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Seint, men godt!

Et øyeblikk fylt av glede. Team Haugaland kraft forteller driftssjef Helgesen at strømmen er tilbake! Driftssjefen var på plass i hele natt som ordonans og brannvakt for
aggregatet på Siratun.

Det pleier å skje i desember.
Uvær, lyn og torden. Strømløst.
Vi skulle hatt en kraftlagsmann blant oss, i alle fall i desember...
Nå fikk vi kjenne på livet uten strøm fra 11.12. 16:30 til 12.12 13:00.
Og litt etterarbeid blir det vel rundt i hjemmene også. Gikk det bra?
Gledelig nyhet:
Absolutt siste nytt: Utsira laks A/S har fått konsesjon til å drive
landbasert oppdrett av storsmolt! Mer om dette etter hvert...
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Hadde engelskmannen Rex Simmons fått
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Hovedfeilen var på Austrheim...

Hovedfeilen var i hovedsentralen på Austrheim. Der var det ganske svart. Større deler
må skiftes en annen dag, men de dyktige karene fra kraftlaget har i alle fall fått kobla
sammen to kabler godt nok til at vi får strøm på hele øya.
Paradoksalt nok var feilen i øst, når det kun var på Austrheim de hadde strøm torsdag/
fredag! Det er grunn til å tro at de som var med på hydrogenprosjektet har fått litt ekstra
avkastning...
Det betenkelige undervegs er at telenettet ebber ut ettersom timene går. Batteribackupen er for kort! Uten hverken fiber, eller mobiltelefoni er manuell ordonans eneste alternativ. Selv det nye nødnettet falt ut lokalt! En løsning ble å bevege seg ut, opp i høyden, eller kjøre til Austrheim for å fange signal fra byen direkte.
I kveld, fredag, avvikler kommunen sitt julebord. Kraftlagskarene kom i grevens tid i så
måte.

Personalmøte med godt oppmøte:

Rådmannen fikk i alle fall oppmerksomhet fra Skare og Johnsrud fra sykehjemmet.

Tirsdag ble det årlige kommunale personalmøte for alle ansatte avviklet med godt oppmøte. Rådmannen orienterte om «omdømmeprosjektet» som vi har hatt med psykolog
Rimmau som innleid hjelp. Han poengterte at lederne og ansatte må ha kontinuerlig og
langsiktig fokus på arbeidsmiljøet framover. Verktøyet «Lean» kan bli viktig redskap.
Bosetting av flyktninger kan være rett rundt hjørnet. Nå har prosessen kommet så langt at
konkrete navn og familier nevnes. Alle avdelinger blir berørte av dette prosjektet. Rådmannen ser for seg 50 % koordinatorstilling og at vi ellers skal kunne gi nødvendig tilbud
innenfor det vi har av tjenester i dag.
Et tredje tema, er utfordringene knapp kommuneøkonomi gir i forhold til omstillinger i
avdelingene. Rådmannen vil bla selv være helse- og omsorgssjef fremover. Tema nr 4:
kommunereformen. Et spørreskjema er på veg til alle innbyggere. Svar på dette!
Rådmannen orienterte relativt grundig om de fire temaene og det var anledning til å stille
spørsmål, før inviterte gjester fra Nav sin arbeidslivstjeneste og Bedriftshelsetjenesten
slapp til. Tema: Ny avtale om inkluderende arbeidsliv.
Innimellom alt fikk Herborg Thomassen gave i anledning sin 60-årsdag. Herborg ser ung
ut, men dagen var i fjor! Bedre seint enn aldri, og Herborg hadde til vår unnskyldning permisjon i fjor. Til gjengjeld fikk Herborg en overraskelse og velfortjent ros med i pakken.

IA-AVTALEN:
Utsira kommune har hatt IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) siden 2002 og Anne Jorunn
Hollekim har vært vår representant hos Nav hele vegen.
Målet er « å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet».
Rådmannen og tillitsvalgte har underskrevet på at de vil arbeide for dette målet. Arbeidet
skjer systematisk gjennom AMU. I moderne tid er det mer fokus på forebygging av sykdom, enn i starten da fokus var mer på sykemeldte. En IA-avtale gir først og fremst
«ryddige løp». Ansatte og ledere veit prosessen i forhold til oppfølgning og medvirker.
Bedriftshelsetjenesten
Svein Madsen fortalte at de blant annet
«tilrettelegger før sykdom» og bistår sykemelder (lege) med å se på muligheter for
aktivitet, spesialhelsetjeneste mv. Ved
lange sykemeldinger ønsker de å komme
inn så tidlig i sykdomsforløpet som råd.
NB! Bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt.. Og ansatte kan selv ta direkte kontakt med tjenesten! Dette er det ikke alle
som har vært klare over.

IA-avtalen og egenmelding
IA-avtalen gir ansatte muligheten til å benytte egenmelding i inntil 8 dager i
strekk, og inntil 24 dager i året.
Bruk derfor heller egenmelding, enn sykemelding når det er mulig!
I orden i Herberg!
Som nevnt i siste nummer har kommunestyret satt av penger til å ordne veitene langs vegen nedover mot
kirka.
Nå er jobben gjort. Når regnet kommer vil vi nok merke forandring!

Beintøft!
Le Thi Bon tok sykkelen fatt! Strømmen gikk, så i stedet for å sette seg ned å vente på
den sykla hun like godt øya rundt… Inspirert av våre beintøffe skoleelver?
Da var høstens Beintøft over og resultatene er kommet.
Ikke overraskende er det igjen skoleelevene som står øverst på listen. Elevene i 5-7
klasse og 8-9 klasse syklet/gikk 100% av de dagene de var på skolen. Også 1-4 klasse
gjorde en imponerende jobb, der de syklet/gikk 99% av gangene.
Har også lyst å berømme barnehagen, da foreldre gjør en kjempejobb for å gi barna en
god vane å ta med seg når de skal begynne på skolen. Det er ikke alltid like lett å motivere seg når det blåser eller regner, men jeg opplever at det ofte ikke er så ille når vi
først kommer oss ut døra. Og jeg tror ikke det er så mange barn som klager.
5-9 klasse vil bli premiert av Folkehelse. 8-9 klasse er også med i en regional konkurranse og vi venter spent på resultater derfra. I den konkurransen registreres også fravær,
så % blir litt annerledes.
Når det gjelder resten er nok resultatene litt vanskeligere å tolke, da det å registrere ikke
alltid er så lett. I alle fall ikke for voksne  Men har lyst å gratulere alle med god innsats og minner om at det er lov å sykle og gå selv om man ikke har Beintøftkonkurranse.
Hilde Nordvik
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11%

Desembermoro på lønningskontoret
Utsira kommune har pleid å bikke 100 lønns og trekkoppgaver pr år. I 2014 er det 99!
Til sammen innberettes 18.095.192 kroner i lønn og våre ansatte er godskrevet kr
4.921.560 i forskuddstrekk. Så får vi se om det holder.
Ansatte betaler kr 152.000 i fagforeningskontingenter og er trukket kr 313.621 i 2 %
pensjonsinnskudd.

A-melding fra 2015 - Største endring siden 1957
Fra 2015 skal all lønn og arbeidsforhold innberettes på nytt vis. Ikke i form av lønns– og
trekkoppgaver og meldinger til AA-registeret, men gjennom månedlige meldinger via
Altinn.
Måten å rapportere inn på krever mye omlegging, slik at det er en del stress rundt om i
forhold til å få alt på plass til 5. februar som er fristen for januar-lønna. (Ny mapping av
lønnsarter, det må ryddes i ansettelsesforhold og i virksomhetsnr og fødselsnr.) Endringen er den største på dette området siden 1957!
Færre enn to ansatte og mindre bedrifter
Bedrifter med færre enn 2 ansatte kan enda levere pr papir. Andre mindre kan registrere
direkte i Altinn. Opplegget er likevel såpass krevende at det kan være lurt å skaffe seg
regnskapskontor!
FORSVALIG SYSTEM
Oppvekstsektoren arbeider med en tilstandsrapport og «kvalitetsmelding» for barnehage og skole. Rapporten er lovpålagt for skolen. Arbeidet ble presentert for formannskapet nå i desember. Tilstandsrapporten munner ut i satsningsområdet og konkrete tiltak.
Rektor sier «vurdering for læring» og «leseferdighet» vil bli ført opp. Formannskapet
hadde ingen innvendinger, eller innspill i denne omgang, men litt debatt og input ble
det.

10 år «uten lys»…

Litt frekk den overskrifta, men i alle fall var 1. desember 10 år siden fyret var bemannet
og den 2. var det like lenge siden den opprinnelige linsa fra Barbier & Bernhard lyste
fast!
Nåværende lykt ble presentert på allrommet av Jan Erik Westergård 11. april 2004 for
ca 40 tilhørere under arrangementet «Fyrkveld». Westergård kopla lykta til et 12 volts
bilbatteri.
Den finskproduserte lykta, av typen SABIK Led 350/3, ble installert som nr 5 i landet.
Den er på 27 w (den gamle var på 1000 w) og 1700 cd. Lyset er mer kvitt/blått og på en
frekvens som er mer synlig for øyet. Levetiden ble oppgitt til 10 år, men husker vi rett,
så har lynet fint justert den til noe helt annet… Lykta kosta den gangen ca kr 50.000
Etter planen skal lykta blinke med 3 blink på 2 sek og 20 sek pause. Teoretisk skal den
kunne sees fra 29 nautiske mil om du er i en 15 meter høy båt, og helt sikkert sees fra
10,5 nautiske mil
Med unntak for økonomisjefen i Kystverket, er vi vel alle i dette tilfellet enige om at
«det var bedre før». Vi får glede oss over at vi får lov til å starte den gamle linsa med
jevne mellomrom!
Westergård opplyser i dag at Kystverket har gode erfaringer med SABIK. Det er stort
sett bare lyn som setter de ut av spill. Vår går på strøm, men mange lys har solceller og
batteri. Sabik-lysene programmeres med ønsket lysstyrke og karakter.
Kystverket Vest etterser i overkant av 2000 lys, lykter og lanterner. Fra lykt nr 913
Vestre Kvalen i Jøssingfjorden til nr 2970 som står på Borgundvåg Molo nord av Stad i
Vanylvsgapet. I fremtiden vil lysene kunne overvåkes fra PC, men pr i dag er Kystverket avhengig av at brukerne melder fra når lysene slukkes. «Oppetiden» er likevel så
bra som 99,8 %.
Feistein og Marstein har samme lykt som vår. De lyser i 3. etasjer. Imidlertid er det
disse stedene kvikksølv i det opprinnelige oppleggene, mens vår gamle linse sviver på
åpne lager på hjul som må oljes med jevne mellomrom. Hos de andre ligger derfor de
gamle lisene «tynt an», kvikksølvet må bort, mens vi fortsatt kan få starte den gamle
apparaturen som faktisk er over 150 år!

VA-prosjektet nærmer seg fullført. Litt opprydding og asfaltering gjenstår. Badestranda
såg lovende ut i dag med høyt vatn. Litt finpuss til sommeren, før parasollene kan reises.

Tankene går samtidig til de som ikke bor på ei flat øy. Hvor mye sol har de 12. desember? Vi må huske på å glede oss over de fortrinn vi har!
Trafikksikkerhetsplan
Kommunestyret rullerer jevnlig kommunens trafikksikkerhetsplan. I tillegg til å være et
viktig redskap for å få oversikt over trafikksikkerheten på øya, er planen et grunnlag for
å søke medfinansiering til konkrete prosjekt. Du finer hele planen på våre nettsider. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag til plan, men har tilføyelser:
1.

2.

3.
4.

5.

Vi ønsker å bygge parkeringsplass på østsiden av FV 911 ved Joker Utsira. Vi
ønsker at dette tiltaket utføres så tidlig som mulig i 2015 og vi ønsker hvis mulig
å bruke trafikksikkerhetsmidler til dette.
Vi er av den oppfatning at farten må ned i områder som elevene ved Utsira skole
har påpekt. Det må sjekkes opp om en kan gå til innkjøp av fartsdumper som kan
skrues ned i asfalten som en midlertidig løsning inntil vi eventuelt kan utvide vei/
siktsoner. Hagia skal være ne leverandør av portable fartsdumper.
Vi ønsker å få til en kosting av fylkes– og kommuneveier på lik linje med det
som utføres i forbindelse med snøbrøyting.
Vi ønsker å få til et holdningsskapende arbeid med tanke på våre ungdommer på
øya. Vi ønsker en spesiell fokus på regelverk, fartsgrenser, bruk av bilbelte, bruk
av hjelm, kjøring i alkoholpåvirket tilstand osv
Det er ønskelig med to faste tilsyn på gatelysene pr år. Det er ønskelig med rapporteringsrutiner opp imot eier av fylkesvegene på Utsira. Tiltak for barn og ungdom prioriteres i trafikksikkerhetssøknaden.

St Lucia
Lucia-dagen er vel den 13. Når denne faller på
lørdag setter den alle landets barnehager i
beit…
Løsningen ble at St Lucia jaga natta bort allerede onsdag. Et fint opptog og rykende ferske
lussekattet! Med siste døgns strømbrudd i
tankene, er det kanskje ikke så lurt å «jage
natta bort» to dager for tidlig! Sjelden har det
vært så mørkt på Sira...

Gatelys
Kraftlaget og andre nettsider har en «meld ifra»-tjeneste i forhold til mørkelagte gatelys.
Det ble en debatt rundt dette i siste formannskapsmøte. Hvordan er ordningen hos oss
driftssjef Helgesen?
Vi betaler sjøl for vedlikehold av våre gatelys. Vi har ikke en etter måten svært kostbar
Hit??
serviceavtale med kraftlaget, slik som mange kommuner på fastlandet har. Det
ville bli
dyrt med stadige utrykninger for reparasjon av enkeltlys med vår beliggenhet.
Innmelding og bestilling av reparasjon av gatelys gjøres av driftssjefen sjøl. Innbyggerne
må derfor melde fra til kommunen. Det hjelper ikke å ringe kraftlaget direkte. Så er det
litt et budsjettspørsmål hvor ofte vi kan bestille reparasjoner. Driftsavdelingen tar normalt en runde hver høst.
Vi har nå et nytt nett. En del lamper er likevel mørke. Driftssjefen vil reklamere på en
del av disse. LED-lysene lyser i årevis før de går. Spørsmålet hos oss er vel mer om saltet og været tar knekken på alt det andre elektriske som kommer før selve lysdioden?

Mens strømmen var borte - Barnehagen tenker på 2015
Intervju med barnehagestyreren, mens vi ventet på strømmen i dag 12.12:
Uten lys og varme var det ikke forsvarlig å ta i mot barn denne fredagsmorgenen, så i
påvente av dagslyset fikk vi noen ord. Noe nytt Julie Faldt Faurholdt?
I januar får vi 2 nye barn og i februar ytterligere 2. Januar måned går med til tilvenning.
Vi legger opp til en ny struktur og ny hverdag. Med såpass mange barn (21 plasser) må
vi få orden i det «kaoset» så mange skaper. Vi deler barna inn i fire grupper og personalet får tilsvarende ansvar. Gruppene vil være i sammen på ulike aktiviteter og spising.
Noen barn vil også få slippe til i skolens formingslokaler. Her blir det kreative aktiviteter så som saging og spikring.
Men har gruppene navn? Ja, men de er ikke avgjorte. Vi har snakket om «hummer»,
fuglenavn, «villsau» og slikt.

Boligetableringstilskudd
Kommunestyret tar 18.12 stilling til endringer i kommunens særegne tilskudd til boligetablerere. Det gis i dag tilskudd på inntil kr 200.000 til nye boligetablerere etter gitte
vilkår.
Det er utbetalt 9 tilskudd de siste 6 årene og utbetalt kr 1.355.000.
Utfordrende kommuneøkonomi gjør at ordningen må gjennomgås på nytt.
Formannskapet vil beholde ordningen, men forbeholde den for kun nye boliger/
leiligheter. Dvs at kjøp og oppussing av eldre hus faller utenfor ordningen.

Hvor store er politikerhonorarene?
Godtgjørelsene for politisk arbeid, møtegodtgjørelser, bestemmes årlig. Honorarene
regnes i forhold til ordførerlønna. Denne igjen er satt til 60 % av 80 % av det de får de
som sitter på Stortinget. Dvs honoraret er i år 48 % av Stortingslønn. Varaordføreren har
10 % av ordførerens lønn.
Komplisert? Et medlem i formannskapet får i 2014 kr 21.903 for oppmøte i minst 8 av
årets 11 møter. Et kommunestyremøte er verdt kr 410,-. Her er det snakk om 9 møter i
år.
Dette året er det Tor Erling Skare som har møtt opp flest ganger. Han har møtt på alle
møter unntatt ett. Da var han til gjengjeld inhabil! I tillegg har Skare vært både varaordfører og ordfører. Det siste i ordførerens permisjon i første halvår.

«Fyrnissen ligger på været»
Fyrnissen har besøkt Utsira fast siden 2009. Den gangen slo det gnister over hele himmelen i et inferno av fyrverkeri. Et annet år skremte han alle barnehagebarna. Det var iskaldt
i fyret og nissen iførte seg sin mørke bjørnepels. «Angre,
angre», nisser skal helst være røde, eller blå. Barnehagebarna blei skremte…
Sist år var fyrnissekvelden velsigna med et fantastisk
«fakkelvær». Det er sjelden vi kan ha fakkelmarsj der
faklene brenner hele vegen fram! Hva det blir til i år er
uvisst, men vær klare på kort varsel! Nissen kommer....

Mer Fyrturisme?!
Formannskapet har vedtatt å inngå framleieavtale med Utsira Eiendom AS (Sildaloftet)
for en av fyrleilighetene. Leiesummen gjøres opp med faste utgifter og vedlikehold.
Avtalen er vedtatt 2-årig frem til 2017.
Siden Utsira kommune i dag og frem til 31.12.17 har avtale om leie av fyranleggene eks
fyrtåret fra Kystverket, er fremleien avhengig av godkjennelse fra Kystverket.
For lokalkjente er det en leilighet i tomannsboligen fra 1969 (vestre delen) som er aktuell. Haugesund turistforening har leid disse lokalene tidligere.

Utsira Eiendom AS mener å se at overnatting ved fyr er en nisje i turistmarkedet som er
populær og ønsker å komme i gang til påske 2015.

KOMMUNEBUDSJETT OG ØKONOMIPLANER
Økonomidokumentene er på høring fram til kommunestyret vedtar de tordag 18.12
Formannskapet ser at pengemengden er begrenset og har som mål at vi skal kunne komme til 2016 uten «ryggsekk». Dvs uten å dra med oss underskudd fra 2015. Formannskapet vedtar noen ytterligere sparetiltak i forhold til rådmannens forslag, men må sette sin
lit til håpet om å få skjønnsmidler fra Fylkesmannen og at vi kanskje kan få hjelp av et
«budsjettoverskudd» fra 2014. Budsjettet er nemlig på minus kr 1,2 millioner.

Formannskapet vil redusere avsetningen til forvaltningsrevisjon kr 50.000, kulturarrangement med kr 46.000, vedta 0-vekst i lederlønninger for 2015, legge ned Siralappen og
spare 20 % stilling i administrasjonen. Samlede besparelser er kalkulert til kr 418.000.
Samtidig opprettholdes søskenmoderasjon i barnehagen på 50 %. Dalanaustet leies i dag
ut kun mot strøm og kommunale gebyrer i leie. Til neste år innføres husleie på kr 12.000.
Prisene for Sirahallen økes betydelig. Årskort familie vil koste kr 1000,- og ordning med
«sommerkort» til halv pris fjernes.

Dyrere hytterenovasjon
Når det gjelder renovasjon vil formannskapet ha lik avgift for hytter som for boliger.
Dette innebærer ytterligere økning for hytteeiere og noe nedgang for boliger sammenlignet med opprinnelig forslag.
Et annet viktig punkt som også lå i rådmannens forslag er innføring av eiendomsskatt.
Her må et arbeid gjøres i forhold til regler og taksering. Målet er å få dette på plass før 1.
april, slik at innkreving kan gjøres. Utgangspunktet vil være skatteetatens ligningsverdier
for bolig. Nærings- og hytteeiendommer må takseres manuelt.

Siralappen takker for seg
Det ligger an til at kommunestyret bestemmer seg for å legge ned Siralappen i denne
formen. Produksjon er ikke gratis, og kommuneøkonomien tøff. Noe informasjon vil det
likevel bli. Vi får prøve å gi nettsidene et lite oppsving, og informasjon om det mest
nødvendige vil komme via c-post som før. Likeledes oppfordrer vi alle til å abonnere på
SMS-varsling hos både kommunen og rutebåten. Her gis bla viktig beredskapsinformasjon. Du melder deg på ved å ta kontakt med kommunen (gjerne en e-post), og til rutebåten direkte.
Vi håper Siralappen har gitt nyttig informasjon og at utgavene vil være gode historiske
dokument.

Mer fart i kommunereformen til vinteren

Svaret «blåser rundt med vinden», og det blir sikkert verre til vinteren, for da skal det
utredes på tre fronter. Øykommuneprosjektet, Haugaland Vekst og Fylkesmannen skal
alle i gang med prosesser av, med og for også Utsira kommune. Og du blir spurt du også
kjære innbygger! Vær klar for diverse spørsmål og undersøkelser i løpet av kort tid. Som
nevnt i forrige nummer kommer kommunal– og forvaltningskomiteen til Utsira 15. mars
og to dager etter er det samling med Fylkesmannen. Så når vi kommer til mars, skal det
helst være avgjort hvilke alternativer vi går for å utrede!
Spennende tider. Det gjelder å vite hva vi vil og få ei hand på roret. Å blåse med vinden
betyr vel enten at vi satser på flaks, eller lar andre bestemme? Så vi får engasjere oss når
vi blir spurt og de som har anledning må gjerne stille på liste til høstens valg!

Rådmannen presiserer røykeloven
Rådmannen har sendt informasjon til sine ledere om røykeloven som nå er endret. «For
våre ansatte som går ut for å røyke vil rådmannen anmode om at området på østsiden av
Idrettshallen benyttes. For oss på Siratun betyr det på oppsiden av steintrappen, inntil
veggen.
Rådmannen viser ellers til § 12 i Tobakksskadeloven:
§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder
ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om
røykfrie rom. Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard
enn lokaler hvor røyking tillates. Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssteder
menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for
fortæring på stedet.
Eieren eller den som disponerer lokalene eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i
eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. For å sikre at forbudet mot røyking på serveringssteder etterleves, skal serveringssteder føre
internkontroll og etablere et internkontrollsystem. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene.
Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller
representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises
fra lokalet eller transportmidlet.
Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre
unntak fra dem.

Videre i § 13 Tilsyn med røykeforbudet heter det:
§ 13.Tilsyn med røykeforbudet Kommunestyr et skal før e tilsyn med at r eglene i og i medhold
av § 12 overholdes. Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et organ i
kommunen eller til et fellesorgan for flere kommuner. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.

Fødte på Sira 2014: Sea-King og Sea-Queen!
To fødsler er registrert på Utsira
i 2014.
Begge mødre endte med helikoptertransport til fødestua.

Sea King og Sea Queen!
En liten kuriositet: Begge kom
til verden etter helikoptertransport med «Sea-king». Tiden vil
vise om dette har betydning for
framtidig yrkesvalg...

Hanna Ese ble født 24. Juli 2014. Høyde 51 cm og 4255 gram.
Datter til Marlin Eriksen og Knut Ese.
Amund Klovning Myklebost ble født
26. januar 2014. Høyde 53 cm og 4336
gram.
Sønn til Marte Eide Klovning og Anders
Myklebost.

Menighetsrådet melder at det blir juletrefest,
mer informasjon kommer senere.

Julaften blir det gudstjeneste
i kirka kl 16:00.
Fra januar har menighetsrådet ansatt Katrine
Klovning som kirkeverge i 50 % stilling.
Lykke til!

SPØRRESKJEMA KOMMUNEREFORMEN
– SØRG FOR Å DELTA!
Du har kanskje allerede fått spørreskjema fra Sentio Research? Hvis ikke, er det rundt
hjørnet. Du har 14 dager svarfrist.
Skjemaet gjelder det såkalte «øykommuneprosjektet» som skal utrede kunnskap om den
spesifikke situasjonen som øykommuner uten fastlandsforbindelse befinner seg i. Dette
er kunnskap som pr i dag er fraværende/mangler i kommunereformens faktagrunnlag.
Det er avgjørende for undersøkelsens kvalitet at så mange som mulig deltar.
Pass på fristen. Skjemaet kan visstnok besvares både på nettet, eller med kulepenn og
forhåndsfrankert konvolutt.
Skjemaet er kort og greit i eksperters øyne, men har mange spørsmål og mange ruter å
fylle inn sett ifra den som skal svare sin side. Gi skjemaet en sjanse!

«Vær med på vise at vi er gode
på prosenter! Vi vant demokratimesterskapet, vi kan vise veg
igjen… Delta!»

