsorg enten i institusjon eller i bofellesskap.
På Utsira har den bærende ideologien vært at innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge
som mulig. Hvilken dekningsgrad for heldøgns omsorg som oppleves som tilstrekkelig er
avhengig av tilgangen på hjemmebaserte tjenester. Økt pleiebehov i befolkningen vil tilsi
et behov for mer hjemmebaserte tjenester.
Viktige utfordringer





økte ressurser både i form av økonomiske midler o g tilgang på helsepersonell
Nye arbeidsmetoder og faglige tilnærminger bør legge større vekt på aktiv omsorg,
hverdagsrehabilitering og brukerinvolvering
strategier som mobiliserer tjenestemottakernes egne ressurser
Velferdsteknologi

Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet. Velferdsteknologi
kan imidlertid gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og til å klare
seg på egenhånd i dagliglivet. Kommunens omsorgstjenester må innta en aktiv holdning
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med utprøving og samarbeid med næringslivet som bestillere. Utsira, sammen med
samarbeidskommunene på Haugalandet gjennom Haugaland Vekst AS, er med på et 2-årig
prosjekt innen velferdsteknologi.
3.2.3 Levekår
Et viktig mål for NAV reformen og Utsira kommune som IA bedrift er å få flere i arbeid og
aktivitet og færre på stønad. Eksempel på slike sentrale virkemidler er
kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen for flyktninger. Dersom levekårene
skal bedres på Utsira er det viktig at kommunen lykkes i integreringsarbeidet.
Tverrfaglig samarbeid og oppvekstarbeid er en forutsetning for å bedre levevilkårene for
barn og unge.
Viktige utfordringer






4.0

Frafallet av elever på videregående skole er en stor utfordring
Flytting til byen til videregående skole
Barn og unge har liten sosial mobilitet
Fritidsaktiviteter for ungdom
Sosiale nettverk for jevnaldrende

Kultur og fritid

En av hovedutfordringene vil være å legge til rette for mer fysisk aktivitet og da spesielt
for barn og unge. Fysisk forfall blant barn og unge er en urovekkende utvikling i et
folkehelseperspektiv og kan eksempelvis medføre overvekt, diabetes og muskelplager. Det
er også en viktig oppgave å legge forholdene til rette for økt friluftsliv og rekreasjon både
på sommerstid og vinterstid.
I kultursektoren bør tiltak og aktiviteter for barn og unge fortsatt ha høy prioritet.
Eksempel på dette er den kulturelle skolesekken. Fast kinodrift i regi Bygdekinoen ble
etablert i Sirakompasset i 2013.

De kulturelle og sosiale møteplasser blir stadig viktigere for Utsira sin utvikling og
befolkning. Viktige møteplasser vil være Utsira Scene & Amfi, bibliotek, Siradagene, og
andre kulturarrangementer. Kommunens hovedoppgave vil være å legge til rette for ulike
kulturarrangementer og selv utfylle disse med egne arrangementer der dette er
hensiktsmessig.
Viktige utfordringer


Frivillighet og dugnad i dagens samfunn
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Kartlegging og styrking av friluftslivsinteresser i kommunen, vurdere statlig sikring.

En befolkningsvekst i Utsira er avhengig av kommunen fremstår som en attraktiv
bosettingskommune. Et godt og variert kulturtilbud for hele befolkningen vil her være en
viktig del av denne attraktivitet og styrker kommunens muligheter når det skal rekrutteres
nye medarbeidere både i privat og offentlig sektor. Nåværende kulturplan omfatter plan
for kulturaktiviteter, kulturminner, så vel som idretts- og frilufts plan. Tanken er å også
inkludere folkehelseplan i en samlet kulturplan.

5.0

Teknisk (Drifts- og vedlikeholdstiltak)

Kommunens vannforsyning er god. Kommunens v a n n - o g avløpsnett består av ulike
materialer med varierende alder og kvalitet. Noe av avløps- og ledningsnettet ligger i åpne
i kisteveiter, noe over private eiendommer, og noe i veiene. Kartene som viser hvor det er
lokalisert er gamle, feil og mangelfulle på en rekke områder. Med utgangspunkt i denne
situasjonsbeskrivelsen er presserende å lokalisere, kartlegge og digitalisere vann- og avløpssystemet
på Utsira. Deretter vil dette ende opp i en saneringsplan for en forsterking og utskiftning av
ledningsnettet. Lekkasjer på det eldre ledningsnettet medfører stor arbeidsinnsats og store
kostnader. Fase 1 (Skare-Søre vågen) ble ferdigstilt i 215. Den videre utbedringen skal skje via en
ny digitalisert plan over flere år.
Flere av de kommunale kaiene har passert teknisk levetid og det forventes at de må
rehabiliteres i løpet av en 10 års periode. For å få oversikt over tilstanden vil det bli utarbeidet
en rapport over rehabiliteringsbehovet.

Klimaforandringer har ført til at nedbørsforholdene og derved avrenning av overflatevann
er under endring. Store nedbørsmengder over kort tid medfører overbelastning i
avløpsnettet.
I løpet av 2013 vil det foreligge en ny hovedplan for avløpssektoren hvor en vil sette i gang
tiltak for å styrke kapasiteten i ledningsnettet og øke tilføringsgraden. Dette vil bli den
største og mest kostnadskrevende investeringene kommunen har foran seg i årene framover.
Kommunens renovasjonsordning gjennom avtalen med HIM (2012) er et godt tilbud til
Utsiras befolkning.
Viktige utfordringer



Avløpsplanen 2013 - konsekvenser
Konsekvensene ved klimaendringer
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6.0

Energi og klima

Utsira kommune fikk i 2009 utarbeidet en energi- og klimaplan.
I denne planen er det fastsatt at kommunen har ambisjoner om å være CO ² nøytrale
innen 2020. Denne målsetting skal gjennomføres ved en arealplanlegging og
transportplanlegging som begrenser bilbruken, økt bruk av elbiler og større bruk av
fornybare energikilder.
For å bidra til å redusere utslippene av klimagasser har kommunen i 2009 vedtatt en
klimaplan. I denne planen er det fastsatt at kommunen har ambisjoner om å være CO ²
nøytrale innen 2020. Denne målsetting skal gjennom føreres ved en arealplanlegging og
transportplanlegging som begrenser bilbruken, økt bruk av elbiler og større bruk av
fornybare energikilder.
Viktige utfordringer





ENØK tiltak på Siratun
Anskaffelse av el.biler i kommunens virksomheter
Utvikle Utsira som «Sykkel øy»
Utfordre Sirabuen til å være med på mindre bruk av bil

Klimaplanen er i 2010 fulgt opp med vedtak av en tiltaksplan. I denne planen gis det en
nærmere beskrivelse av hvilke tiltak som kommunen har virkemidler til å gjennomføre og
tiltak hvor kommunens innflytelse eller påvirkning kan medvirke til redusert
klimagassutslipp.
Den første gruppen omfatter på kort sikt bruk av elbiler i kommunens bilpark og ENØK
tiltak og bruk av fornybare energikilder i egne bygg og anlegg. Den andre gruppen omfatter
stimulering til økt bruk av sykkel samt informasjon til kommunens befolkning om hva den
enkelte kan bidra med for å redusere klimautslippene.

6.0

Samfunnssikkerhet og beredskap

I ny lov om kommunal beredskapsplikt er kommunen pålagt å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatene av dette arbeidet e r
vurdert og er sammenstilt i en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse.
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen har kommunen utarbeide en helhetlig
beredskapsplan. Planen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister,
ressursoversikt, eksterne nødetater, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkning
og media.
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Utsira kommune har gjennom noen år arbeidet med beredskapsplanlegging. Fokus har her
vært lagt på de hendelser hvor kommunen har et klart ansvar både i å gjennomføre tiltak
for å redusere sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og å begrense skadene ved
hendelsen. Eksempler på dette kan være svikt i vannforsyningen, svikt i strømforsyningen,
brann i institusjoner eller annen viktig bebyggelse, smittespredning, svikt i samband samt
ras og flom.
Viktige utfordringer


7.0

Hyppigere øvelser

Kommunens økonomi

Pengemengde og hvordan denne utnyttes best mulig er avgjørende element i styringen
av kommunen. Det lovpålagte krav til økonomiplan og budsjett med årlige rulleringer
antas å være omfattende nok til å gi oversikt og styring.

8.0

Vurdering av planbehovet i valgperioden 2016-2019

Planer for personale og intern kontroll
Vi har valgt å inkludere interne planer for personalpolitikk og intern kontroll i planstrategi
arbeidet. Mest for at det er greit at også disse planene anskueliggjøres med tanke på
framdrift, kontroll og ikke minst arbeidsmengde og -flyt. Planene er hjemlet i lovverk, men
er også viktige for å skape et ryddig og oversiktlig arbeidsmiljø
I en liten organisasjon som vår er det grense for hvor mange planer vi klarer å utvikle, rullere
og ikke minst gjennomføre. Behovet for nye planer, gjør det enda vanskeligere. Antall år
mellom hver rullering må vurderes nøye i forhold til dette, slik at planene blir realistiske,
reelle og tiltakene realiserbare.

Vedlagt i egen oppstilling følger en oversikt over de planer som vurderes hensiktsmessig.
Type plan

Periode

Planstrategi
Kommuneplan
- samfunnsdelen
- arealdel
- retningslinjer

2016-2019
2012-2022

Vedtak/
revidering
2016/17
Juni 2013

Merknader/Sentrale
fokusområder
-

Klima og energi
Samferdsel og
infrastruktur
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Status
UA
Ok

Planstrategi 2016 - 2019
Kommuneplanen
-

-

Strategisk boligplan

-

Verdiskapning og
næringsutvikling
(Næringsarealer)
Natur, kulturmiljø
og landskap
Helse, livskvalitet
og oppvekstmiljø
Boligbygging
Fremmes årlig I
forbindelse med
budsjettprosessen
Bortfaller i
perioden

2015-2018

2015

-

Økonomiplan
Delegasjonsreglement

2016-2019
2016-2019

Vurderes i
forbindelse
med rullering
av kommuneplanen i 2019
2017-2010
2016

-

Årlig
En gang i
perioden

Energi- og klimaplan

2016-2019

2015

-

Nullutslippsvisjon ok

Helhetlig kulturplan

2016-2019

-

Ses i
sammenheng med
Folkehelseplanen

Landbruksplan

2016-2019

2016
Årlig
rullering av
handlingsprogram
2013

-

Tilgroing
2016
Kulturlandskapspl
an skal
innarbeides

IKTplan

2016-2019

2015
Årlig

-

Nye krevende
datasystem

Ok

Beredskapsplan

2016-2019

2015

-

Ok

Næringsplan
(Haugaland Vekst)

2016-2019

2013

-

Folkehelseplan

2016-2019

2015

-

Trafikksikkerhetsplan

2010-2013

2012

-

Lov om
beredskapsplikt
01.01.2010
Manglende
næringsetablering
er
Bør samkjøres
med Kulturplanen
TS midler

Områdeplan for Utsira
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ua

ua

2016

Ok
OK
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Vann- og avløpsplan

2013-2025

2013

-

Strategisk
virksomhetsplan
Utsira skole
Kommunikasjonsplan
Kompetanseplan
Personalhåndboken

2012-2014

2013

-

2016

-

Ok
2016

HMS

2016-2019

Personvernloven § 13
Boligpolitisk plan

2016-2019
2016-2019

Plan for
helsestasjonen og
skolehelsetjenesten
Handlingsplan mot
diskriminering av
LHBTI

Kvalitetsmelding for
Utsira skole og Utsira
barnehage
Plan for psykisk helse
i Utsira kommune

2012-2014
2016-2019
2016-2019

2016
2015
Årlig
2015
Årlig
2012
2015
Årlig

-

2016-2019

2015

-

2016-2019

2016

-

2016-2019

2016

-

2012 - 2016

2012

-

-

Gammelt
ledningsnett

Ansattes
rettigheter og
plikter
Helhetlig og
avd.vis
Dataavtaler m.m.
Tiltak vurderes i
forbindelse med
budsjettbehandlin
gen.
Helhetlig plan for
helsestasjonens
arbeid
Handlingsplan
mot
diskriminering av
lesbiske,
homofile, bifile,
trans- og intersex
personer
Årlig

En gang i
kommunestyreperioden
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2016
2016
2016

Ok

Ok

Ua

2017

