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Forord
ved Rådmann Bjørn Ådnesen
Det ble konstituert ny rådmann i Utsira kommune
1.desember 2011. I samme måned ble stillingen
lyst ut, og ny rådmann ble tilsatt pr. 1.januar 2012.
Når innledningen til årsmeldingen for 2011 føres i
pennen av undertegnede er det med dette
forholdet som utgangspunkt, og med hjelp fra gode
medarbeidere.

Kommunens økonomi
ra å være ”Norgesmester i driftsresultater”
de siste to årene, leverer vi normale og
meningsfylte tall dette året. (E.o. tilskudd fra staten

F

til Sirakompasset de siste to år har gitt voldsomme utslag!)

Årets resultat utgjør 6 % av driftsinntektene. Det er
akkurat som skrevet i læreboka og er isolert sett et
passende nivå. Vi må likevel være klare over at kr
1,310 millioner av resultatet på kr 2,2 millioner
skyldes mva-refusjon på investeringer som i sin
helhet allerede er brukt til investeringer. Justert for
dette, er resultatet kun 2,6 % som er ok, men
heller ikke mer.

Med penger på bok, og delvis bundet lånerente er
vi bare i begrenset grad utsatt for rentesvingninger
i forhold til lånegjelden på netto
kr 16,68 millioner. Pengene på bok reduseres i takt
med at prosjekt realiseres, men status pr nå er at vi
har moderate finansutgifter.

”Utsirabølgen” var ment å løse kommunale behov for
boliger for drøyt kr 6,3 millioner. I dag gjenstår ca kr
2,5 millioner av pengene. Resten er tapt i forbindelse
med at prosjektet gikk konkurs. Tapt beløp er i vår
målestokk stort (11 % av driftsinntektene).
Budsjetterte husleieinntekter i årene framover kan
sees bort i fra og behovet for boliger er uløst.

Litt av kommunens formue:
Bøker og bibliotek.

Det blir godt å ta med seg et bra ikke disponert
driftsresultat fra 2011. Spesielt ettersom budsjettet
for 2012 inneholder flere utfordrende budsjetterte
poster.

I årene framover er vi som økonomiplanen viser
avhengige av at overføringene fra staten holdes på
godt nivå. Eiendomsskatt er allerede vedtatt innført
og vil være viktig for å få tallene i hop.

Budsjettet er regulert godt undervegs i året, slik at
budsjettkontrollen er bra. Kr 326.000 merinntekt
på frie inntekter, kr 300.000 mindre i netto
renteutgifter og kr 519.000 i mindreforbruk i
avdelingene (edb-avdelingen, utleie av
sengeplasser i helsesektoren og rest rådveldesum
er store poster) gir ikke disponert netto
driftsresultat på drøyt kr 1,1 millioner.

Konklusjon:
Status pr 2011 er ok, men reell status må sees i et
lengre perspektiv. Fremtidig handlefrihet synes å bli
mer begrenset.

Samlet arbeidskapital er på kr 13,499 millioner.
Mye av den er dog bundet opp i planlagte
prosjekter.

Småsamfunnsprosjektet BULYST som innebærer en
”folkedugnad for utvikling av øya vår” startet opp i
februar 2008. Dette prosjektet ble avsluttet i 2011,
og har nettopp tatt utgangspunkt i Utsiras største
utfordring for framtiden: Hvordan få flere folk til å
ønske å bo og arbeide på Utsira, og hvordan få
etablert flere arbeidsplasser på øya?
Forsidefoto: Glasskunst av småskoletrinnet i
’Håpet’, den grønne hytta i smaahytter.no
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Forord
Resultatet av BULYST foreligger blant annet som
en steds- og mulighetsanalyse utført av Viak
Asplan.
Personalressursene i Utsira kommune
Alle ansatte i Utsira kommune gjør en god
arbeidsinnsats, men kravet til spisskompetanse
innenfor de ulike fagområdene er økende, og utgjør
en stadig større utfordring for en liten kommune
som Utsira. I 2011 har vi hatt godt kvalifisert
personale i de fleste stillingene, og flere
ansatte har økt sin kompetanse gjennom
videreutdanning eller kurs. Stillingen som teknisk
sjef ble omgjort til drifts- og utviklingssjef og utlyst
som ledig våren 2011. 1.mai tiltrådte ny drifts- og
utviklingssjef.
Utsira kommune er en liten og svært sårbar
kommune der vi er svært avhengige av at alle
ansatte spiller på samme lag og støtter hverandre i
arbeidet mot et felles mål. Målet
er å bevare et bærekraftig samfunn på Utsira der
alle kommunale tjenester har en kvalitet
som kan måle seg med hvilken som helst annen
kommune i landet. Men dette er ikke alene nok til å
utføre stadig nye og utfordrende oppgaver i den
kommunale hverdag, enten det er statlige eller
fylkeskommunale føringer som ligger til grunn.
Derfor har det vært og vil bli et stadig større behov
for spisskompetanse innenfor kommunens ulike
virksomhetsområder. Disse bør en i framtiden
vurdere å kjøpe inn spesifikt eller samarbeide med
være nabokommuner om.
Sammen med stor innsats og handlingskompetanse
hos de ansatte vil vi takle disse utfordringene!

Utsira kommune er en IA – bedrift, og hadde et
sykefravær på 3,9 % i 2011, mot 1,9 % i 2010
Dette er bra i kommunal sektor selv om det for vårt
vedkommende er en økning i forhold til fjoråret.
Til sammenligning var sykefraværet på 6,6 % i
2009,3,5 % i 2008, 3,8% i 2007 og 4,7% i 2006.
Vi har aldri før hatt et lignende nærvær som i
2010.
Det legges stor vekt på et systematisk arbeid
omkring nærværsfaktorer i alle avdelingene. Det
blir gjort mye godt arbeid i forbindelse med
sykefraværsoppfølging. Dette gir gode resultater
over tid!
Utsira 29.03.12
Bjørn A. Aadnesen
Rådmann

LEAN – verktøyet som skal hjelpe alle ansatte til å
medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring i de
kommunale tjenestene og bedre service overfor
kommunens innbyggere er videreført i 2011. Både i
helse- og omsorg , hos sentraladministrasjonen og
drift- og utviklingsavdelingen er det gjennomført
LEAN prosesser.
Nåværende pleie- og omsorgssjef og rådmann er
«utdannet» LEAN veiledere. Opplæringen skjedde
gjennom flere samlinger i Oslo 2010/11 i regi av
KS i samarbeid med KS i Danmark.
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Administrasjonen
Sentraladministrasjonen v Bjørn Ådnesen

Visjon og hovedmål i arbeidet:
Utsira kommunestyre vedtok i 2009 en ny visjon
for kommunen. I kommunestyremøte 29.
september 2010 ble både måldel til Kommuneplan
2010 – 2022 og Energi – og klimaplan 2010 –
2014 vedtatt. Disse to planene gir viktige
retningslinjer for kommunens satsningsområder
framover. Vedtakene innebærer at visjonen –
Utsira gir Energi – skal gi retning for alt
utviklingsarbeid i Utsira kommune.
Visjonen skal gi lokal vekstkraft og framtidstro, og
vi skal gjennom å utnytte vår beliggenhet og natur
kunne gi fornybar energi til verden.
Valgte verdier for Utsira kommune er Humor,
Raushet og Driftighet.
Visjonen skal bety noe for oss i hverdagen. Hva
gir oss energi både i konkret og mer
mellommenneskelig sammenheng blir det store
spørsmålet. Foreløpig har denne visjonen vist seg
å gi god retning i utviklingsarbeidet på øya, både
reelt i forhold til kraften fra Solvind sine
vindmøller og Lyses planer om offshore vindmøller i havet utenfor Utsira, og i overført
betydning til opplevelsen av å være/ bo på Utsira.
Utsira kommune har fått mye positiv omtale med
utgangspunkt i visjonen.
Fra Omdømmeskolen som ordfører,
administrasjonssjef og prosjektkoordinator Bulyst
deltok på i løpet av 2010. Omdømmearbeidet ble
videreført i 2011.
Utsira kommune har også i 2011 vært svært aktive
på sosiale medier og har på grunn av dette høstet
mange lovord.

Hovedmål for arbeidet er:
Utsira skal gjøre klimavennlige valg for å nå en
visjon om et bærekraftig null – utslippssamfunn
Utsira skal være en attraktiv kommune i
befolkningsmessig og næringsmessig vekst.
Arbeidsmål:
Sentraladministrasjonen sitt hovedmål er å tilby
fullgod service og kvalitet i tjenestene til beste for
Utsiras befolkning og andre som lovverket og den
samfunnsmessige utvikling krever.
LEAN arbeidet som startet i 2010 ble også
videreført i 2011.

Stikkordene i LEAN er:
Medarbeiderinnflytelse
Arbeidsglede
FLYT
System
Kvalitetsstandardisering
Mange av de oppgavene sentraladministrasjonen
arbeider med er ofte kompliserte, spesialiserte og
tunge oppgaver. I stadig større grad ser vi at det blir
krevd et utstrakt samarbeid med instanser både på
Haugalandet, i fylket og av og til nasjonalt, for å finne
en løsning på ulike problemstillinger. Mye tid blir
brukt til nettverksarbeid og møtevirksomhet, samtidig
som vi registrerer at internett er et særdeles godt
verktøy. Kravene til kommunen øker stadig, og stadig
flere oppgaver blir svært spesialiserte og
kompetansekrevende.
Administrasjonen har sånn noenlunde klart å holde
tritt med løpende krav og planlagte oppgaver i 2011.
Sirakompasset ble åpnet av samferdselsminister
Magnhild Meltveit Klepp 4.februar 2011. Et stort
økonomisk og bygningsmessig prosjekt for Utsira
kommune var fullført innenfor de økonomiske
rammer byggeprosjektet var gitt av kommunestyret.

3. Januar 2011 - Første skole - og barnehagedag
i Sirakompasset
Andre, store prioriterte oppgaver som anskaffelse av
kommunale leiligheter har vi ikke lykkes med å få på
plass. I årene framover, og en hovedsatsing i
kommunal planstrategi, bør boligbygging stå øverst
på dagsorden. Prioritert på boligbygging vil fort
kunne bli en grunnleggende forutsetning for å oppnå
politiske målsettinger om økt bosetting og
næringsutvikling på Utsira.
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Administrasjonen
Haugaland Vekst har arbeidet godt med rullering av
ny strategisk næringsplan i nært samarbeid med
administrasjonen og lokalt næringsliv gjennom blant
annet flere mulighetsstudier.
For å tydeliggjøre oppgaver og ansvar i
organisasjonen er det vedtatt nytt organisasjonskart i
Utsira kommune, og Utsira kommune sitt
personalreglement og delegasjonsreglement er
oppdatert.
Det er også gjennomført generell omtaksering i
forhold til eiendomsskatt av alle verker og bruk, og
nytt finansreglement var på plass fra juli i tråd med
nye forskrifter. Barnehagebygg og «Gamle skolen»
skole ble solgt høsten. Det er lagt til rette for salg av
flere kommunale tomter.
Året har ellers vært preget av stort arbeidspress på
administrasjonen når det gjelder mengde
arbeidsoppgaver og krav til spisskompetanse.
Det er kjøpt inn noe advokat og konsulenthjelp.
Småsamfunnsprosjektet Bulyst har vært inne i sitt
siste år, og mange positive krefter har arbeidet godt
sammen med ansatte i Utsira
kommune for å styrke Utsira som et bærekraftig og
moderne samfunn.
Næringsutvikling
Fra 2000 – 2006 hadde kommunen en nedgang i
befolkningen, mye grunnet en negativ nettoflytting.
De tre siste årene har befolkningen vært relativ stabil,
med en nettoflytting som har vært positiv og
stabilisert seg på 218 innbyggere. Antall sysselsatte
med arbeidssted i Utsira var ved utgangen av 2009
tilnærmet 105. Den største reduksjonen av antall
sysselsatte skyldes konkurs og avvikling av Utsira
Havstuer i 2009 med 4 arbeidsplasser. Av nye
arbeidsplasser som er kommet til er Rutebåten Utsira
AS den største med 16 sysselsatt i 2010 mot 11 i
2002.
Av 21 registrerte virksomheter I Utsira i 2008 var 11
offentlige, 10 fordelte seg blant annet mellom bygg
og anlegg, annen forretningsmessig tjenesteyting
samt fiske, detaljhandel, sjøtransport og hotell – og
restaurant. Innenfor næringskategoriene jordbruk,
næringsmiddelindustri og reisebyråvirksomhet har
samtlige avviklet i perioden 2000 – 2008. I 2010 ble
det imidlertid tatt et svært positivt initiativ for felles
villsaubeite på Utsira.

Utsira kommune sin største utfordring framover
vil være næringsutvikling og innovasjon. Det er
valgt fire satsningsområder i den forbindelse:
Stedsuavhengige arbeidsplasser
Utsira har flere naturgitte og samfunnsmessige
kvaliteter for potensielle etablerere/ innbyggere.
Dette skal benyttes aktivt i arbeid med
nyetableringer.
Fornybar energi/ Grønn øy
Næringer tilknyttet nullutslippssamfunnet.
Eksponere Utsira med en miljøvennlig profil.
Opplevelsesnæringer
Utvikle et helhetlig og kvalitetssikret
markedsorientert reiselivsprodukt basert på natur –
og kulturbaserte opplevelser
Akvakultur/ Fiskeri
Utsira skal arbeide med de muligheter som ligger
innenfor satsing på akvakultur med fokus på en
bærekraftig og miljøvennlig oppdrettsnæring.
Benytte de naturgitte forutsetningene for å bidra til
etablering innenfor næringen.
Småsamfunnsprosjektet ” Bulyst” har også hatt
fokus på næringsutvikling, men det å markedsføre
seg som en attraktiv kommune for
næringsetablering
er et langsommelig og vanskelig arbeid. Det
krever
systematisk satsing og nært samarbeid mellom alle
offentlige og private aktører i markedet.
Reiseliv er og har vært en hovedsatsing i Utsira
kommune gjennom flere år. Det er etablert en egen
markedsgruppe for satsing på reiseliv som en
undergruppe til Utsira Næringsforum som ble
etablert i 2010. Siradagene vil være del av denne
gruppens arbeid framover. Vår faste kontaktperson
i Haugaland Vekst har bidradd positivt til
gruppens arbeid.
Kulturbasert næring på Utsira har også i 2011
dreid seg om generell kystkultur og arbeidet på
Utsira fyrstasjon.
Det er et ønske å gi fiskeri og landbruk,
primærnæringene gjennom alle år på Utsira, mer
fokus. Her gjenstår mye arbeid, ikke minst i
mulighetene dette kan gi for å bygge opp under
reiselivsproduktet til Utsira.
Det gjenstår også mye arbeid for å definere og
etablere stedsuavhengige arbeidsplasser med
utgangspunkt i ny infrastruktur(fiber) og nye
muligheter på øya.
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Administrasjonen
Personal
Personalpolitikk vil si at det til enhver tid blir
sørget for at administrasjonen er hensiktsmessig
organisert, og innenfor den politisk vedtatte
økonomiske ramme har den arbeidskraft som er
nødvendig for å løse oppgavene de blir tilført på
en tilfredsstillende måte. Til enhver tid blir derfor
kommunens arbeidsoppgaver vurdert omfordelt i
tråd med denne tenkningen.
Også i 2011 har administrasjonen ofte kjent seg
presset på tid og personalressurser i forhold til en
kvalitativ god løsning på ulike problemstillinger.
Det er tydelig at vi stadig oftere kommer opp i
situasjoner og får nye arbeidsoppgaver der faglig
spisskompetanse er en utfordring. Alle ansatte blir
derfor sterkt oppfordret til å videreutvikle sin
kompetanse gjennom kurs og ulike studier. I stadig
større grad blir andre kommuner og andre
offentlige instanser kontaktet for råd og
veiledning. Administrasjonen merker også et
stadig større behov for interkommunalt samarbeid
innenfor flere fagområder.
Sykefravær, IA og HMS
Imidlertid ser det ut til at både trivsel og andre
nærværsfaktorer må være til stede i de fleste
enhetene. Sykefraværet var 3,9 % i 2011. Dette er
en stor nedgang fra 2010 (1,9 %). Det jobbes
systematisk og godt med nærværsfaktorer i
kommunen. Vi ligger meget godt an når det
gjelder nærværsprosenten i Utsira kommune
sammenliknet med landets kommuner for øvrig.
Samtidig har vi en god samarbeidsavtale med
BHT når det gjelder AMU, tilrettelegging av
arbeidsplasser og oppfølging av sykemeldte.
Det er gjennomført vernerunder, Internkontroll, i
alle avdelinger i 2011.

Hva er gjort i 2011?
• LEAN
• Ferdigstilling av SIRAKOMPASSET
• Kommunens engasjement i prosjektet
• Utsirabølgen har krevd omfattende administrativ
oppfølging.
• Papirløse møter og Haugesunds Avis som digital
utgave gjennom ca. 60 Ipad’er til Utsira.
Forhåpentligvis vil dette bidra til at mengden av
papirsøppel blir redusert.
Vi fikk derfor en gyllen mulighet da Haugesund
Avis kom med Ipad-ordningen til Utsira, til å
knytte opp politikerne. Forhåpentligvis vil ikke
dette bare medføre reduserte kostnader når det
gjelder papirbruken, men også å gjøre arbeidet mer
effektivt for administrasjonen.

• For å styrke tilbudet for våre elever vedtok
kommunestyret i forbindelse med økonomiplan en
skolelunsj ordning. Barnehagen har hatt en ordning
med barnehagelunsj og har høstet svært gode
resultater. Spesielt når det gjelder trivsel blant barna.
Politikerne ønsker at elevene våre skal få et lignende
tilbud med et sunt måltid hver dag. Det er satt av
stillingsressurser i økonomiplanen for 2012
• Kommunestyret vedtok høsten 2011 å inngå
avtale om renovasjonstjenester med HIM,
Haugaland interkommunale miljøverk IKS. Dette
betyr at vi nå setter bort en kommunal tjeneste til en
profesjonell aktør. På lag med HIM vil vi få tilgang
til bedre returordninger og de samarbeidsavtaler
som våre IKS selskaper har. Vi frigjør også
ressurser i teknisk drift slik at vi kan fokusere på
øvrig tjenestetilbud til våre innbyggere.
Administrasjonen skal sammen med HIM iverksette
ordningen våren 2012.
• Alle kommunale delplaner er rullert i løpet av
2011.
• Det er inngått ny innkjøpsavtale for kopimaskin
med Xpartner. Vi har fått levert ei miljøvennlig
maskin som ikke bruker toner, men smeltevoks. Vi
er svært fornøyd med maskinens prestasjoner, spart
lagerplass for toner og at den er miljøvennlig.
• Sentralbordet for kommunen er oppgradert og
digitalisert. En del apparater er skiftet, men inntil
videre kan også de gamle fungere på stasjoner med
lite bruk.
• Nytt fakturasystem med scanning er tatt i bruk og
vi er påmeldt et e-handelsprosjekt. Både e-handel og
e-faktura innføres til neste år. Kommunens
internettforbindelse er flyttet fra BKK til Haugaland
kraft etter anbudsrunde. Omlegging var uansett
nødvendig pga eksterne endringer.
Ikke oppnådde mål i 2011:
• Ferdigstillelse av Kommuneplan for Utsira 2010 –
2022 er utsatt til 2012.
• Ny samarbeidsavtale med Haugesund innenfor
barnevern er utsatt til 2012
• Landbruksplan er ikke påbegynt
• Utredning om Energieffektivisering er ikke
påbegynt
• Innføring av elektronisk saks – og arkivsystem er
utsatt til 1.1.2012
• Ny overordnet kompetanseutviklingsplan for
Utsira kommune er utsatt til 2012
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Administrasjonen

Framtidige mål og utfordringer for
administrasjonen:
• Alltid gi kvalitativ og god service til
innbyggere og andre samarbeidspartnere –
opparbeide seg kompetanse på
kvalitetssikringsverktøyet LEAN.
• Nok og rette personalressurser til å løse stadig
nye oppgaver gitt fra både sentrale og lokale
styringsmakter
• Det skal arbeides aktivt og målrettet for å
fremme universell utforming og
energieffektiviserende tiltak i kommunale bygg
• Arbeide for at det legges ny
strømoverføringskabel med større kapasitet
mellom Karmøy og Utsira
• Utarbeide, enten gjennom prosjektstøtte fra
Husbanken eller innenfor eget budsjett,
boligpolitisk plan for Utsira kommune.
• Legge til rette for å utvikle et mangfoldig
næringsliv på Utsira
• Etablere Utsira kommune som en bærekraftig,
moderne og attraktiv kommune for både
næringsliv, innbyggere og nye tilflyttere
• Videreutvikle en god personalpolitikk i Utsira
kommune
• Etablere et kraft – og utviklingsselskap for
fornybar energi på Utsira/ Utsira som
utstillingsvindu for fornybar energi ( Visjon om 0
– utslipp)
• Utarbeide kommunale retningslinjer for
tildeling av kulturmidler

Tre små hytter – friskt kunstprosjekt i 2011
Hvor stor må en hytte være for at du skal kunne nyte
kaffe på trappa?

Ordfører foran Havsula og Nyperosa

Video:  Klikk på foto
Myrull synger Håpet inn
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Politiske utvalg
v/ Arnstein Eek
Utsira kommune er organisert med kommunestyre
(11 representanter), Formannskapet har 5
representanter og administrasjonssutvalget 7
representanter.
Formannskapet foretar de kortsiktige og langsiktige
disposisjoner og overvåker den daglige drift.
Kommunestyret tar endelig avgjørelser i viktige
saker, og fungerer som klageinstans for politiske
underutvalg. Administrasjonen er organisert etter
etatsledermodellen med administrasjonssjefen som
øverste leder.
Antall saker i styrer og utvalg:
Administrasjonsutvalget: 2 møter og 3 saker.
Formannskapet: 12 møter og behandlet 91 saker.
Kommunestyret : 7 møter og behandlet 73 saker.
Dette var tilsvarende antall møter og saker som året
før.
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget
den 12. September 2011fikk felleslista for Utsira
kommune 9 representanter og Utsira Ungdomsliste 2
representanter i kommunestyret.
Jarle Nilsen ble valgt til ordfører og Marte Eide
Klovning ble valgt til varaordfører.
Andre representanter i kommunestyret: Tor Erling
Skare, Frode Skare, Arvid Magne Hansen, Bjørn
Jostein Sandmo, Jostein Nilsen, Håvard Nordvik,
Anders Klovning, Steffen Skare og Guro Eek.
Under konstitueringen ble det opprettet et eget
havnestyre og kultur/folkehelsestyre.
Jarle Nilsen ble valgt inn i Rogaland Fylkesting på
lista for Rogaland Arbeiderparti.
Utdrag av saker som ble behandlet i formannskap og
kommunestyre:
Januar
• Tildeling av midlertidig driftsavtale Dalanaustet.
• Fradeling av fritidstomt Jostein Nilsen.
• Innkjøp av GISLINE.
Februar:
• Anmodning om sluttoppgjør for leilighetene i
Utsira bølgen.
• Tilbud om overdragelse av grunneiendom under
Utsira Næringspark AS.
• Privat reguleringsforslag på Austrheim.
• Endring selskapsavtale for krisesenteret Vest IKS.
• Ny organisasjonsmodell for Utsira kommune.
Mars:
• Tildeling av ny driftsavtale Dalanaustet.
• Klage igangsettingstillatelse Edith og Hjalmar
Nilsen.
• Strategisk næringsplan for Utsira kommune.
.

April
• Årsmelding 2010 for Utsira kommune.
• Årsmelding 2010 for kontrollutvalget.
• Rapport finansforvaltning.
• Omgjøring av midlertidige stillinger til faste stillinger.
• Frådeling av sjøhustomt i Sørevågen og frådeling av
gårdshus.
Mai
• Kommunevalget 2011.
• Fordeling av næringsfondsmidler.
Juni
• Utsira kommunes regnskap 2010.
• Partnerskapsavtale Kjede av fyr.
• Reglement for kontrollutvalget.
• Revisjon av kommunens arealplan.
August
• Budsjettkontroll.
• Investering i nytt fakturasystem.
• Økning i driftsrammen for teknisk etat.
• Tilbud om energiøkonomisering og energimerking.
• Utsira bølgen.
• Klage avslag kommunale avgifter.
• Reklamasjon salg av kommunal bolig på Hovland.
September
• Utarbeidelse av områdeplan i Tuevågen.
• Fradeling av fritidstomt på Austrheim-Helga og Einar
Hansen.
Oktober
• Konstituering av det nye kommunestyret og valg av
nemnder og utvalg.
• Salg av den røde skolen.
• Ny organisering av kommunerevisjonen.
• Utlysning av rådmannstillingen.
• Budsjettreguleringer og budsjettrapport.
November
• Omregulering av skoletomta.
Desember
• Haugalandsløftet.
• Salg av kommunal tomt på Hovland.
• Rullering av IKT plan.
• Revisjon av delegeringsreglementet for Utsira
kommune.
• Tilsetting av rådmann.
• Reglement og utleiepriser i Sirakompasset.
• Budsjettreguleringer.
• Ny renovasjonsordning for Utsira kommune.
• Deltakelse i Stavangerregionens Europakontor.
• Økonomiplan 2012 - 2015.
• Budsjett 2012.
• Kommunale avgifter 2012.
• Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdelakvakultur.
• Julebord for kommunestyret.
• Fordeling av næringsfondsmidler.
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Andre stabsoppgaver
v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek
Sosiale tjenester og barnevern

Byggesak:

Hovedmål:
Sosial og barnevernstjenesten skal gi råd,
veiledning, eventuelle hjelpetiltak og økonomisk
stønad slik at en kan bidra til å løse eller forebygge
sosiale problemer.

Hovedmål:
Byggesakene skal behandles i henhold til lovverket
og til rett tid.

Oppnådde mål:
Det har blitt gitt råd og veiledning i noen saker for
å bidra til å løse og forebygge sosiale problemer.
Det har vært utbetalinger av økonomisk
sosialhjelp. I barnevernet er det etablert noen få
hjelpetiltak og kommunen har brukt innleid
konsulent i noen av sakene.
Ressurs/økonomi:
En har holdt seg innenfor budsjettene for
tjenesteområdet etter interne overføringer, men
året har vært krevende for administrasjonen.
Utfordringer framover:
Dette er et tjenesteområde det jobbes svært lite i
med i lange perioder, men det er svært krevende
når saker oppstår. Det er utfordrende å holde seg
faglig oppdatert på området. Barnevernområdet er
spesielt vanskelig. Kommunen arbeider for å
etablere et fullintegrert barnevern med Haugesund
kommune, og intensjonsavtale med Haugesund
kommune ble inngått i desember.

Oppnådde mål:
Det er behandlet 11 byggesaker i 2011. Byggesakene
er stort sett blitt behandlet til rett tid.
Ressurs/økonomi:
På dette budsjettet er det bare inntektsposter og
byggesaksgebyrene er innkrevd til rett tid.
Utfordringer framover:
Dette er et tjenesteområde som er svært utfordrende å
holde seg faglig oppdatert på. Det er helt umulig å ha
den fulle oversikt over alle regler og forskrifter som
regulerer fagområdet. De aller fleste kommunene har
egne saksbehandlere som kun jobber med byggesak.
Konsekvensene kan være store ved mangelfull
saksbehandling. Det er derfor svært viktig å behandle
sakene til rett tid, og sørge for at det kjøres ryddige
prosesser når det kommer innvendinger fra naboer og
offentlige institusjoner på byggeprosjekt. En har i år
også hatt saker som har pågått lenge pga. innsigelser
fra naboer og offentlige myndigheter, og dette er helt
normalt innen byggesaksbehandling.
Plan og bygningsloven med forskrifter har tredd i
kraft og saksbehandler har hatt en del opplæring
innen fagområdet.

Tilpassing til eksisterende bebyggelse.
Utsira Bølgen sett fra Nynorskveien

Årsmelding 2011 - Utsira kommune

10

Andre stabsoppgaver
v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek
Utsira Eldreråd/råd for
funksjonshemmede

Kulturminnevern:

Hovedmål: Skape samhold og aktiviteter for
pensjonister over 60 år.
Oppnådde mål:
Det ble ingen eldrerådstur i år.
Det årlige julebordet med 33 deltakere ble
gjennomført.
Eldrerådet i samarbeid med BULYST arrangerte
Scenekraft sitt stykke Havet har meg på allrommet.
41 personer deltok.
Aktivitetene med stavgang forsetter og de eldre
driver det selv.
”Taxitilbudet ” fortsetter og det settes pris på av de
eldre.
Trimtilbudet ved Siratun sykestue er et populært
tiltak for eldre.
Konjakken er et godt møtested for en del av den
eldre garde menn på øya.

Eldrerådet har hatt tre møter i løpet av året.
I forbindelse med kommunestyrevalget i september
ble det valgt nytt eldreråd/råd for funksjonshemmede
med Jostein Nilsen som leder. I tillegg er Hilgot
Gjellestad, Kari Johannessen, Marit Nilsen og Arne
Olav Klovning medlem i rådet.
Ressurser/økonomi:
Eldrerådet har holdt budsjettet sånn noenlunde.

Hovedmål:
Et representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljø skal tas vare på og aktiviseres for
fremtiden, som en del av befolkningens kulturarv.
Dette gjelder fasader, gamle bygningsdeler og
interiører.

Oppnådde mål:
Tilskudd til kulturminnevernformål på kr 15.000 ble
fordelt på følgende objekter:
Ingvar Eriksen, rehabiliering av sjøhus i Sørevågen
og Tormod Skår, prosjektering restaurering av sjøhus
i indre havn i Nordevågen.
Ellers har kulturminnevernet ikke blitt prioritert i året
som har gått pga. kapasitetsproblemer hos
saksbehandler, men fokuset er det.
Ressurs/økonomi:
En har ikke overskridelser på budsjettet og
kulturminnevern er noe du jobber med kontinuerlig.
Utfordringer framover:
Kulturminnevern er noe som det må jobbes med
kontinuerlig. Utfordringene ligger i de byggene som
ikke har noen alternative bruksmuligheter. Det kan i
noen tilfeller være vanskelig å få gjennomslag for
restaurering av bygg som ikke har noen
bruksmuligheter. Ellers er det utfordringer å få eiere
av bygg og anlegg å benytte gode nok materialer i
forbindelse med restaureringer.

Utfordringer framover:
Vi er fornøyd hvis vi klarer å holde den aktiviteten
som er i rådet i dag. Det er viktig å ha i bakhodet at
eldre gruppen består av en sammensatt gruppe av de
eldste eldre og en gruppe bestående av yngre eldre.
Det er utfordrende å ha tilbud som treffer begge
disse gruppene.

Stav-gangere i tykk tåke

Registrering av kulturminneverdier – Gamle
damanlegg i regi av Vårsild-fiskefondet
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Driftsrapport 2011

Utsira Fyrstasjon
Vedlikehold i 2011:
Det er gått 1 vedlikeholdsrunde på fyrstasjonen i år.
Alle låser og hengsler på dører og vinduer er smurt
opp.
Uteområdene er slått jevnlig slik at fyrstasjonen
fremstår presentabel.
Tiltakene etter vedlikeholdsrunden i år kom ikke helt
i mål i og med at saksbehandler var sykemeldt mye
av sommersesongen. Dette må bli bedre i 2012 da
det er skummelt å ikke ta vedlikeholdet etter hvert.
Arbeidsprogram i 2012:
Det vil bli fastsett et detaljert arbeidsprogram for
2012 etter vedlikeholdsrunden i april 2012.
Økonomi
Utsira kommune har i 2011 brukt ca kr 80.000 til
drift og tilrettelegging på Utsira Fyrstasjon.
Økonomisk er det utfordrende å holde fyrstasjonen i
god stand med midlene som ligger inne på
kommunens driftsbudsjett i tiden framover.
Strømforbruket har vart 29 000 kilowattimer for de
delene som kommunen leier av Kystverket Vest.
Nye tilrettelegginger:
Kunstinstallasjonen tre små hytter av Solveig
Egeland ble satt opp på vestsiden av fyrområdet.
Hyttene skulle i utgangspunktet stå i 1 år, men
kontrakt på forlengelse ut 2012 sesongen ble
inngått. Installasjonen ble gjort mulig ved at Statoil
betalte for kunstprosjektet med kr 300.000.
Installasjonen har blitt svært positivt mottatt.
Samarbeid med andre:
Utsira Fyrstasjon har deltatt i On The Edge
samarbeidet og en kjede av fyr i 2011. Utsira
kommunestyret har vedtatt partnerskapsavtalen for
samarbeidet. Det planlegges mer aktivitet i regi av
en kjede av fyr i 2012..

Overnatting:
Det er innvilget 31 opphold i kunstnerboligen i året
som har gått. De fleste av disse betaler ikke husleie i
form av penger, men betaler for oppholdet i form av
en forestilling eller annen kunstnerisk aktivitet på
øya.
Arrangement:
A day at the lighthouse ble arrangert første helga I
September. Konserter med mange tilreisende
ungdommer, men konsertene måtte flyttes ned til
Utsira Næringspark AS på grunn av dårlig vær.
Det har vært ca 10 kulturarrangementer på
fyrstasjonen. Dette kan nevnes: nymånekvelder i
form av fortellerstunder og spillekvelder, Jan Ingvar
Toft, Moskus og kunstutstilling med
billedkunstneren Berit Overgaard.

Lyskjøring:
Det har vært ca 7 lyskjøringer på fyret. Dette er helt
nødvendig for å holde linseutstyr vedlike. Kjøring
av lyset skaper begeistring både blant lokale og
tilreisende, og det blir stort sett gjort i forbindelse
med arrangement på øya.
Guiding og åpningstider:
Det har vært daglig omvisning i perioden 17. Juni
t.o.m 14. august mellom kl 1200 – 1500.
Det er 3 guider som har stått for omvisningen. Om
lag 200 personer fikk guiding.
I løpet av denne perioden er det rundt 1000 personer
inne på fyrområdet.
Ellers er det en del enkeltstående omvisninger
utenfor denne sesongen.
Ellers er fyrstova åpen hele døgnet fra 1 april til 1.
november.
Utstillinger:
I Gamle fyret i sommer var det utstilling med
keramikk som var laget av Åse Ottesen.
I fyrgalleriet i sommer var det utstilling med
tegninger og sjablongkunst av Linda Skare.

Årsmelding 2011 - Utsira kommune

12

Kulturadministrasjon
v/ kultursekretær Atle Grimsby

Hovedmål:
Være en støttespiller for lag , foreningsliv,
næringsliv og samarbeidspartnere som ønsker å
fremme kulturaktiviteter på Utsira.

Oppnådde arbeidsoppgaver:
Utsira Kommune har fordelt kr 30.000,- av årets
kulturmidler til Foreningslivet på Utsira:
Lag/forening

Gi rom for et allsidig Kulturliv på Utsira
Helhetlig kulturplan blir rullert årlig, og fungerer
således som grunnlag for det arbeidet som blir gjort
i kultursektoren. Det er ikke avsatt andre
øremerkede stillinger til arbeidet med kultur enn
biblioteksjefen. Administrasjonssjefen blir titulert
som Kultursjef og plan – og miljøsjef som
kultursekretær når det er behov for det. Med
utgangspunkt i denne organiseringen er det etablert
et administrativt Kulturforum som har som
hovedmål å koordinere alle kulturaktiviteter på
Utsira i en Kulturkalender. Kulturforum planlegger
også enkelte fellesprosjekt.
Imidlertid lever kultursektoren et eget liv der alle
offentlige og private initiativ blir positivt mottatt.
På denne måten har det utviklet seg et aktivt kunst
– og kulturliv på Utsira de siste årene.
Utsira fyrstasjon kan blant annet vise til 31
kunstneropphold i Kunstnerleiligheten og 10 ulike
kulturarrangementer av større og mindre format i
løpet av året. Dalanaustet har hatt månedlige
kunstutstillinger og konserter i deler av året, og det
ble arrangert to minifestivaler: Siradagene i juni og
” A Day At The Lighthouse” i september. I tillegg
har Biblioteksjefen og skolen (Den kulturelle
skolesekken)hatt ansvar for flere arrangementer.
Kulturskolen har vist seg fram ved flere
anledninger.

Utsira Idrettslag
Utsira Velforening
Ungdomsklubben
Lighthouse 2011
Utsira Fuglestasjon
Siradagene
Sum

søkt
innvilget
10000 8000
15000 8000
10000 8000
15000 5000
9000 1000
15500
0
74500 30000

Ungdomsmidler 15.000 til elevråd i skolen
Sum 45.000 totalt
Siradagane fikk 15.000,- via egen tilskuddspost
Det er foretatt en årlig rullering av Handlingsplan
for helhetlig kulturplan.
Prioriteringer ved søknad om tippemidler i 2011:
Kommunen har gjenopptatt søknad om 1 mill til nytt
kulturbygg i Utsira Scene og Amfi i Sirakompasset
Utsira Folkebibliotek og samspillet med det
frivillige og organiserte foreningsliver den viktigste
kulturformidler på Utsira. Aktiviteten etter ’On the
Edge’ og Stavanger 2008 har holdt seg på et fortsatt
høgt aktivitetsnivå. Bildene kunst har også fått en
oppblomstring med nytt Fyrgalleri samt at
næringslivet satser på kunst og mat.
Utfordringer framover:
Ta i bruk ny kulturscene i Sirakompasset og gi
muligheter for nye kulturuttrykk i film , dans og
scenekunst.
Nytt kulturinnhold via nytt politisk utvalg i Kulturog folkehelsestyre.
Prosjektering og medvirkning fra elever ved trinn 2
og 3 i nærmiljøanlegg (Tarzanjungel og
Turnbasseng) er utsatt i løpet av 2012
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Utsira Folkebibliotek
Biblioteksjef, Bjørg Rasmussen

Visjon: Bibliotek til alle.
Utsira folkebibliotek.
Tjeneste 3700 bibliotek 35.8% stilling
Tjeneste 2020 skole
20%
”
Tjeneste arr./opps
16.4%
Hovedmål:
Biblioteket skal være stedet for kultur, kunnskap
og et sosialt treffsted.

Utfordringer:
• formidlerrollen
• markedsføring.
• Gode tilbud til alle aldersgrupper og nasjonaliteter.
Da spesielt barn og unge til å bli gode brukere av
litteraturen, om det er papirboken eller eboken.
• Styrke og utvikle biblioteket som en god møteplass
for alle.

Mål:
Billedbase tilknyttet Bibliofil og søkbart
Ta e-boken i bruk – utlån av lesebrett
Foajeen avdelt.
Ingen av måla ble oppnådd.
Biblioteket er bruker av Norgeslånet, og felles
transport-ordning for innlån og retur av all media
dette med støtte fra Fylket.
Utlån og besøk på topp i landet. Det totale utlånet
i 2011 var samlet 7269 en liten nedgang
fra 2010.
Aktiviteter i 2011:
• Fortellerstunder
• Strikkekafeer
• Tore Nærland
• Per Fugelli
• Irene Halseid
• Live Bonnevie
• Genseren til Johansen – Oddgeir Bruaseth
• formidler i barnehagen og for elever.

Per Fugelli - Helsens kilde i Utsira-lys

Noen av disse arrangement blir dekket av midler
fra Den kulturelle Spaserstokk og skolesekken.
Kompetanse/Kurs:
• oppdatering i Bibliofil
• bokmøter/samarbeid på Haugalandet
• nordisk litteratur konferanse
• bokmesse – biblioteksjefsmøte
Økonomi/ressurser:
Skal en ha utvikling i biblioteket med den nye
teknologien som vil komme
og bli etterspurt må der nok mer ressurser til.

Live Bonnevie - Ungdomsskoleelevene
valgte å få besøk av Live i forbindelse med en
skrivekonkurranse
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Drift og utvikling
v / Arvid Helgesen – Drift og utviklingssjef
Hovedmål for Drift og utvikling 2011
Innenfor vedtatte rammer yte Utsiras befolkning
fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten
utfører, herunder også tjenester som er regulert
gjennom lovverk med tilhørende forskrifter.
Gjennom samarbeid og dialog med andre
kommuner og offentlige instanser eller private
virksomheter å tilstrebe at de tjenester som blir
levert inneholder et høyt kvalitetsmessig nivå.
Internt være en viktig serviceenhet for andre
kommunale etater når det gjelder tekniske
oppgaver og vaktmestertjenester.
Innarbeide rutiner som medfører en forutsigbar og
planmessig drift av etaten.
Mål for 2011:
Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med
få eller ingen avvik.
Systematisk oppfølging av ”Drifts- og
vedlikeholdsplaner” for kommunale bygg og
anlegg, slik at man unngår store kostnader og
avvik som vil gå ut over den daglige drift på de
kommunale bygg.
Oppfølging og utbedring av pålegg gitt i
forbindelse med lovpålagt brannsyn.
Generell kommentar til 2011:
Det aller meste av arbeidet i Drift- og utviklings
avdelingen går med til å drive kommunale bygg
og anlegg. Også i år har situasjonen i etaten vært
noe spesiell i og med at teknisk leder stillingen har
vært vakant og ledelsen i etaten har vært i varetatt
av ass. rådmann fram til 30.04. Drifts- og
utviklingssjefen startet opp pr. 01.mai, og
forhåpentligvis en viktig brikke på plass i ledelsen
av avdelingen.

Driften av vannverket er viktig for avdelingen, der
vi har daglig sjekk av vann og utstyr.
Vannkvaliteten er svært god og vi sender inn
vannprøver til laboratorium i Haugesund hver
måned. Vannlekkasjer knyttet til gammelt
ledningsnettet gir oss fra tid til annen utfordringer
og bekrefter at tiltak må settes i verk over tid.

Totalt sett for året går avdelingen med kr. 220.000
i overskudd og det er positivt! Bak tallene skjuler
det seg at vi likevel mer bruk av innleid
ekstrahjelp/ferievikarer enn budsjettet tilsa.
Ventilasjons-anlegget i Sirahallen og Siratun har
fått utskiftet deler for ca. kr. 150.000 og det er mer
enn budsjettert. Strømutgiftene i 2011 er en god
del over budsjettet. Oppstarten av ENØKprosjekt
Siratun/Sirahallen har medført kjøp av tjenester
for kr. 133.000 i 2011, og her vil noen av utgiftene
kunne henvises til ett forprosjekt med start i 2012
via ENOVA. Prosjektet er tiltak knyttet til ENØK
Siratun/Sirahallen for 2012-2013, der vi har plan
om mer samdrift å glede av investeringer knyttet
til Sirakompasset.
Utførte arbeidsoppgaver i 2011
• Deltakelse i forbindelse med ferdigstillelse av ny
skole og barnehage.
• Innført nye rutiner for ny brannbil med enklere
pumpedrift fra januar
• Bistått i forbindelse med småhyttene til Solveig
Egeland
• Bistått med drift av Utsira Fyrstasjon
• Startet opp arbeidet med renholdsteam
• Innføring av LEAN
• Rydding av den ”røde skolen” + gamle
barnehagen
• Innkjøp av stillas for malerjobb av sørvegg og
vestvegg på Siratun
• Maling av vegger i svømmehallen
• Grasklipping av friareal utenfor Siratun,
fotballbanen, kirken, gravplassen, fyrområde + en
del i indre havn nord og sør

2011 har vært svært krevende driftsmessig pga.
bemanningssituasjonen i etaten, med fravær på
fagarbeidere, permisjoner og sykefravær. De
tekniske installasjonene på Siratun og Sirahallen er
etter hvert gamle og det skjer stadig utforutsette
hendelser med anleggene.
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Drift og utvikling
v / Arvid Helgesen – Drift og utviklingssjef
• Utsortering av plastemballasje
• Renovasjonstilbud fra HIM, og med den ble ikke
søppelbilen til kr. 600.000,- innkjøpt
• Utskifting av nedløpsrenner for vann, - Siratun
og, Sirahallen
• Skiftet ventilasjonshatt – utvendig
• Oppsart ENØK tiltak med energisertifisering av
Siratun og Sirahallen
• Det ble foretatt en god del vedlikehold på de
tekniske rommene i Sirahallen og Siratun
• Klargjøring av rom til frisør og fysioterapeut i
1.etasje på Siratun
• Klargjøring av garderobe for personalet på
sykehjemmet
• Service på svømmeanlegget – teknisk del
• Vi er à jour opp i mot påleggene i forbindelse
med brannsyn i kommunale bygg bl.a.
brannvarslingsanlegg til Dalanaustet
For den økonomiske oversikten vises det til
regnskap for 2011.
Brannøvelser: 7stk. der 3 er i egen regi og 4 etter
avtalen med Karmøy Brann- og redningsvesen.

Mål for 2012:
• Oppfølging av kommuneplanens hoved- og
delmål.
• Oppfølging av etatens hoved- og delmål.
• Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med
få eller ingen avvik.
• Systematisk oppfølging av ”Drift- og
vedlikeholdsplaner” for kommunale bygg og
anlegg,
• Oppfølging og utbedring av pålegg gitt i
forbindelse med lovpålagte brannsyn.
• Økt fokus på / og oppfølging av HMSbeskrivelser og rutiner.
• Gode informasjonsrutiner om endring i
tjenestetilbud til brukerne.
• Personal / kompetanseutvikling:
• Brannsjefen har tatt kurs i innsatsledelse – nov.
2011
• Renholdspersonalet har deltatt på samlinger for
renholdspersonalet
• Fagarbeider har fått gjennomgang i drift av
svømmeanlegget
• Igangsetting av enøk-prosjekt
Siratun/Sirakompasset

Brannutrykninger: 1 stk (grasbrann)
Ikke fullført i 2011:
• Fordelingskum vannverket er ikke utskiftet, men
må nok på plass…
• Skilting av vannkummer
• Renovasjon kommbygg (Dalanaustet og
Sørevåg)
• Ikke fullført opprydding søppelplass,
• Utarbeidelse av vann- og avløpskart
• Planlagt kloakksanering i Sørevågen er ikke
utført.
Utskifting av rørkonsoller og kummer på
vannverket er ikke utført.

Ny brannbil - Vår tredje brannbil ankom
Utsira 19. jan 2011

Oppstart av ordning med innsamling av
Plastavfall i 2011
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Drift og utvikling

v/ Atle Grimsby - Miljø og plansjef
Plan, Miljø og Klima arbeid
Hovedmål:
Nå visjon om Nullutslippskommunen i 2020 og
synliggjøre Utsira som utstillingsvindu for
fornybar energi

Oppnådde arbeidsoppgaver 2011:
Planarbeid:
*Gjennomført tematisert revisjon av arealdel til
Kommuneplan 2012-2022 med følgende
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.
* Miljø og plansjef har hospitert en dag i
forvaltningsavdelingen på kart- og
oppmålingskontoret til Karmøy Kommune. Samt
deltatt på ett brukermøte på Karmøy med felles
GIS-Line leverandør Norkart Geoservice AS
* Fra mars 2011 ble plansjef operativ via Citrixklient fra Karmøy Kommune. Vår storebror på
fastlandet sørger for ajourhold og oppdateringer av
våre kartdata og sikrer ny og bedre karttjenester
via www.fonnakart.no
* I løpet av høsten har vi digitalisert gjeldende
arealplan 2004-2016 med nye endringer i revisjon
av 31 mai. Utsira Kommune sin første digitale
Arealdel ventes ferdig i løpet av våren 2012.
* Gjennomført 3 av 6 planlagte Energi- og
klimaturer i 2011
http://utsira.blogspot.com/search/label/klimatur
Regionalplan for Haugalandet:
Miljø og plansjef har deltatt i prosjektgruppe som
har utarbeidet planprogram for ny areal- og
transportplan for Haugalandet.

Biologisk Mangfold og Viltforvaltning:
Oppnådde mål:
* Foretatt årlige tellinger av hekkende sjøfugl i
sjøfuglreservat på Spannholmane.
* I artsobservasjoner.no er det rapportert inn 8974
funn (av 222 arter) fugl, 353 funn (241 arter) vekster,
12 funn (8 arter) virveldyr og 60 funn (36 arter)
småkryp i 2011

Funn av
padde på
Utsira ble den
store
snakkisen på
nett i 2011

Hør innslag om ’padde på Utsira’ med
Golden/Antonsen i Norge på langs
Ikke gjennomførte arbeidsoppgaver:
Kommuneplan:
Planstrategi, Samfunnsdel, arealdel og retningslinjer
til arealdel
Utfordringer framover:
Innføre ny prosedyre i arealdel
Sluttføre endelig kommuneplan 2012-2022 med
endelig arealdel, tilhørende retningslinjer og
samfunnsdel.
Gjennomføre tiltak i handlingsplan til Energi og
klimaplan for å nå nullutslippsvisjon i energi og
klimaplan.
Revidere Svarteliste for Utsira Kommune (2007)
etter ny fylkesliste i 2011

Reguleringsplaner og detaljplaner:
En mindre justering av friområde i R-4
Nordvikvågen
Drift og utvikling har opprettet en egen planside på
Facebook.
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Drift- og Utvikling v/ Miljø- og plansjef
Kart og oppmåling :

Landbruk:

Hovedmål:
Forsvarlig ajourhold av eiendomsinformasjon,
etter ny forskrift i plan og bygningslov. Føring
Av matrikkel oppdatering av aktuell
kartdatainformasjon fra Utsira Kommune.
Fortsatt samarbeide om ajourhold av kartdata i
Karmøy Kommune.

Hovedmål:
Motivere og gi gode betingelser for husdyrhold.
Bistå etablerere som ønsker å utvikle
landbrukseiendom i kommunen via
Bygdeutvikling og landbruksnæring.

Oppnådde arbeidsoppgaver:
Det er avholdt 3 kartforretninger i 2011.
Det er opprettet 5 nye grunneiendommer på
Utsira ut fra disse forretninger.
Utsira Kommune har også foretatt
Opprydding på ett bruk med udelte teiger.
Vi har tatt i bruk nye GIS løsninger og har nå
gode web-tjenester på http://fonnakart.no/
Utfordringer framover:
• Innføre adressekoding i hele kommunen.
• Oppdatere etterslep byggesak 2007-2010
• Oppdatere etterslep målebrev i GIS 07-10

Web-ansvar - Sosiale Medier
Hovedmål:
Alt tilgjenglig på nett. Søke smarte løsninger og
tilby åpne kildekoder. Samt være en
foregangskommune innen Sosiale Medier. Der
fokus er: dialog, fornybar energi, nettverksbygging,
Kommunalt fellesskap og eget omdømme.
Oppnådde arbeidsoppgaver:
• Utsira.kommune.no er nå en nettportal. Egen
Turistportal og innbyggerportal er nå historie.
• Oppgradert ny versjon fra Plone 2,5 til 4.0 og
fortsatt hosting i Karmøy Kommune via jarn.no
• Innbakt Nasjonal Tjenestekatalog fra KS på vår
hjemmeside (Tema)
• Web-kurs for kollegaer i Plone, airset og
Yammer
• Avholdt to skype-webinar om Utsira i Sosiale
Medier for Høgskolen Stord/Haugesund og
Rogaland Fylkeskommune.

Oppnådde arbeidsoppgaver:.
• Gjennomført et større SMIL prosjekt med
gjerding av hele Vestremarka i samarbeide med
Utsira Villsaulag
• Tre husdyrbruk har søkt om produksjonsstøtte
i landbruket ved søknadsomgangene i januar og
august. Totalt dyretall har økt fra 154 til 227
produksjonsberettige husdyr pr 1 januar 2012
• Gjennomført en større rydding av vind-spredd
sitkagran i kystlynghei i samarbeide med Utsira
Fuglestasjon, grunneiere og kulturminne
ansvarlig.
Utfordringer framover:
• Lage overbyggende landbruksplan som
delplan til Kommuneplanen.med nye juridiske
virkemidler for å aktivisere landbruksjord som
ikke skjøttes eller paktes bort.
• Vise fram mulighetene som finnes i
landbruksnæringen.

Ett års beite med større villsaubesetning i Vestremarka har
gitt gode resultater på Kulturlandskapspleie på Utsira.

Ikke gjennomført:
Alle planlagte web-oppdateringer er gjennomført
Utfordringer framover:
• Flere tjenester skal basere seg på selvbetjening
på nett. Integrere web-skjema løsninger og første
innfallsport til informasjon via hjemmeside.
• Kursing av kollegaer i billedbehandling, Plone,
Airset (kalender og booking) og Yammer internnett
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Barnehagen
ved Barnehagestyrer Marlin Eriksen

Hovedmål:
Formålsparagrafen i barnehageloven.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk
arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner
og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Økonomisk resultat:
- Vi mottok 11.865 kr i kompetansehevingsmidler.
Tidligere har vi mottatt skjønnsmidler som er
øremerket barnehagen, disse inngår nå i
rammetilskuddet. Etter tilsyn fra fylkesmann ble
vi gjort oppmerksom på svikt i rutiner i forhold til
dokumentasjon ved enkeltvedtak. Dette utløste
tilbakebetaling til brukere. Rådmann vedtok da å
tilbakebetale alt fra 2003 og utover som utgjorde
99.997 kr. Driften har ellers vært nøkternt og
innenfor budsjettet.

Arbeidsoppgaver og mål for 2012:
Visjonen vår er ”vi lever- for hverandre”.
Tanken er at i barnehagen er det mye positiv energi
og aktiviteter som gir utslag i lek, læring, omsorg for
hverandre og utvikling. Vi skal sammen skape et godt
miljø for store og små.
Våre verdier er:
Anerkjennelse, åpenhet, omsorg og kreativitet.
I virksomhetsplan for 2011-2014 har vi satt oss mål
og tiltak for hvert fagområde. Målene blir vurdert
kontinuerlig for å bevisstgjøre personalet på de
mulighetene vi har, og målene vi skal nå.
Barnehagens satsingsområde er språkstimulering.
Revidere barnehagens vedtekter for å sikre en mer
hensiktsmessig drift og gjøre det enklere for
foresatte med barn i barnehagen.
Resultat:
Pr 1. august 2011 hadde vi 8 barn i barnehagen. 3 av
dem under 3 år.
Utarbeidet egen hjemmeside for barnehagen.
.
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Barnehagen

Personalutvikling og -situasjon:
Kurs:
”Karlstadmodellen”
”Språkstimulering i barnehagen og skole”
”Løft for barn”
Kompetanseutviklingplanen for barnehagen har
Blitt fulgt opp, og vi fikk statelig øremerkede
midler til kompetanseheving.
Barnehagen har en nærværprosent på 98,1 %.

Utfordringer fremover:
Jobbe med mål og satsingsområder som
kommer fra sentralt hold i forhold til
barnehage.
Øke antall barn i barnehagen
Beholde og skaffe nok kvalifisert personell
Øke fokus på kvalitet i barnehagen. Tydeliggjør
barnehagens plass i samfunnet, samt
tydeliggjøring av fagområdene i rammeplanen
20.02.12
Marlin Eriksen
Barnehagestyrer
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Utsira Skole
Ved konstituert rektor, Jostein Nilsen
Hovedmål:
Formålsparagrafen i opplæringsloven 1.2
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing
med heimen hjelpe til med å gi elevene ei
kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene
og føresetnadne deira, åndeleg og kroppsleg,
og gi dei god allmennkunnskap, slik at de kan
bli gagnlige og sjølstendige menneske i heim
og samfunn.
Kunnskapsløftet:
Læringsplakaten-Skolen skal:
Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine
evner og talenter individuelt og i samarbeid
med andre
Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og
nysgjerrighet
Stimulere elevene til å utvikle egne
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
Stimulere elevene i deres personlige utvikling
og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og
kulturell kompetanse og evne til
demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
Legge til rette for elevmedvirkning og for at
elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg
av utdanning og fremtidig arbeid
Fremme tilpasset opplæring og varierte
arbeidsmetoder
Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte
lærers kompetanse
Bidra til at lærere fremstår som tydelige
ledere og som forbilder for barn og unge
Sikre at det psykososiale arbeids-og
læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og
læring
Legge til rette for samarbeid med hjemmet og
sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
Legge til rette for at lokalsamfunnet blir
involvert i opplæringen på en meningsfylt
måte

De fem grunnleggende ferdigheter
Elevene skal:
1.kunne uttrykke seg muntlig
2.kunne uttrykke seg skriftlig
3.kunne lese
4.kunne regne
5.kunne bruke digitale verktøy
Utsira skole –hovedmål for undervisningen
Våre verdier og pedagogiske grunnsyn
Vi bryr oss om alle elevene våre og vil legge til
rette for tilpasset og selvstendig læring for den
enkelte.
Vi vil legge vekt på:
Å være tydelige voksne gjennom felles
standarder og regler. God kompetanse., godt
humør, engasjement og samarbeid i arbeidet.
Respekt og toleranse for den enkelte og
nulltoleranse mot mobbing

Elevsyn:
Elevene våre er forskjellige, men de har alle
samme menneskeverd, sine unike evner og
egenskaper.
De trenger:
et stimulerende og inspirerende miljø for læring
klare grenser og standarder
å oppleve at de mestrer noe selvstendig og
gjennom samarbeid med andre
å ta ansvar for egen læring og egne handlinger
trygghet og omsorg
å bli sett og bli tatt på alvor
Vår pedagogikk
skal kjennetegnes ved:
tilpasset opplæring –stasjonsbasert undervisning
som aktiv læringsmetode
individuelle krav til elevene
fokusering på basiskunnskapene –med spesiell
vekt på realfagene
Variasjon i læringsstrategier og læringsstiler
bruk av moderne teknologi og læremiddel –
etablering av vitensenter
utvikle best mulige kriterier for vurdering.
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Utsira Skole
Økonomisk resultat 2011:
Regnskap Budsjett
Rest
Utsira skole 4.798.244 4.978.218 179.974
Utsira Kultur
211.587 154.928 -56.660
Voksenoppl
-55.082 176.344 231.427
SFO
389.044
69.725 -319.320
DKS
53.430
45.085
8.345
Comenius EU
57.166
65.174
8.007
Disse regnskapstallene viser et pluss resultat
på 33.768,- Det må imidlertid gjøres
oppmerksom på at etaten ble tilført 750.000
kroner ekstra i en budsjettregulering i
desember. Begrunnelsen for
budsjettreguleringen ble gitt i et eget
saksframlegg til kommunestyret. For 2012 er
det viktig at det blir tatt fatt i å få balanse
mellom budsjett og faktisk forbruk.

Åpning av Sirakompasset.
Utsira kommunes største investering
noensinne må være Sirakompasset. Statsråd
Magnhild Kleppa fikk æren av å foreta den
offisielle åpningen. Hele øyas befolkning, og
mange gjester utenfra var invitert.
Hovedentreprenør Kruse & Smith og
underentreprenører, samt ordførere fra
nabokommunene var til stede. De eneste som
ikke nådde fram var fylkesmannen og
daværende fylkesordfører. Ferjene fra sørfylket var innstilt.
Programmet bestod av taler og kulturelle
innslag. Festen fortsatte i Sirahallen der det
ble servert smørbrød og gode kaker. Alt i alt
en meget fin markering.

Arbeidsoppgaver
Grunnskoleopplæring for 1. –10.trinn
Kulturskolen
Voksenopplæring
SFO
Den kulturelle skolesekken
Resultater 2011
Vi flyttet etter planen inn i Sirakompasset 3.
januar. Det var stas. Barnehage, skole, sfo,
voksenopplæring og kulturskole var nå under
samme tak.
Gode bruksrutiner for det nye
oppvekstsenteret er utarbeida.
Smartboard tavler er i alle undervisnings-rom.
Det er utarbeidet retningslinjer, ordensregler
og leiesatser for bruk av SIRAKOMPASSET
som kulturarena.
Mellomtrinnet har vært på på leirskole i
Kinsarvik. Skolen har som mål at dette skal
være vårt leirskolested hvert 3 år framover. .
Rullering av årlige delplaner i skolens
virksomhetsplan er gjennomført.
Det er laget informasjonsbrosjyre om skolens
virksomhet

Videre og etterutdanning.
En lærer avsluttet videreutdanning i engelsk
før sommerferien og en lærer holder på med
videreutdanning i matematikk.
Utdanningsdirektoratet yter kr. 100 000 i
forbindelse med denne tilskudds ordningen.
Kommunene må delta med tilsvarende beløp
Alle lærerne har deltatt på 2 samlinger med
tema Vurdering for læring. Kursholder var
Sophia Aslam.
Det er gjennomfør 3 kveldskurs i bruk av
Smartboard tavlene. Ingvild Toft har stått for
kursingen.
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Utsira skole

I tillegg til dette har det vært andre kurs og møter
innen tema som Grønne skoler, utdanning til valg
og leksehjelp
Rektor har også vært på flere møter og kurs blant
annet om storsatsingen Haugalandsløftet som
Utsira kommune er en del av.
Rådgiver følger opp faget Utdanningsvalg for
elevene på ungdomstrinnet. Det er VGS-dager,
jobbdager, åpen skoledager, utdanning og
yrkesmesser, besøk av opplæringskontorer ect. .
Comeniusprosjektet ble avsluttet i 2011.
Deltakelse i prosjektet er finansiert gjennom
tilskudd fra SIU i Bergen. Utsira skole var
vertskap for samlingen i mars 2011. To skoler fra
Finland, en fra Spania, Kypros, Sveits og England
Tema var internasjonalt samarbeid med vekt på
utveksling av språk og kultur tradisjon.
Det er stor interesse for tilbudene i kulturskolen.
Mange elever deltar på ulike instrument, og
interessen ser heller ut til å øke i omfang enn å
minke. Knut Ese er musikkskolelærer, og
framføringer de har hatt, viser at opplæringa gir
frukter.
Ulike arrangement i regi av DKS (den kulturelle
skolesekken) bidrar til å gi elevene varierende og
spennende kulturelle opplevelser
Teater: Det er framført 2 lokale teater
forestillinger i Amfiet. Med dyktige lærere som
instruktører, og flinke elever som skuespillere og
musikere har dette blitt stor suksess.
Genesis Film AS har startet opp prosjektet
”NettTV og LokalTV for Utsira. Det er
ungdomsskolen som er med på dette prosjektet, og
det skal gå et par års tid.
3 små hytter: I uke 15 var skolen med
kunstneren Solveig Egeland og bygget en
plasthytte i Småvågane, og en trehytte på Fyret.
Elevene lærte at det er enorme mengder plast i
sjøen, og at plast ikkje forsvinner.
Tinestafetten Utsira skole gjentok suksessen
med seier i åpen klasse på Haugesund Stadion.
Åpning av ballbingen Det var stor stas da
selveste Per Ravn Omdah åpnet ballbingen på
Sirakompasser. Og Arnfinn Lodden fra Rogaland
Fotballkrets overrakte 30000,- kroner i gave.
Andre besøk:
Vi har hatt besøk og gjennomført pålagt kurs i
HLR og svømmekurs.
Den nye Forskningsklassen på Varafjell
Videregående Skole
Politiet
Museum for Haugalandet
Opplæringskontoret for restaurant og matfag
Opplæringskontoret for maritime fag
Hauke Trinks Fysikeren som overvintret på
Svalbard.

Hva vi ikke fikk gjort?
Vitensentertenkingen med faglig, pedagogisk hjelp
fra Vitensenteret på Jæren, Haugaland Kraft
(AltiBox), Geofysisk og Metrologisk Institutt i
Bergen, og Arkitekthøgskolen er ikke kommet
Lokale læreplaner:
Vi er ikke kommet særlig langt med å utarbeidet
lokale læreplaner for 1., 3., 5., 6., 8., og 9.trinn i de
forskjellige fagene. Her står skolen overfor en
situasjon hvor en definerer arbeidsmetoder og
hvilket innhold som skal legges til hvilket trinn,
basert på lokal kompetanse, lokalt miljø og egne
satsingsområder. Arbeidet med dette er startet,
men det vil ta tid.
Kvalitetsvurderingssystem:
Det er ikke utarbeidet kvalitetsvurderingssystem
Rullering av noen delplaner for virksomheten ble
ikke gjort.
Hvorfor? Alle menneskelige ressurser, utenom
basistjenesten –undervisning –har medgått til
planlegging og realisering av SIRAKOMPASSET.
Personalutvikling har ikke ensidig med
kompetanseutvikling å gjøre. Det er også viktig å
bidra til at arbeidsplassen oppleves som kjekk og
trivelig. Her har vil alle et ansvar for å spre humør,
glede og inspirasjon til hverandre. At elver og
ansatte har fått en ny arbeidsplass i Sirakompasset
har også gitt oss alle en fantastisk fysisk
rammebetingelse for å skape et godt arbeidsmiljø
for barn, elever og ansatte. I 2010 hadde vi en
Nærværsprosent på 97,2% når det gjelder kvinner
og 98,2% når det gjelder menn. I
voksenopplæringen var det 100% nærvær.
Framtidige mål
Satsing på realfagene - Vitensentertenkningen.
Satsing på å utvikle leseferdighetene til elevene på
alle trinn med spesiell vekt på å holde
leseferdighetene ved like, og ytterligere utvikle
dem på ungdomstrinnet.
Utarbeiding av lokale fagplaner med tilhørende
kompetansemål på 1., 3., 5., 6., 8. og 9. trinn.
Fokus på stasjonsbasert undervisning i
kombinasjon med varierte undervisningsmetoder,
på alle trinn.
Innføring av kvalitetsvurderingssystem.
Videreutvikle tilbudet i Kulturskolen.
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Pleie og omsorg
ved Pleie- og omsorgsleder Arild Søyland
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.
Driftsmål:
Driften skal være i samsvar med gjeldende lover
og regler.
Brukerne skal få den hjelp som er påkrevd uten å
bli fratatt muligheten til å opprettholde egne
funksjoner og være med på å ta avgjørelser som
gjelder deres livssituasjon.
Brukerne skal ha ett trygt og hensiktsmessig
opphold, ut fra egne behov. Fysisk, psykisk,
åndelig og sosialt.
Personalet skal ha en arbeidsplass som gir
trygghet, utfordringer og økt kunnskap. Samtidig
stilles det krav til god samarbeidsevne og empati
med brukere og kollega, for å skape ett utviklende
og positivt miljø.
Befolkningen skal føle trygghet i forhold til
beredskapssituasjonen i kommunen.
Vi skal jobbe for å ha en beredskap som kan
ivareta den enkeltes behov i en akuttsituasjon.
Dette gjelder personal, kunnskap og utstyr.
Ett godt samarbeid med legevakt, sykehus og
andre instanser som kan avhjelpe oss ved behov.
Fysioterapi tjenesten i kommunen skal dekke
brukernes behov for veiledning og hjelp i
situasjoner der det er behov for opptrening,
vedlikeholdstrening og lignende.
Økonomi – budsjett og regnskap
Regnskapet for helse viser et underforbruk på
kr.225.000.- i forhold til budsjett. Vi har på fått
økte inntekter for gjestepasienter fra Haugesund
kommune,

Mål:
Videreføre det positive arbeidet som er inne i en
prosses
Opplæring i organisasjonsvei og sakshandtering
Øke fagkompetansen. Satse på hospitering og data
HMS arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
Jobbe med forebygging av skader og miljømessige
belastninger
Opprettholde andel av gjestepasienter
Utarbeide helseoversikt for kommunen(jfr .ny
folkehelselov)
Inngå faste avtaler med Haugesund kommune i
forbindelse med samhandlingsreformen
Implementere de nye avtalene med helseforetaket
(jfr.Samhandlingsreformen)
Ikke oppnådde mål:
Alle nevnte mål for 2011 ble innfridd.
Siratun sykestue:
I hele 2011 har vi hatt 3 beboere på fast plass, i deler
av året har vi hatt 1 person på korttidsplass. Vi mistet
en av våre kjære beboere på slutten av året.
Periodevis store utfordringer på det sykepleiefaglige.
Personalgruppen har vært stabil siste halvår.
Vi har besatt alle sykepleierstillingene. Det gjør at vi
står bedre faglig rustet i forbindelse med
Samhandlingsreformen som ble gjort gjeldende fra 1.
januar 2012.
Vi har utarbeidet ny turnus med virkning fra 1 januar
2012, det har ført til at bakvakten ikke trenger å
komme til sykestuen slik som før, og gir en besparelse
for driften.
Det ble holdt oppfriskningskurs i
medikamenthåndtering av farmasøyt.
Bortimot samtlige ansatte har deltatt på
Eldreomsorgens ABC, i regi av Bjørgene sykehjem i
Haugesund.

Årsmelding 2011 - Utsira kommune

24

Pleie og omsorg
Vi har fra nyttår fått egen renholdsarbeider, som
gjør at vi har fått frigjort 20% stilling til
pleieoppgaver.
I tillegg har vi ansatt sjåfør som nå henter og
bringer alle dagpasientene.
Planarbeid Helse - Folkehelse:
Utsira kommune en nå med i ”Partnerskap for
folkehelse” som ble initiert av Fylkeskommunen,
og deltok på et nettverksmøte høsten 2011.
Hjemmebaserte tjenester:
Det har vært få brukere av hjemmesykepleie.
Hjemmehjelpstjenesten har økt brukerantallet noe
Nytt i 2011

.

Siratun sykestue:
Det ble avholdt flere kurs i løpet av året, bl.a
undervisning av tilsynsfarmasøyt og undervisning
i forflytningsteknikker.
Personalsituasjon – sykefravær og IA – HMS –
kompetanseutvikling
Nærværsprosenten ble på 94,9 %.(fravær gjennom
året var 5,1%). En liten økning i forhold til
fjoråret. Lite korttidsfravær er gledelig. Deler av
fraværet skyltes planlagte sykemeldinger som ikke
var arbeidsrelatert.
Øvelse med AMK og Brannvesen
Det har ikke vært utført noen øvelser med AMK
eller Brannvesen.
Målsetting for 2012
kompetanseløft for flere ansatte
oppdatering av HMS
Dokumenthåndteringshåndbok
øke kompetanseutvikling for alle ansatte
hospitering for 1- 2 ansatte
oppdatering av IK håndbok
innføring av eResept(med start 17.04)
utvide tilbudet om matombringing
utvide tilbudet til eldre med trim/sosialt samvær
inngå avtale om frisk i friluft med Fylkesmannen i
Rogaland
videreføre prosjektutredning ”helsehus” etter
samhandlingsreformen
utvide tilbud om dagsenter

3.2.1 Psykiatri
Forebyggende arbeid er satsningsområde innen
psykisk helse.
Å måle resultater og konsekvenser av denne typen
arbeid er vanskelig, men følgende tiltak er
gjennomført i 2011:
Oppnådde Mål:
Ungdomsprosjektet som innebærer oppfølging og
kontakt med ungdommene som er flyttet til
Haugesund er utført med jevne mellomrom. Ca 1
gang pr mnd. Oppmøte er godt og det er gode
tilbakemeldinger fra brukerne. Denne formen for
kontakt er svært nyttig i det forebyggende arbeidet
Oppfølging innen det psykiatriske hjelpeapparatet
Tverrfaglig samarbeid gjennom oppvekstmøter,
samarbeid med Haugesund DPS og BUP
Idrettsnatt på høsten. Samarbeid mellom
idrettslag, psykiatri og andre(foreldre)
Temadager med ungdomskolen ”alle har en
psykisk helse”
Hestehelg for barn og voksne
Markering av verdensdagen i psykiatri med
foredrag/underholdning.
Kompetanseutvikling:
Videreutdanning i psykiatri for en ansatt i
psykiatriteam. Hospitering1 uke på Bjørgene
undervisningssykehjem i Haugesund.
Ressurser / økonomi / :
Budsjett for 2011 var ca. kr.278.160.-, det var en
vesentlig reduksjon i forhold til 2010. Det førte til
at driften måtte reduseres noe.
Mål for 2012:
Oppfølging og videreføring av allerede iverksatte
tiltak
Øke faglig kompetanse ved kursing og hospitering
Markering av psykiatridagen (blir i september)
Prosjekt : samlingssteder med aktiviteter
Utvide tilbudet med sosialt samvær til eldre
Barn – unge – voksne (helgesamlinger)
Prosjekt ungdomskonsert
Rullere Psykiatriplan
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Pleie og omsorg
UTSIRA HELSESTASJON 2011
HOVEDMÅL
Helsestasjonsarbeidet skal forebygge fysiske,
psykiske og sosiale helseskader hos barn og
fremme deres totale helse.
Driftsmål
Målsettingen for helsestasjonen er å forebygge
sykdom og skade blant barn. Samt fremme barns
helse og trivsel. Det legges vekt på barnets
psykiske, fysiske og sosiale utvikling.
Helsestasjonen skal gi undervisning og
informasjon til barn, foreldre og lærere. Etter
behov og ønske.

Målsetting for 2012:
• Tilbud om hjemmebesøk til alle over 80 år.
• Fortsette det forebyggende arbeidet i
forhold til skoleelever og ungdom.
• Fortsette arbeidet med å utvikle nyetablert
småbarnstreff.
• Trivselstilbud for eldre.
• Trivselstilbud for ungdom.
• Fortsette nyoppstartet arbeid – samtaler
med elever i 10.klasse og deres foreldre ad
overgang til videregående skole og det å
flytte på hybel.
• Innføring av WinMed helsestasjon.

Oppnådde mål
Det er etablert et samtaletilbud for
førstegangsforeldre.
Ungdomsklubben fungerer med eget styre i
samarbeid med voksne.
Ikke oppnådde mål
WinMed helsestasjon er ikke koblet opp.
Gjennomføringen av pålagte arbeidsoppgaver som
barnekontroller, skolekontroller og vaksinering har
gått greit.
Influensavaksine er gitt til den del av befolkningen
som dette er anbefalt for. Laboratorieoppgaver og
sekretærtjeneste for legen er utført. Syn og
hørselskontakttjenesten er ivaretatt.
Personalsituasjonen – sykefravær :
Personalsituasjonen er stabil.
Kompetanseutvikling :
Kurs: ”Mot til å se – evne til å handle”.
Kurs: ”Reguleringsvansker og
tilknytningsvansker hos barn i førskolealder”.
”Haugalandsseminaret 2011”.
Kurs: ”Eldreomsorgens ABC”.
Kurs: ” Ungdom og psykisk helse”
”Fagdag om amming”.

Samlet oversikt over Sykefravær – alle avdelinger
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