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Årsmelding 2017
UTSIRA KOMMUNE

Nye jordbrønner og ENØK-tiltak med vannbåren varme på Siratun. Årets prosjekt i regi av UK i 2017/2018.
Rehabilitering av ventilasjonsanlegget fra 1984/85.
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1.0 Rådmannens kommentarer
2017 har vært et svært godt år økonomisk for Utsira kommune. 1,4 MNOK er i
regnskapet udisponert i 2017. God økonomisk styring i avdelingene skal ha mye av
æren for resultatet. Vi prøver bevisst å bygge opp driftsfond for å gjøre oss mer
«robuste» til å stå imot uforutsatte endringer i driften av kommunen. De kan dukke opp
snarere enn forventet. Utover det vil vi også ha et godt grunnlag for å kunne fortsette
som egen kommune i disse reformtider, selv om fokus i disse prosessene nå ligger på
regionsnivå, er det viktig å være oppmerksom på Fylkesmannen sin uttalelse fra 2016
om kommunereformen:

«…Vidare prosess(Etter 1.januar 2020)
Med grunnlag i dei utgreiingane som er gjort, tilrår me at arbeidet med å danna nye kommunar i
Rogaland held fram. Dei mest aktuelle kommunane for vidare dialog:
•

Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)

•

Hjelmeland (Strand/Forsand)

•

Bokn (Tysvær)

•

Utsira (Haugesund/Karmøy)

•

Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»)…»

Regjeringen la våren 2017 fram en samlet proposisjon Prop. 123 S til Stortinget om ny
kommunestruktur. Stortingets vedtak mht. proposisjonen sommeren 2017 med nasjonale
vedtak om ny kommunestruktur gjør at vi fremdeles kan fortsette som egen kommune. Det
sittende kommunestyre 2015 – 2019 har vært klinkende klar i sin holdning: Vi vil bestå som
egen kommune også i framtiden!
Samarbeidet med øykommunene fortsatte også i 2017 med samling på Gardemoen 20.
og 21.mars mellom ordførerne og rådmennene. På dette møte var den sentrale
problemstillingen at Leka kommune stod i fare for å bli slått sammen med
nabokommunen Bindal. Det var da essensielt viktig å få til et eller flere møter med
sentrale Stortingspolitikere i prosessen. Dessverre, og til Lekaordførerens store
fortvilelse, lykkes det ikke å få til slike møter i forbindelse med samlingen. Hovedtema
for samlingen for de resterende kommunene var imidlertid hva skjer etter samarbeidet
med kommunereformen og vårt samarbeid? Temaet ble diskutert uten at en ble enige
om ny sammenkomst på høsten 2017.
De eneste kommunene som ble enige om å satse på et samarbeid omkring digitale
fellesløsninger for å ha en toveis kommunikasjon med innbyggerne var Træna og
Utsira. Det resulterte da også i Utsira App’en og Borgermeldinger app’en.
Ordførerne har også diskutert andre felles problemstillinger utenom kommunereformen,
slik som de økonomiske utfordringene småkommuner står overfor når det bl.a. gjelder
ressurskrevende brukere, distriktstilskuddet, IKT samarbeid, rutebåtforbindelser,
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boligbygging, organisering av fådelt skole, organisasjonsutvikling, kommuneplanarbeid,
m.m.

Samling på Gardemoen 20. og 21.mars 2017

Rådmannen vil foreslå at en etablerer faste møtepunkter for samling på Gardemoen mellom
ordførere og rådmenn, vår og høst, hvor en revitaliserer øykommunesamarbeidet med
henblikk på å innlede konkrete samarbeidsprosjekter. Samtidig er det viktig at en holder fast
fokus på samarbeidet omkring kommunereformen og distriktstilskuddet i årene framover.

Skjoldblad – kommuneblomst for Utsira kommune
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Norges minste kommune er best på barn
I 2016 kartla UNICEF Norge hvordan det står til i norske kommuner når det gjelder
prioriteringer for og tilbud til norske barn innen feltene barnehage, grunnskole,
kommunehelsetjeneste og barnevern. Områder som er svært viktige for et barns rettigheter,
utvikling, framtid - og liv. De har funnet ut hvor mye penger hver kommune bruker på de
forskjellige feltene - og hvordan de bruker pengene. Kartleggingen er basert på tall som
kommunene selv har rapportert til Statistisk sentralbyrå (KOSTRA).
http://barnehage.no/okonomi/2016/11/norges-minst-kommune-er-best-pabarn/#sthash.WPl7ZfNA.dpuf
Undersøkelsen bekrefter at Utsirasamfunnet, som følge av politiske prioriteringer, er et godt
sted å vokse opp. Oppvekstmiljøet og eldreomsorgen på Utsira er signifikante kvaliteter med
å vokse opp og bo på Utsira.

Bosetting av flyktninger er en nasjonal utfordring som Utsira kommune har tatt konsekvensen
av og bosatt tre familier. Barna er på plass i barnehage og på skole. De voksne er i ferd med å
fullføre det 2-årige Introduksjonsprogrammet i løpet av 2018. Utfordringen framover i forhold
til integrering i lokalsamfunnet henger nøye sammen med at det finnes arbeidsmuligheter på
Utsira.
Årsmeldingen er i år, som tidligere år, bygget opp mot en mål-resultat styrings modell. Det
betyr at vi prøver å knytte tjenesteproduksjonen opp mot politiske vedtak i budsjett,
økonomiplan og ikke minst kommuneplanen 2012 - 2022.
Årsmeldingen er derfor bygget opp på virksomhets- og avdelingsnivå med Arbeidsresultat hva vi fikk gjort, hva vi ikke fikk gjort, hva som ikke er gjennomført, hvorfor ble det ikke
gjennomført/årsak til avvik, arbeidsoppgaver og mål for 2018, og utfordringer framover.

Arbeidsresultat 2017- Hva vi fikk gjort
Her følger punktvis noen av de nye og viktigste politiske vedtakene som er gjort, samt
gjennomførte arbeidsoppgaver:
•
•

Rutebåten Utsira AS har fått helårsrute med utgangspunkt i den tidligere sommerruten
til Utsira.
Utlysning av framleieavtale med Utsira Maritime AS for drift av Utsira fyrstasjon.
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•
•
•
•
•
•

Fornyet leieavtale med Kystverket Vest for Utsira fyrstasjon fram til 1.1.2028.
Revidert kommunikasjonsplan.
Vann og avløpsplanen er fullført.
Inspeksjonsrapporter for kommunale kaier.
Forenklet forvaltningsrevisjon for plan og byggesak.
Rehabilitering av ENØK og ventilasjonsprosjekt Siratun. Blir fullført i 2018.

Energibrønner kobles sammen og føres inn i det nye tekniske rom på Siratun.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utsira Laks AS. Oppfølgingsarbeid. Innvilget søknad om tilskudd på kr. 250 000 fra
Miljødirektoratet til forprosjekt til biogassproduksjon, samt tilskudd fra Rogaland
fylkeskommune på kr. 150 000 til etablering av landbasert settefiskanlegg.
Selskapsavtale deltakelse i Haugaland Interkommunale brann og redningsvesen
(HBR).
Revisjon av trafikksikkerhetsplanen.
Revisjon av Personalhåndboken og innarbeiding av rutiner for varsling.
Påbegynt arbeid med eierstrategi for Rutebåten Utsira AS.
Avviklet tiltak rettet mot ressurskrevende brukere.
Stortingsvalget 2017.
Nettverksamarbeid energi og klimaplan/stedsutvikling.
Planlegging av kommunal boligbygging på Hovland.
Kommunen har fått vigselsmyndighet fra 1.1.2018.
Personalhåndboka er revidert.
Planer for oppgradering av allmenning ved Joker Utsira. Blir sluttbehandlet i
kommuneplansammenheng.
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•
•
•
•
•
•
•

Finansiering av sjøkabel.
FOU prosjekt i regi av Haugaland Kraft AS for forbedring av innovativ, «grønn»,
strømforsyningen på Utsira.
Igangsetting av fjerning av sitkagran i Austramarka. Fått tilskuddsmidler fra
Miljødirektoratet.
Fullføring av adresseringsprosjektet med skilting av veger.
Kommunal App – Beacon teknologi.
Friluftslivskartlegging.
Julebord eldrerådet. Populært med 35 deltakere.

Hva som ikke er gjennomført
Stort sett er en i rute med politiske saker.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Tiltak ble gjennomført i henhold til plan.

Arbeidsoppgaver og mål 2018

Foto: Landbasert settefiskanlegg på Smøla: Vil vi kunne få et liknende anlegg på Utsira i 2018/19??

Blir primært å gjennomføre tiltak som er vedtatt i budsjett, økonomiplan og
kommuneplanen. Politiske vedtak fra 2017. De fleste av disse er saker som har
fulgt oss i flere år. Dette skyldes først og fremst at det er prosjekter kommunen
ikke har direkte styring med, og det er derfor opptil private aktører å fullføre.
Politisk og administrativt har Utsira kommune tilrettelagt for disse etableringene
på best mulig måte!
Årsregnskapet for 2017 viser et netto overskudd på 1,47 MNOK mot i fjor
2,178 MNOK. Det er meget bra resultat og viser at de budsjettansvarlige
lederne og ansatte bidrar til å arbeide mot felles mål. Imidlertid vil også
driftsåret 2018 kreve at vi holder stødig hånd om økonomien. Vi ble også i 2017
tildelt skjønnsmidler på 1,5 MNOK fra Fylkesmannen. Den betydelige
driftsutgiften en har hatt knyttet opp til mot helse- og omsorgsbudsjettet ble
sluttført våren 2017, og vil dermed ikke danne grunnlag for nye søknader om
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 2018. Tiltaket er avviklet.
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Et annet høyt prioritert tiltak i 2018 blir å reforhandle «Fiberavtalen»/avtalen
om «Bredbånd til Utsira kommune», som går ut 1.april 2018 etter 10 år. Her har
vi hatt en årlig driftsutgift på ca. kr. 420 000 de siste 10 årene.
Nøkkeltall
Innbyggertall
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat

2012
218
33 898
33 520
378

2013
209
35 504
34 975
529

2014
211
35 263
38 471
-3 208

2015
206
38 955
39 225
-270

2016
200
42 647
40 798
1 849

I tillegg vil den administrative og politiske innsatsen for nye
næringsetableringer, nye arbeidsplasser og befolkningsvekst være
førsteprioritet:
• Gjennomføring av FoU prosjekt i samarbeid med Haugaland Kraft AS om alternative
energiformer til forsyning av tilstrekkelig energi for å forsyne MS Utsira med
ladestrøm. Dette ses i sammenheng med at kommunestyret har gått inn for at styret i
Rutebåten Utsira AS arbeider med å gjøre ferjen helelektrisk fra 2019.
• Gjennomføring av FoU prosjekt i samarbeid med Haugaland Kraft AS om alternative
energiformer til forsyning av tilstrekkelig energi til 1.fase av etableringen av Utsira
Laks AS (Oppdrett=>Produksjon=>Biogassproduksjon). Dette er et prosjekt som
kommunestyret har ofret betydelig oppfølging gjennom avsatte midler i budsjett og
økonomiplan over flere år. Det er forventet å komme en avklaring om prosjektet blir
realisert innen første kvartal 2018.
• Etablering av landbasert settefiskanlegg – Utsira Laks AS. Vil kunne skape 5-10 nye
arbeidsplasser på Utsira. Vil også kreve en andel kompetansearbeidsplasser, som i
neste omgang kan føre til tilflytning og befolkningsvekst.
• Prosjektering av ny sjøkabel til Utsira – Haugaland Kraft AS. Tiltaket er delvis
gjennomført, men stilt noe i bero på grunn av FoU prosjektet.
• Etablering av vindmøller 3-3,5 MW pr. mølle – Solvind AS. Produksjon av grønn
energi til fastlandsnettet.
• Kommunal boligbygging på Hovland. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges 4
nye kommunale boliger – 2 omsorgsboliger og 2 utleieboliger.

1.1

Personalressursene i Utsira kommune – vår viktigste ressurs

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. Derfor er det viktig at vi satser på videre- og etterutdanning for våre
ansatte, og sørger for å være attraktive som arbeidssted med konkurransedyktige lønninger,
gode og grundige rekrutteringsprosesser. Dette har kommunestyret presisert viktigheten av
ved å opprette et kompetansefond på kr. 100 000 i 2016, som alle ansatte kan søke på for å
utvikle sin faglige kompetanse gjennom etter- eller videreutdanningsstudier. Få ansatte har
gjennom fjoråret benyttet seg av ordningen. Bare en ansatt har vært under etterutdanning
under tilskuddsordningen i 2017.
Felles personalmøte med Karin Larsen Fevang som underholdningsartist og foredragsholder
med HUMOR som tema for en god dag på arbeid. Foredraget var «Hærli» oppmuntrende og
tilgjengelig for alle Sirabuer med behov for en latter-opplevelse utenom det vanlige.
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Felles personalmøte med Karin Fevang Larsen. «Hærli»

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.
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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. Rådmannen
registrerer også behov for interkommunalt samarbeid innenfor flere fagområder som f.eks.
brannvern, interkommunal legevakt, personvernombud (mai 2018) m.m.

1.2

Utfordringer innenfor spesielle fagområder/avdelinger

Utsira kommune er kjennetegnet med gode tjenester innenfor kjerneområdene for den
kommunale virksomheten.
I årene framover bør en satse på å bli enda bedre på det en er god til, og slik sett gjøre dette til
noe spesielt for Utsira som kan brukes mer aktivt i strategien for å øke bosetningen på øya.
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 og utvikle et bærekraftig samfunn på Utsira der våre kjernetjenester
innenfor oppvekst og helse- og omsorg har en kvalitet som kan måle seg med hvilken som
helst annen kommune i landet.
Med en liten stab og med få merkantile ressurser vil det bli en utfordring å utføre stadig nye
oppgaver, 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 gjøre
gjennom vertskommunesamarbeid med våre nabokommuner.
Sammen med stor innsats og handlingskompetanse hos de ansatte vil vi takle disse
utfordringene.
Kommunestyret har vedtatt at Drifts- og utviklingsavdelingen skal få styrket sine
stillingsressurser. Det er et viktig og riktig vedtak, som gjør avdelingen bedre i stand til utføre
alle de tjenester befolkningen på Utsira forventer blir gjort. Samtidig vil det frigjøre ressurser
totalt sett i avdelingen til å lage gode vedlikeholdsrutiner på bygg, anlegg og maskiner i
kommunen. Stillingen lyses ut våren 2018.

1.3

LEAN

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

LEAN – systemverktøyet som skal hjelpe alle ansatte til å medvirke til kontinuerlig
kvalitetsforbedring i de kommunale tjenestene og bedre service overfor kommunens
innbyggere vil være et viktig verktøy i kvalitetsforbedringsprosesser i Utsira kommune. Både
i helse- og omsorg, sentraladministrasjonen og drift- og utviklingsavdelingen er det
gjennomført LEAN prosesser. Rådmannen er «utdannet» LEAN veileder. Opplæringen
skjedde gjennom flere samlinger i Oslo 2010/11 i regi av KS i samarbeid med KL i Danmark.
LEAN arbeidet i Utsira kommune startet opp i 2010 ble også videreført i 2011 og 2012, men
ikke i alle avdelinger.
Som en viktig metodikk i omdømmearbeidet – samarbeidsprosjekt med BHT – om
forbedringer i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i avdelingene, vil LEAN tenkningen
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ha en sentral rolle. 2017 har imidlertid ikke vært et år hvor en har prioritert opplæring i bruk
av metoden, men LEAN metodikken er allikevel integrert i rykkmargen på mange ansatte.
Stikkordene i LEAN er:
Medarbeiderinnflytelse
Arbeidsglede
FLYT
System
Kvalitetsstandardisering
LEAN tenkningen er forankret i deler av organisasjonen hvor vi prøver å finne de smarteste
metodene for å lage nye, og forbedre gamle rutiner til å løse oppgaver på.

1.4

Etisk standard og rutiner for varsling

Det er laget etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Utsira kommune. Retningslinjene
er innarbeidet i kommunens Personalhåndbok kap. 2.
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1.5

Administrasjon – Utsira kommune

Organisasjonskart over organisering av Utsira kommune. Rådmannen har gjort en endring i
forhold til tidligere år. Miljø og jordbrukssjefen er trukket inn i rådmannens ledergruppe.

Rådmann

Ass.rådmann

Økonomisjef

Kontorfullmektig

Miljø- og jordbrukssjef

Flyktningekoordinator

Helse- og omsorgssjef

Oppvekstsjef/rektor

Drifts- og utviklingssjef

Sykestue

Helsestasjon

Skole

Barnehage

Fagarbeidere

Kmmunelege

Fysioteapeut

SFO

Bibliotek

Brann

Kulturskole

1.6 Nærværsfaktoren – Sykefravær
Utsira kommune er en IA – bedrift.
Det jobbes systematisk og godt med nærværsfaktorer i kommunen. Vi ligger meget godt an
når det gjelder nærværsprosenten i Utsira 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.
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1.7 Sykefravær alle avdelinger 2017
Det er gjennomført vernerunder og internkontroll i alle avdelinger i 2017. Det legges stor vekt
på et systematisk arbeid omkring nærværsfaktorer i alle avdelingene. Det blir gjort mye godt
arbeid i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

1.8 Historisk sykefravær – Totalt i Utsira kommune
2010
1,9

2011
3,9

2012
5,5

2013
5,2

2014
5,7

2015
4,8

2016
9,2

2017
3,4

Sykefraværet i 2017 er på kraftig vei ned i forhold til 2016. Som det meste av statistisk
materiale når det gjelder Utsira kommune kan historien bak disse tallene knyttes ned til dem
det gjelder i vår lille organisasjon, derfor velger rådmannen å presentere
sykefraværsstatistikken på overordnet nivå.
Det største prosentvise fraværet hadde en i helse- og omsorgsavdelingen, samt i Utsira skole.

1.9

Likestilling

Utsira kommune er en hjørnesteinsbedrift på Utsira med 33,5 årsverk, samt ca. 3,3årsverk i
overtid og vikararbeid. Dette fordeler seg på 20 heltid og 32 deltidsstillinger på til sammen 50
ansatte.
På Utsira er Utsira kommune den største kvinnelige arbeidsplassen med 32 kvinner og 18
menn ansatt. Av 33,46 årsverk er 22,18 fordelt på kvinner og 11,28 på menn. 22 kvinner og 2
menn er i deltidsstillinger. 10 kvinner og 10 menn er i heltidsstillinger.
Det er helse- og omsorgsavdelingen og oppvekstavdelingen hvor en finner flest kvinner. Av
disse er det flest deltidsstillinger i helse- og omsorgsavdelingen i stor grad etter eget ønske.
I høyere stillinger er det 6 menn og 3 kvinner. Kvinneandelen er redusert fra 44 % til 33 %
sammenlignet med forrige år.
Rådmannen er mener det er viktig å ha som målsetting at det over tid blir en 50-50 %
fordelingen mellom kjønnene i ledergruppen, og at menn i større grad rekrutteres inn i «de
myke tjenesteområdene» i oppvekst- og omsorgssektoren.
Ca. 100 personer mottar lønn fra Utsira kommune i løpet av budsjettåret.
På vegne av kommunen vil jeg takke alle ansatte for den innsatsen som ble gjort i 2018 og for
det gode samarbeidet vi har hatt med innbyggerne våre, næringsliv, nabokommuner,
Haugaland Kraft AS, Haugaland Vekst AS, fylkeskommunen og ikke minst fylkesmannen.
Utsira, 15.03.2018
Bjørn A. Aadnesen
Rådmann

2.0

Kommunens tjenesteproduksjon

Visjon og hovedmål i arbeidet: Visjonen – Utsira gir Energi – skal gi retning for alt
utviklingsarbeid i Utsira kommune.
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Visjonen skal gi lokal vekstkraft og framtidstro, og vi skal gjennom å utnytte vår beliggenhet
og natur kunne gi fornybar energi til verden.

Verdigrunnlaget 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
3 nye planlagte vindmøller og hva Havvind rapporten (2013) fra NVE skisserer av
utviklingsmuligheter fram mot 2020 - 2025 med utviklingspotensialet for
vindkraftutbyggingsfeltet UTSIRA NORD ca. 20-30 nautiske mil vest for Utsira, og i overført
betydning til opplevelsen av å være/ bo på Utsira. Utsira kommune får mye positiv omtale
med utgangspunkt i visjonen.

Hovedmål for arbeidet
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.

3.0

Sentraladministrasjonen

Hovedmål
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.
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ANDRE KOMMENTARER TIL ÅRSMELDINGEN
Skatteoppkreverfunksjon
Utsira har felles skatteoppkreverkontor med Haugesund kommune. Ordningen fungerer
fortsatt godt til en etter det vi erfarer fornuftig penge.
Arbeidsgiverkontrollen har god dekning med kontroller over det normerte.
Restansesituasjonen er oversiktlig. Funksjonen er underlagt egen instruks og følges opp av
Skatt Vest i egen kontrollrapport forelagt kommunestyret i mars -18.
Kommunal informasjon
Informasjon er gitt via kommunens nettsider, facebook og ved SMS-varsling til innbyggere
som abonnerer på dette. I noen grad nyttes også c-post. Det er også dette året fanget opp
politisk ønske om mer aktiv informasjon. Egen publikasjon med informasjon pr papir er etter
dette vedtatt utsendt 4 ganger pr år. Vi rakk vel to etter at ordningen kom i gang. Kommunen
var også vert for folkemøte i regi NVE der temaet var konsesjonssøknad for vindmøller.
Største nyheten kom på høsten da egen «kommune-App» for Utsira kommune ble lansert. Her
gis det enkelt tilgang til sentral informasjon, samt at det publiseres nyhetsartikler med aktuell
informasjon. Fra lanseringen i oktober ble det publisert 70 nyheter. Appen har også en
mulighet for «borgermelding» - tilbakemelding til kommunen, ris og ros, forhold som må
rettes på, eller styrkes på digitalt vis. Etter oppstarten er det registrert 20 digitale
tilbakemeldinger. Prosjektet kom i gang med utspring i «øykommuneprosjektet» og er et lite
pionerprosjekt som flere etter hvert har blitt nysgjerrige på. Det er 339 personer som har lastet
ned appen, så rekkevidden er en smule større enn folketallet.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt ble innført for alle eiendommer fra 2015. Alminnelig sats er 7 promiller, mens
hus og hytter slipper med minstesatsen 2 promiller og bunnfradrag på kr 100.000. Innkreving
og nivå på inntektene er noenlunde som budsjettert. Fastsatte takster har noenlunde gått seg
til. Vi mottok ingen klager på lokale takster i 2017. Vi bruker skatteetatens formuesgrunnlag
som utgangspunkt. En del avklaringer i forhold til disse formuesgrunnlagene er stadig
nødvendig.
Ny bankavtale og finansreglement
Vi har pengene trygt plassert i Haugesund sparebank til gode betingelser. Fra 2018 er det
fremforhandlet ny avtale. Denne gang med Sparebank 1 – SR-bank etter anbudsrunde. Vi
takker Haugesund sparebank for samarbeidet og skifter bank fra mars 2018. Vilkårene i ny
avtale er dessverre dårligere, enn hva vi har i 2017, så markedet har endret seg. Men på det
grunnlaget må vi si vi har hatt gode betingelser i 2017. Vårt finansreglement ble revidert i
2017. Vi går for det trygge. Pengene i banken og låneopptak for tiden i kommunalbanken og
Husbanken.

3.1 Planarbeid
Hovedmål
Forsvarlig ajourhold av eiendomsinformasjon, etter ny forskrift i plan og bygningslov.
Føring av matrikkel oppdatering av aktuell kartdatainformasjon fra Utsira Kommune.
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Arbeidsresultat 2017- Hva vi fikk gjort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisjon av kommunal planstrategi
Revidering av overordnet beredskapsplan
Nytt politisk møtereglement
Revisjon av Kulturplan 2016-2019
Handlingsplan mot diskriminering av LHBTI og skeive personer 2016-2019
Overordnet kompetanseplan for ansatte i Utsira kommune. Kommunestyret
vedtok å avsette kr. 100 000 til kompetanseheving. Innarbeidet i
Personalhåndboken for Utsira kommune
Revisjon av delegeringsreglementet
Revisjon av Personalhåndboken – Gjeninnføring av seniorpolitiske tiltak
Oppstart VA plan
Kvalitetsmelding Utsira skole og barnehage 2016
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Årsregnskap 2016
Revidert kommunikasjonsplanen 2017-2020
Reguleringsplan «Landbasert settefiskanlegg i Nordvik», Utsira Laks AS
SMIL strategi for Utsira kommune 2016-2019
Revisjon av Trafikksikkerhetsplan 2017-2020
Ny Arkivplan for Utsira kommune 2017-2020
Plan for forvaltningskontroll 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2016-2020

Dispensasjoner for arealdel og reguleringsplaner
Ingen dispensasjonssaker i 2017.

Hva vi ikke fikk gjort
•

Landbruksplan ferdigstilles i 2018

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Det har ikke vært den mest prioriterte oppgaven for administrasjonen på grunn av
arbeidskapasiteten i sentraladministrasjonen.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•
•

Landbruksplan
Rullering av Næringspolitisk plan i regi av Haugaland Vekst AS.
Ferdigstilling av Eierskapsstrategi for Rutebåten Utsira AS.
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3.2Kart og oppmåling
Hovedmål
Ha tilgang til det best mulige kartgrunnlag til enhver tid.

Arbeidsresultat 2017 - Hva vi fikk gjort
•

Oppsetting av skilt for Prosjekt vegadresser på heile Utsira ble gjennomført. Det
er opprettet 3 nye grunneiendommer i året som har gått.

•

Det er gjennomført flere grensepåvisninger på eksisterende eiendommer og fått
disse inn på kart.

Hva vi ikke fikk gjort
Vi har utført det meste og begynt på arbeidet med stort etterslep på sirkel-eiendommer.
Kommunestyret bevilget kr 50 000 for 2018 for å få fortgang i arbeidet.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:

Humor – Raushet – Driftighet

20

Etterslepet på sirkeleiendommer håndteres ved å oppdatere dem gradvis når en ved
andre sammenhenger ser at det er fornuftig å gjøre det.

Økonomisk resultat 2017
Kartforretningene skal være sjølfinansierende, men i forbindelse med opprydding i
sirkeleiendommer blir noe finansiert utenom.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•
•
•

Fortsatt samarbeid om ajourhold av kartdata med Karmøy Kommune.
Føring av matrikkel oppdatering av aktuell kartdatainformasjon fra Utsira
kommune.
Forsvarlig ajourhold av eiendomsinformasjon, etter ny forskrift i PBL.
Videreføre arbeidet med å legge inn eldre målebrev og grenser inn i nytt kartverk.

Utfordringer framover
•
•

Holde god nok kompetanse på tjenestene.
Kjøpe spesialiserte karttjenester ved behov.

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

Arbeidsresultat 2017 - Hva vi fikk gjort
Det ble fattet vedtak i 6 byggesaker og vedtakene ble fattet innen plan- og bygningslovens
tidsfrister. Byggesaksbehandler deltar i byggesaksnettverket for kommunene på Haugalandet
og Sunnhordland.
Kontrollutvalget har gjennomført en forenklet forvaltningsrevisjon på byggesak uten at det ble
avdekket noen avvik innen fagområdet.

Hva vi ikke fikk gjort
Det var ved årets slutt ingen restanser på byggesaker.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Ingen restanser.

Økonomisk resultat 2017
I henhold til budsjett.
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Arbeidsoppgaver og mål 2018
•

Behandle byggesakene til rett tid.

Utfordringer framover
•

3.4

Dette er et fagområde med et svært rigid lovverk. Det er svært krevende å holde seg
oppdatert på da man behandler såpass få saker i året.

Næringsutvikling og Småsamfunnssatsing

Hvordan få flere folk til å ønske å bo og arbeide på Utsira, og hvordan få etablert flere
arbeidsplasser på øya? Utfordringene og problemstillingene er de samme i 2017 som tidligere
år. For å lykkes kreves det langsiktig, strategisk planlegging, men også økonomisk
handlefrihet til strakstiltak. Formannskapet vedtok å etablere en egen
samfunnsutviklingsgruppe i 2017 for å styrke dette arbeidet.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingene for 2017 å si opp
næringsutviklingsavtalen med Haugaland Vekst AS.

3.5

Boligbygging som sentral kommunal oppgave

I 2018 bygger vi 4 kommunale boliger. 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.
Utsira kommune skal gjennom tiltak i «Næringspolitisk plan» og nært samarbeid med
Haugaland Vekst bidra til etablering av næringsvirksomhet på Utsira. Den næringspolitiske
planen blir siste avtalefestede prosjekt som Haugaland Vekst står ansvarlig for. Utsira
kommune har sagt opp næringsavtalen f.o.m. 1.januar 2019.
Utsira Næringsforum er også en viktig samarbeidspartner i denne sammenheng.
Kommunen skal oppfattes som en positiv og samarbeidsvillig hjelper for de som ønsker å
etablere næringsvirksomhet på Utsira.
Etablering av arbeidsplasser i framtiden bør først og fremst skje i privat sektor.
Derfor vil Utsira kommune sin største utfordring framover være næringsutvikling og
innovasjon. Det er valgt fire satsningsområder i den forbindelse:
A. Stedsuavhengige arbeidsplasser
Utsira har flere naturgitte og samfunnsmessige kvaliteter for potensielle
etablerere/ innbyggere. Dette skal benyttes aktivt i arbeid med nyetableringer.
Som følge av den digitale, teknologiske utviklingen er dette i dag ikke lenger
nødvendigvis det fortrinnet det for noen år siden kunne se ut som.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

Ingen nye kommunale boligprosjekter i 2017, men kommunestyret har gjort
vedtak om bygging av 4 nye kommunale boliger i 2018.
B. Fornybar energi/ Grønn øy
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Næringer tilknyttet nullutslippssamfunnet. Eksponere Utsira med en miljøvennlig profil.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•

•
•

Tett og omfattende samarbeid med Utsira Laks AS, som i 2015 fikk konsesjon
16.09.2015 til landbasert oppdrett på laksesmolt på opptil 1 kg for 1,5 mill.
settefisk, eller tillatelse til produksjon tilsvarende 1300 tonn pr. år.
Nært plansamarbeid med Solvind AS om etablering av 3 nye vindmøller som vil
kunne produsere opptil 10,5 MW, avhengig om en monterer vindmøller på 3 eller
3,5 MW. Solvind vil søke NVE om konsesjon på prosjektet i begynnelsen av
2017.
FoU prosjektet i regi av Haugaland Kraft: Innvilget tilskudd fra Innovasjon
Norge. Er også i søknadsprosess om å bli et EU prosjekt.
Samarbeid med Haugaland Vekst AS, Haugaland Kraft AS, Solvind AS og Utsira Laks
AS om legging av ny sjøkabel til Utsira.
C. Opplevelsesnæringer

Utvikle et helhetlig og kvalitetssikret markedsorientert reiselivsprodukt basert på natur – og
kulturbaserte opplevelser. 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, sammen med Utsira Reiseliv.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•

Årlig driftstilskudd til Utsira Reiseliv.
Framleie av leilighetene på Utsira fyr til Utsira Eiendom AS.
A. 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.

Arbeidsresultat 2017– Hva vi fikk gjort
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. Her gjør Utsira Reiseliv, sammen med andre lokale aktører en
god jobb.
Roxel gruppen tok kontakt høsten 2017 med interesse for å etablere havbruk øst og nord for
Utsira. Spennende initiativ som vil bli presentert for kommunestyret 5.februar 2018.
https://youtu.be/P1fuxns_Xkw
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Økonomisk resultat 2017
Det er utbetalt Tilskudd til etablering av «Sandmo kreps og krabbe» (F-sak 17/00127) i 2017,
samt årlig tilskudd til drift av Utsira Reiseliv, tilskudd til Siradagene.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•

•

•
•

Videreføre arbeidet med NY SJØKABEL til Utsira, som livsnerve for ytterligere
etablering av næringsvirksomheter på Utsira. Ses i sammenheng med, og samkjøres
med Haugaland Kraft sitt FoU prosjekt, og Solvind AS sitt behov for levering av
energi til fastlandsnettet.
Samarbeid med private om næringsetableringer. Her er etableringene av Utsira Laks
AS og Solvind AS forhåpentligvis nært forestående, med Utsira Laks AS sin
etablering i 2018. Konsesjonssøknad fra Solvind AS ble sendt til NVE høsten 2017.
Med planer om driftsoppstart 2018/2019.
FoU prosjekt i regi av Haugaland Vekst AS – «Alternative energiformer for forsyning
av energi til fase 1 i Utsira Laks AS sin etablering på Utsira».
Kommunal boligbygging, 2 omsorgs- og 2 kommunale utleieboliger på Hovland –
Planlegging og finansieringsavklaring. Søknad om tilskudd fra Husbanken.

Utfordringer framover
•

•
•
•
•

Arbeide politisk og administrativt for at Sirasamfunnet skal fortsette å framstå som et
vitalt levende lokalsamfunn, hvor lokalbefolkningen har reell demokratisk
medbestemmelse over utviklingen av Utsira, også etter at KOMMUNEREFORMEN
er gjennomført
Alltid gi kvalitativ og god service til innbyggere og andre samarbeidspartnere
Opparbeide oss 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.
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•
•
•
•
•
•

Arbeide for at det legges ny strømoverføringskabel med større kapasitet mellom
Karmøy og Utsira (jamfør. Solvindprosjektet Utsira II og Utsira Laks)
Årlig, i forbindelse med budsjett- og økonomiplanprosessen, vurdere oppstart av
kommunal boligbygging.
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 energi- og utviklingsselskap for fornybar energi på Utsira/ Utsira som
utstillingsvindu for fornybar energi (Visjon om 0 – utslipp).
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3.6 Sosiale tjenester og barnevern
Hovedmål
Sosial og barnevernstjenesten i Haugesund og Utsira er bygget på vertskommunesamarbeid,
og skal gi råd, veiledning, eventuelle hjelpetiltak og økonomisk stønad slik at en kan bidra
til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

Kontaktmøter mellom barnevernstjenesten og Oppvekstforum

Økonomisk resultat 2017
Er ført inn under Helse- og omsorgsavdeling. Årsaken til det er at utgiftene knyttes opp til
vedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

Kort forklaring av økonomisk resultat
Slike utslag vil kunne oppstå som følge av at disse tiltakene vil variere i kostnader fra år
til år.
I tillegg ligger det store utgifter her i stor grad skjult via bruk av arbeidstimer av
saksbehandler i sentraladministrasjonen.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
I samarbeid med vertskommunen vår på barnevernsområdet bidra til å forvalte barn og
unge rettigheter på best mulig måte, og ved å satse på høy kvalitet i det forebyggende
arbeidet i forhold til tidlig innsats i skole og barnehage.
•
•
•
•

Årlig kontaktmøte med barnevernstjenesten Haugesund og Utsira med
Oppvekstforum i Utsira kommune.
Halvårlige kontaktmøter med NAV Haugesund på Skype.
Innarbeide Folkehelseforum som en del av Oppvekstforum til Oppvekst- og
folkehelseforum, samt oppnevning av helse- og omsorgssjefen til
folkehelsekoordinator.
Rapporteringer til formannskap og kommunestyret.

I forhold til NAV sosial gjelder det samme som for barnevernstjenesten.

Utfordringer framover
•

Videreutvikle samarbeidet med Haugesund kommune på begge tjenesteområdene
både administrativt og politisk i forhold til rapportering til kommunestyre.
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3.7 Beredskap og sikkerhet
Hovedmål:
Til enhver tid ha oppdaterte planer og rutiner for sikkerhet og beredskap slik at alvorlige
uønskede hendelser unngås eller reduseres mest mulig

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
I forbindelse med planlagt gravearbeid ved vannverket i mai 2017 ble det satt krisestab
grunnet en utfordrende situasjon knyttet til levering av drikkevann til innbyggerne våre.
Situasjonen løste seg positivt, men var en nyttig påminning om å ha oppdaterte tiltakskort i
vår kommune ROS knyttet til beredskap.
Kommunen har deltatt i planlegging og gjennomføring av felles beredskapsøvelse 14. Sept.
2017. Hovedmålet med øvelsen var samhandling over kommunegrensene, der det ble satt
kriseledelse i 6 forskjellige kommuner.
Felles beredskapssamling for kommunene på Haugalandet ble gjennomført på Tysværtunet
16. Nov., sammen med kommuner og samarbeidspartnere innen beredskap og sikkerhet.
Ellers var kommunen representert med på beredskapssamlingen i regi av fylkesmannen
arrangert i Suldal i juni.

Utfordringer framover
•

Å få gjennomført tilstrekkelig med øvelser. Ellers er vi sårbar opp imot beliggenheten
som liten øy ute i havet med hensyn til responstid fra andre nødetater og at mange i
krisestab og brannkorps kan være bortreist samtidig.
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•
•

Revidere ROS analysene i beredskapsplanen
Utarbeide tiltakskort.

4.0

Politisk ledelse

Ordfører Marte Eide Klovning

Utsira kommune er organisert med kommunestyre (11 representanter), Formannskapet har 5
representanter og administrasjonsutvalget 7 representanter.

Kommunestyret 2015-2019

Marte Eide Klovning er valgt som ordfører i valgperioden 2015-2019 og Tor Erling Skare
som varaordfører.
Administrasjonen er organisert etter avdelingsledermodellen med rådmannen som øverste
leder.
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Antall saker i styrer og utvalg
Administrasjonsutvalget: 1 møte og 1 sak.
Formannskapet: 9 møter og 64 saker.
Kommunestyret: 5 møter og 43 saker.
Råd for eldre og funksjonshemmede: 2 møter og 4 saker.
Kontrollutvalget: 3 møter og 16 saker.
Eldrerådet: 2 møter og 4 saker.
Formannskapet er etablert som samfunns- og næringsutviklingsgruppe. Formannskapet
fungerte som valgstyre i forbindelse med Stortingsvalget 2017.
Det årlige politirådsmøtet ble avholdt på Utsira i slutten av august. Det er ut som om at vi får
like gode tjenester som før etter politireformen.

4.1 Valg

Valgstyrets leder og sekretær Marte Eide Klovning og Arnstein Eek

Humor – Raushet – Driftighet

29

Hovedmål:
Legge forholdene til rette for at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne
velge sine representanter til Storting, fylkesting og kommunestyre.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
Vi avviklet stortingsvalg den 11. September 2017. Det er mye forarbeid og opplæring i
forbindelse med valg, men valget ble greit gjennomført. Av de 146 manntalsførte avla
136 stemme. Det ga oss en frammøteprosent på 93,15 %. Dette er et meget godt resultat.

Utfordringer framover
Ytterligere utvikling med elektroniske valg framover. Fylkes- og kommunestyrevalg i
2019.

Økonomisk resultat 2017
Ansvar
110 Rådmanns kontor
111 Rådmannskontor assistent
113 Politiske organ
114 Ordfører
130 Økonomiontor
131 Forsikringsansvarlig
140 Plan & Miljøavdeling
150 Næring & Utvikling
170 EDB
180 Flyktninger
199 Rådveldesummer
Sum adm og fellesdrift

Regnskap Justert budsjett
2 471 048
2 500 373
93 686
190 290
1 193 134
1 210 718
663 098
721 353
987 835
1 015 791
139 024
172 000
34 006
37 000
300 391
327 000
1 292 784
1 211 625
1 119 986
1 224 257
0
281 300
8 294 992
8 891 707

Avvik
29 325
96 604
17 584
58 255
27 956
32 976
2 994
26 609
-81 159
104 271
281 300
596 715

Kort forklaring av det økonomiske resultat
Kun mindre avvik i forhold til justert budsjett. Det ble brukt kr. 81 159 mer enn justert
budsjett på EDB tjenester. Dette skyldes hovedsakelig supporttjenester, innkjøp av ny
programvare og opplæring. Dyrt, men nødvendig i denne digitale omstillingsfasen på
både statlig og kommunalt nivå.

5.0

Oppvekstavdelingen – Barn og unge

Barn og unge i Utsira kommune skal oppleve et trygt og trivelig oppvekstmiljø. Det lokale
oppvekstmiljøet skal styrkes gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. Barn og
ungdoms muligheter til deltakelse, medvirkning og mestring skal videreutvikles i
kommuneplanperioden 2012- 2020
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Resultat 2017– Hva vi fikk gjort i barnehage og skole
•

•
•
•
•
•

•

Elevrådet fungerer fortsatt på tradisjonelt vis med oppfølging av skolens
rektor. Det satses på fellesaktiviteter i storefri på mandager i regi av
elevrådet.
Tarzan løypa i Siratun-skogen er nesten ferdigstilt i samarbeid med foreldre
og Utsira idrettslag.
Oppfølgingen av ungdom i Haugesund (videregående) har endret litt
karakter. 10.klasse deltar på samlingene.
Barnehagen er engasjert i prosjektene «Være sammen» og «de yngste barna» i
regi av Haugalandsløftet
Det er etablert «et forsvarlig system» i kommunen med bla. utarbeiding av en
årlig Kvalitetsmelding og årshjul for barnehage og skole.
Utsira skole har deltatt aktivt i arbeidet med den nasjonale satsningen
«Ungdomstrinn i utvikling», pulje 3. Satsningsområdet var lesing med
veiledning fra HSH. Dette arbeidet har nå endret karakter til et felles
kompetanseløftsamarbeid i Nord – R. Det er skrevet bindene samarbeidsavtale
med Høgskolen på Vestlandet.
Skoleåret 2016/ 17 tok en av lærerne videreutdanning i matematikk. Skoleåret
2017/ 2018 er en lærer i gang med videreutdanning i norsk. Dette er et felles
nasjonalt kompetanseløft i regi av Utdanningsdirektoratet. Staten dekker
vikarutgiftene - kommunen dekker reise og opphold.
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5.1 Utsira barnehage
Hovedmål
Formålsparagrafen i barnehageloven. Barnehagen skal i samarbeid og
forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring ogdanning 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
Våre verdier
religioner og livssyn og som er forankret i FN sin konvensjon om
menneskerettighetene.
«Jeg skal være meg, sammen med deg». Anerkjennelse, åpenhet, omsorg og kreativitet.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
Pr 1. desember 2017 hadde vi 15 barn i barnehagen som utgjorde 18 plasser.

Personalutvikling og –situasjon
Barnetallet og hovedvekt i barnas alder har de siste årene vært veldig varierende,
behovet for personalet blir derfor vurdert for hvert år. Dette gir oss utfordringer i
forhold kontinuitet i personalgruppen i forhold til utviklingsarbeid, og det å utdanne og
sikre personale med rett kompetanse for fremtiden. Høsten 2017 hadde vi 4,47 %
stilling i barnehagen. Dette inkluderer bemanning i forhold til spesial pedagogisk hjelp
og styrers administrasjonstid. 36.9 % stilling var lånte ressurser fra helse og omsorg
avdelingen.
Utviklingsarbeid:
•
•
•

"Språkløype"- Utviklet av universitetet i Stavanger og lesesenteret for å styrke
kompetanse i språkutvikling,- læring, leseaktiviteter og språkhverdag.
Kurs: "magiske samlingsstunder" med Trude Annette Brendeland.
Haugalandsløftet- ble avsluttet i august 2017.
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Hva vi ikke fikk gjort
•

I august 2017 kom det ny rammeplan for barnehage. Målet om å implementere den i
vår virksomhetsplan innen desember 2017. Dette lot seg ikke gjøre, og vi jobber aktivt
med å fullføre den i første kvartal i 2018.

Arbeidsoppgaver og mål for 2018
•
•
•

Fullføre og igangsette ny virksomhetsplan.
Bygge nytt vognskur.
Implementere ny rammeplan

Utfordringer framover
•
•
•
•

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 og tydeliggjør barnehagens plass i samfunnet.
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Kort forklaring av det økonomiske resultatet.
Vi mottok 12.557 kr i kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. Ellers har driften
har vært godt beregnet, og innenfor budsjettet. Vi har en nærværprosent på 98.

5.2 Utsira skole
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Hovedmål
Formålsparagrafen i opplæringsloven §1.1 Opplæringa skal byggje på
grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik,
tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike
religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
Utsira har en grunnskole (1 – 10. trinn) med SFO, kulturskole og voksenopplæring.
Elevtallet var 25 elever i 2017. Sirakompasset er dimensjonert for 50 elever.
Videre har samfunnsoppdraget for 2017 vært:
•
•
•

Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter
Alle elever skal gjennomføre videregående opplæring
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring

Utsira skole sin visjon i dette arbeidet er:
«Sammen for læring og trivsel»

Overordnede verdier er:
Tillit, omsorg, lojalitet, kreativitet og ansvar.

Samlet gir dette oss følgende pedagogiske grunnsyn:
«Vi bryr oss om alle elevene våre og vil legge til rette for tilpasset og selvstendig
læring for den enkelte.»
Vi legger vekt på:
•
•
•
•
•

Å være tydelige voksne gjennom felles standarder og regler
God kompetanse
Godt humør, engasjement og samarbeid
Respekt og toleranse for den enkelte og nulltoleranse mot mobbing
Å være tilgjengelige for elever og foresatte/ foreldre

Arbeidsresultater 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•
•

Kartleggingsprøver, nasjonale prøver og tentamener er gjennomført etter planen.
Det var tre avgangselever i 2017. På de nasjonale prøvene kan mellomtrinnet bare
vise til en elev i år. Ungdomstrinnet har overvekt på høy måloppnåelse.
Elevundersøkelsen viser til generell høy trivsel og ingen mobbing. Fortsatt kan det
imidlertid arbeides med vurderingspraksis - både elevenes egenvurdering og
lærernes framovermeldinger.
Alle pedagoger er lærerutdannet. Den siste ble endelig kvalifisert i 2016. En lærer
har startet på videreutdanning i norsk.

Humor – Raushet – Driftighet

35

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kommunen er tilført ekstra statlige midler til både midlertidig og varig styrking av
1 – 4 trinn.
Planlagt årshjul er stort sett gjennomført etter planen.
Det er avholdt møter i FAU, SU og skolemiljøutvalget. Elevrådet fungerer bra, og
blir fulgt opp av rektor.
Brannøvelser og nødvendig opplæring i blant annet førstehjelp, er gjennomført.
Etterutdanningen i 2017 har stort sett blitt gjennomført via Haugalandsløftet og
nasjonale satsninger som Ungdomstrinn i utvikling. Foredragsholderne har holdt
høy kvalitet.
Det har vært fokus på å drive utviklingsarbeid for og med lærerne innenfor lesing
og vurdering for læring som en konsekvens av Ståstedanalysen og
Elevundersøkelsen. Videre satsing vil også innebære fokus på digitale ferdigheter.
Skolen deltok på tradisjonelt vis i TV – aksjonen med godt resultat, og FAU stilte
med grøt under juleverkstedet. Julefesten ble gjennomført som et
samarbeidsprosjekt mellom FAU, elevrådet, Utsira teaterverksted og rektor. Dette
fungerte godt.
Skolen har deltatt i prosjekt som «Voksne skaper vennskap», «Vi rydder en
strand», Nasjonal brannvernsdag, Textaksjon (lesing i ungdomsskolen) og
Bokslukerprisen (mellomtrinnet).
Det er inngått samarbeid med Utsira idrettslag om videre utvikling av
Siratunskogen og Tarzanløypa.
Ungdomsskoleelevene har skoleåret 2017/2018 valgt Produksjon av varer og
tjenester som valgfag.
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5.3 Kulturskolen
Utsira kulturskole UKS ble sterkt redusert våren 2016 på grunn av innsparinger. Etter en
noe redusert vår 2017, var kulturskolen ( UKS) i gang som vanlig på høsten. 18 elever
på henholdsvis trommer, bass, gitar, piano og vokal går nå på ulike kurs (enkelttimer og
band). Noen av elevene har i kjølevannet av kulturskolen laget elevbedrift basert på
musikalsk underholdning – dette er positivt når en her ser en av ringvirkningene UKS
har. Rektor fungerer som kulturskolerektor.
Kulturskolen er et viktig fritidstilbud for ungene på øya og har som målsetting, i tillegg
til egen konsert, å bidra på ulike arrangement på Utsira. Søknadsmassen har vært nokså
stabil de siste tre årene.

5.4 Den kulturelle skolesekken DKS
Arrangementene og elevverkstedene har bidratt til å gi elevene (samt innbyggerne på
øya) varierte og spennende kulturopplevelser. Rektor og kulturskolelærer administrerer
ordningen. Biblioteket er en samarbeidspartner i arbeidet.
Vi har hatt følgende besøk i regi av Rogaland fylkeskommune og «Den kulturelle
skolesekken»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

27.02: Konsert :Mystery tour, Sandra Kolstad
09.03: Konsert .Kvardagen er ikkje så verst
22.03: Konsert: Blues for barna
13.09: Geitekillingen som kunne telle til ti, BH & Skole
04.10: Visuell kunst Lampen og speilet,
05.10: Konsert: Luft og kjærlighet
16.10: Litteratur: Det magiske skrinet
26.10: Konsert: Flamenco a la Noruega
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I tillegg kommer egne arrangement 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scenekunst: Peter Pan (teatertur til Haugesund)
Scenekunst: «Sånne som oss» Teater på besøk til Utsira
Litteratur: Forfatterbesøk
Visuell kunst: Atelier G
Litteratur: Forfatterbesøk
Vikingfestival: Tur til Karmøy
Litteratur: Forfatterbesøk

5.5 Skolefritidsordning
Kommunen tilbyr SFO til elever på småskoletrinnet, og til funksjonshemma elever på 5 – 7
trinn. SFO følger skoleruten. I SFO skal barna få mulighet til å leke både ute og inne, oppleve
kultur og fritidsaktiviteter i lokalmiljøet. I 2017 har det blitt gitt tilbud om leksehjelp,
svømming, matlaging og mye snekkeraktivitet.
Det var 10 barn i SFO 2017.
Det utarbeides halvårsplan for høst og vår i tråd med virksomhetsplan.

5.6 Voksenopplæring
I 2017 har tre elever deltatt i introduksjonsprogrammet. I introduksjonsprogrammet har det
blitt lagt vekt på språklige aktiviteter også på praksisplasser en dag i uken.

Økonomisk resultat 2017 - Oppvekstavdelingen
Ansvar
210 Oppvekstsadministrasjon
220 Utsira skole
225 Utsira scene & Amfi
230 Utsira barnehage
240 Utsira kulturskole
250 Biblioteksjef
260 Voksenopplæring
Kulturavdelingen - administrasjon
Kulturarrangementer
Resultat Oppvekstavdelingen

Regnskap Justert budsjett
4 743
31 000
5 655 122
5 904 021
-1 181
0
2 271 817
2 271 410
119 083
127 310
446 662
496 291
87 732
161 098
67 111
39 000
54 825
78 000
8 705 914
9 108 130

Avvik
26 257
248 899
1 181
-407
8 227
49 629
73 366
-28 111
23 175
402 216

Kort forklaring av det økonomiske resultat
I oppvekstsektoren dominerer lønnsbudsjettet. Diverse statstilskudd til tidlig innsats 1 –
4 klasse er blitt brukt i tråd med intensjonen: Flere timer med to lærere i klassen! I
tillegg har refusjoner fra fagforeninger og foreldrebetaling gjort at netto utgifter er
lavere enn lønnspostene isolert sett. Lønnsbudsjettet er i " grønn sone". Forsiktig bruk
av vikarer og stram drift i vårsemesteret bidrar til dette. Ut over høsten er det gjort flere
tilsettinger i både barnehage og skole, slik at budsjettet i 2018 vil nok bli strammere. På
poster som ikke gjelder lønn er det i skolen brukt kr. 37 000 mindre enn budsjettert. Av
statstilskudd som ikke er budsjetterte, kan det samlet for skolen bokføre kr. 155 000 i
mindreforbruk. Størsteparten av disse statstilskuddene skulle vært budsjettregulert mot
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lønnsmidler. Skolen arbeider fortsatt målrettet med lesing i alle fag gjennom
systematisk kartlegging av elevene, soling, - og skolebasert kompetanseutvikling av
personalet. Det er fortsatt et økende behov for spesialpedagogisk tilrettelegging for
enkeltelever, men mye av tilretteleggingen foregår i klasserommet. Det blir også løst
gjennom godt tilrettelagte således lese – og skrivekurs.
Oppvekstetaten holder seg samlet innenfor oppsatt budsjett i 2017. Sykefraværet viser
2,5 %, m.a.o. en nærværsprosent på 97,5.

Hva fikk vi ikke gjort som videreføres i 2018:
•

•
•
•
•
•
•

Fokusområder som «Lesing» og «Vurdering for læring» vil fortsatt være et
fokusområde i 2018 i tråd med utarbeidet utviklingsplan. I tillegg kommer
dybdelæring og digital kompetanse. Folkehelseperspektivet kommer i sterkere
grad inn som et overordnet fokusområde.
Kartleggingsverktøyene SOL og Rådgiveren er implementert i skolens årshjul i
2016 og blir fortsatt systematisk fulgt opp i 2018.
Kvalitetsmelding for barnehage og skole blir utarbeidet med utgangspunkt i
Utsira kommunes årshjul.
Skolens HMS – plan vil bli innarbeidet i nytt kvalitetssikringssystem for hele
kommunen.
Tarzan løypa skal videreutvikles i samarbeid med Utsira idrettslag.
Det er et mål at skolens virksomhetsplan vil bli rullert i tråd med ny revidert
læreplan som er under arbeid.
Skolen vil fortsatt sette fokus på elevenes språklige utvikling (begrepslæring og
leseforståelse) og Dybdelæring.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Noen av satsningsområdene skal gå over flere år i tråd med skolens strategiplan. Imidlertid er
begrunnelsen for avvik mht virksomhetsplan og HMS – plan at tiden rett og slett ikke strekker
til.

Takk til ungdomsskoleelevene for viktig vedlikeholdsarbeid i Vikingløypa!
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Utfordringer framover
•

•
•
•
•

6.0

Følge opp regjeringens satsing på kompetanseutvikling blant lærere. For
Utsira skole er særlig norsk og realfag som matematikk og naturfag
viktig. Spesialpedagogikk kommer også inn som et viktig
satsningsområde. Det er et mål om noen år å kunne gripe tak i tanken om
Sirakompasset som et realfaglig senter innenfor for eksempel vind og
vær som vil være Utsiras naturlige lokale særpreg. (Vitensentertenkning).
Det er et mål å motivere elevene til å yte sitt optimale gjennom god underveis
vurdering og veiledning innenfor alle fag.
Synkende elevtall setter skolen i fare både faglig og sosialt. Det er et mål å holde
motivasjonen oppe for stadig utviklingsarbeid hos de ansatte
Skolen opplever et økende behov for spesialpedagogisk tilrettelegging for flere elever.
Det må være et mål å redusere dette behovet gjennom enda bedre tilpasset opplæring i
ordinær undervisning.
Galopperende digital utvikling stiller krav til både lærernes og elevenes digitale
kompetanse. Digital kompetanse er satt opp som et fokusområde i 2018.

Helse- og omsorgsavdelingen

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.

Arbeidsmål
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.
Personalet skal ha en arbeidsplass som gir trygghet, utfordringer og økt kunnskap.
Samtidig stilles det krav til god samarbeidsevne og empati med brukere og kollegaer, 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.
Vi har et godt samarbeid med både legevakt og sykehus.

6.1 Siratun sykestue
Sykestuen har bare hatt to personer på fast sykehjemsplass i 2017. To av kommunens
innbyggere har vært på korttidsplass. Og i tillegg er det leiet ut korttidsplass til fire
gjestepasienter fra Haugesund.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•

Påbegynte videreutdanning i eldreomsorg og geriatri mot slutten av 2017 og vil fortsette i
2018.
Administrering med innkjøp/bestilling av medikamenter i Aponett fortsetter og vi høster
alle fordeler med systemet som gir sikker og riktig medikamenthåndtering.
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•
•

•

•
•

•

•

Det ble avholdt flere kurs i løpet av året, blant annet undervisning i regi av
tilsynsfarmasøyt fra Helse Fonna og videre opplæring i profil.
Planleggingsarbeidet av ny interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp–senger sammen
med andre kommuner på Haugalandet har fortsatt gjennom 2017. Helse- og
omsorgssjefen har deltatt i disse møtene ved behov. Planlagt oppstart av ny legevakt er i
2020. Når det gjelder lovpålagte øyeblikkelig hjelp-senger har kommunen mulighet til å
fortsette med å kjøpe tjenesten fra Sentrum Behandlingssenter eller å kjøpe tjenesten fra
den nye interkommunale legevakten.
Demensplanen for Utsira kommune har vært til politisk behandling tidligere, men er sendt
tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding. Dette har vært jobbet med i 2017
og den vil bli lagt frem politisk første kvartal 2018.
Legemiddelgjennomgang (LMG) og årskontroll er gjennomført to ganger pr. år.
Kompetanseheving innen IKT.
Vi har fortsatt tilbudet om dagsenter / samarbeid med folkehelse. Her fortsetter vi med
treff for eldre hver fredag. Dette er en kombinasjon av kaffekos – prat – og en times trim
med fysioterapeut. Vi tilbyr skyss – henting og bringing – og eventuell middagsservering
for de som ønsker det. Tilbudet er gratis, men middag koster kr. 79,Mot slutten av året reetablerte vi opplæringstilbudet Eldreomsorgens ABC.

Hva vi ikke fikk gjort
Profil som nytt pasientrapporterings- og dokumentasjonssystem er etablert. Systemet er
omfattende og vi har fortsatt en vei å gå før vi kan si oss helt fornøyd.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
En stor del av grunnen skyldes at vi ikke «eier» systemet i egen kommune men i denne
sammenhengen er en del av Karmøy kommune sin Profil-tilknytning. Det er grunn til å rose
Karmøy for god hjelp og velvillighet overfor vår kommune i samband med Profil.

Arbeidsoppgaver og mål for 2018
•
•

•
•
•
•

•
•

Videreføre kompetanseheving innen IKT for alle ansatte.
Videreføre eldretreff / eldretrim om fredagene.
Gjennomføre Eldreomsorgens ABC
Etablere en sansehage – se på mulighetene til å få dette til på Bølgen i Nordvik.
Kartlegging av hjemmeboende over 80 år.
Økt fokus på hjemmeboende sine behov.
Fortsatt deltakelse i arbeidsgruppe for etablering av ny interkommunal legevakt på
Haugalandet.
Etter tilsyn fra farmasøyt anbefales det sterkt at vi omorganiserer medisinrommet på
sykestuen og innskjerper tilgang til kun sykepleiere og vernepleier.

6.2 Hjemmebaserte tjenester
Det ble levert hjemmetjenester i form av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarm.
Ingen søknader om hjemmebaserte tjenester ble avslått.

Arbeidsmål
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.
Personalet skal ha en arbeidsplass som gir trygghet, utfordringer og økt kunnskap.
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Samtidig stilles det krav til god samarbeidsevne og empati med brukere og kollegaer, 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.
Vi har et godt samarbeid med både legevakt og sykehus.

6.3

Psykiatri/forebyggende arbeid/Folkehelse

Forebyggende arbeid er satsningsområde innen psykisk helse.
Å måle resultater og konsekvenser av denne typen arbeid er vanskelig.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ungdomsprosjektet som innebærer oppfølging og kontakt med ungdommene som er
flyttet til Haugesund er utført med jevne mellomrom ca. 1 gang annenhver 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/samtale med helsesøster eller
andre i psykiatriteamet.
Tverrfaglig samarbeid gjennom oppvekstmøter, samarbeid med Haugesund DPS
og BUP
"Kveldscup (tidligere "idrettsnatt"). Samarbeid mellom idrettslag, folkehelse,
psykiatri og andre (foreldre).
Temadager med ungdomsskolen «Alle har en psykisk helse», fast hvert år. Dette er
det gode tilbakemeldinger på.
Markering av verdensdagen i psykiatri med foredrag/underholdning i oktober
«Kvart over fem-klubben», 1. mai om morgenen. Tilbud om soloppgang, frokost og
kaffe. God oppslutning.
Kostholdskurs for voksne, med fokus på sunn mat. Godt oppmøte. Populært tiltak!
I regi av Friluftslivets år i 2015 startet Folkehelsegruppa opp et prosjekt/konkurranse
om hvem som går flest turer på øya vår. Ei bok i Vikingløypa, ei bok på Loshytta og ei
bok ved vindmøllene. Konkurransen varer til 1. mars 2016, men vi opplever at dette
har vært populært. Dette er et tiltak vi ønsker å videreføre.
1. mai-lekene arrangeres rundt 1. mai, og er et populært tiltak med konkurranser og
grilling.

Kompetanseutvikling
•

Delta på aktuelle kurs.

Hva vi ikke fikk gjort
Tiltakene ble i hovedsak gjennomført som planlagt.
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Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Arbeidsoppgavene ble gjennomført som planlagt.

Arbeidsoppgaver og mål for 2018
•
•
•
•
•
•
•

Oppfølging og videreføring av allerede iverksatte tiltak
Øke faglig kompetanse ved kursing og hospitering
Markering av psykiatridagen
Prosjekt: samlingssteder med aktiviteter
Utvide tilbudet med sosialt samvær til eldre
Prosjektarbeid
Barn – unge – voksne (helgesamlinger)

Fysioterapi tjenesten i kommunen skal dekke brukernes behov for veiledning og hjelp i
situasjoner der det er behov for opptrening, vedlikeholdstrening og lignende.
I tillegg leder fysioterapeut eldretrimmen hver fredag.

6.4 Utsira helsestasjon
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.

Arbeidsresultat 2017– Hva vi fikk gjort
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføringen av pålagte arbeidsoppgaver som barnekontroller, skolekontroller og
vaksinering er utført.
Spesielt vektlagt arbeidet med overvekt hos barn og unge.
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.
Det har blitt jobbet med etablering av Profil/Win Med helsestasjon, i samarbeid med
Karmøy kommune.
Deltatt i arbeidet med tilrettelegging for flyktningfamiliene.

Kompetanseutvikling
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•
•
•

Fagdag: Kroppsbilde og spisevansker hos barn og ungdom.
Helsestasjonsforum (tre samlinger) – forum for å øke faglig kompetanse og samarbeid
over kommunegrensen.
Oppvekstkonferanse 2017

Hva vi ikke fikk gjort
Arbeidsoppgavene ble utført som planlagt.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Arbeidsoppgavene ble gjennomført som planlagt.

Arbeidsoppgaver og mål for 2018
•
•
•

Fortsette det forebyggende arbeidet i forhold til skoleelever og ungdom. Fokus på
overvekt.
Fortsatt tilbud om hjemmebesøk til eldre over 80 år. Fokus på fallforebygging.
Få etablert WinMed helsestasjon.

Økonomisk resultat 2017
Ansvar
310 Sosialkontor
350 Helseavdeling
351 Helsestasjon
352 Avdelingssykepleier
357 Psykiatri
380 Legekontor
Fysioterapi
Resultat Helse- og omsorgsavd.

Regnskap
990 187
1 588 390
243 392
6 536 448
177 591
260 714
170 595
9 967 317

Justert budsjett
996 012
1 410 701
263 670
6 773 495
178 389
294 855
164 000
10 081 122

Avvik
5 825
-177 689
20 278
237 047
798
34 141
-6 595
113 805

Kort forklaring av det økonomiske resultat
Driften av helse- og omsorgsavdelingen ble gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer, og
med et mindreforbruk på kr. 113 805,-

Hva vi ikke fikk gjort
Arbeidsoppgavene ble gjennomført som planlagt.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Utfordringer framover
•
•

Øke fagkompetansen. Satse på hospitering og IKT
HMS arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
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7.0

Kulturavdelingen

Hovedmål
Gi Sirabuen, besøkende og turister gode og varierte kulturopplevelser.
Være en støttespiller for lag, og foreningsliv.

•
•

•

•
•

•
•
•

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
Det ble inngått avtale med Utsira Maritim AS om privat drift av fyrområdet Utsira fyr.
Utsira Kommune fordelte kr 50.000,- til foreningslivet på Utsira i 2017. 19.000,- av
disse ble fordelt som driftsstøtte til Utsira Musikkorps, Kystlaget Utsira, Utsira
Fuglestasjon, Fyrhagens venner og Utsira Bridgeklubb. Resterende 31.000,- ble fordelt
som enkeltarrangement i 2017. Bla Utsira Reiseliv fikk til gatekunstprosjektet
UTSIRART. Der årets kunstnere var Icy&Sot Iran/USA. Fullstendig fordeling i lenke
her.
Siradagane 2017 – Utsira Kommune støtter Siradagane med fast festival post på kr
31.000,- Siradagane 2017 hadde svært godt besøk med gode trekkplastre og
publikumsrekord på 520 publikummere under søndagens Vamp-konsert. Årets
festivalutstillere var Galleri Vox med 16 utstillere i Dalanaustet. Samt Hilde Skjevdal
med en quilte utstilling på Sildaloftet. Bilder fra Siradageane 2017.
Det ble ikke søkt om nye spillemiddelprosjekt i 2016. Utsira Idrettslag har videreført
arbeide med Tarzanløypa i Siratunskogen, Gapahuk og line-løype ferdigstilt.
Sirakompasset hadde kinodrift med 18 filmvisninger og 333 kinobesøk i løpet av året.
Uten de største filmene ble det litt nedgang fra fjorårest 452 besøk. Askeladden i
Dovregubbens hall var mest populære film i 2017 med 42 besøkende. Gode krefter i
Utsira Reiseliv gav oss også i år innpass i Den Norske Filmfestivalen i Haugesund
med visning av The Light between oceans av Derek Cianfrance i regi Bygdekinoen.
Mange tilreisende festivaldeltakere fikk en eksotisk visning i Sirakompasset og god
fiskesuppe på Dalanaustet.
Sirakompasset er fortsatt godt benyttet til øvrige arrangement utenom fast Bygdekino
kulturskolekonsert, jazz-konsert, Siradagane, Bombeuka og Julekonserter mm.
Svømlangt.no Også dette året arrangerte vi «Svøm til…» i Sirahallen i samarbeid med
svømmeforbundet.
Vi har hatt to samrådsmøter om kulturarbeid for lag/foreninger og allmenn
kulturinteresserte i januar og august.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•

Fortsette arbeide med samarbeidsarena og videreutvikle gode innspill til rullerende
kulturplan. Involvere bibliotek, helse og oppvekst i samrådsmøter helhetlig kulturplan
Fortsette det gode og aktive kulturarbeidet.

Utfordringer framover
•
•

Med private drivere på Fyrområdet blir det viktig å spille på lag for gode
kulturopplevelser sammen med frivillig kulturliv. Samt aktivisere øvrige kulturlokaler
i kommunen.
Fortsette med mer inkludering og samspill omkring helhetlig kulturplan 2016-2019 og
årshjul.
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Hva fikk vi ikke gjort
•

Vi fikk utført fastsatte mål og litt til..

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Arbeidsoppgavene ble gjennomført som planlagt.

Siradagane - Konsert med Vamp

Icy&Sot - Årets streetartist UTSIRART
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7.1 Utsira Fyrstasjon

Foto: Karianne Klovning

Hovedmål
Utsira fyrstasjon skal ivaretas som et fredet kulturmiljø som er
tilgjengelig for publikum gjennom utstillinger og ulike aktiviteter.

Delmål:
Bruke Utsira fyr som arena for å realisere et vekstsenter for kunstnere og kultur i privat regi.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•
•
•
•

•

Sommerutstillingen i fyrgalleriet i år bestod av fotografier av kunstneren Tove Anita
Olsen.
I tillegg hadde fotokunstneren Christine Urdal utstilling av bilder i Fyrmesterboligen 3
uker i sommer.
Marianne Pedersen hadde utstilling i fyrgalleriet i påsken.
Det har bodd 30 kunstnere/grupper på fyret i løpet av året og noen av disse har bidratt
til flere kulturarrangementer på øya.
I skoleferien har det vært omvisning på anlegget. Om lag 166 fikk omvisning. Dette
tallet forholder seg stabilt fra år til år. Vi regner med at kun 20 % av de besøkende i
åpningstiden tar omvisning, men omviserne er et viktig vertskap på Utsira sin viktigste
turistattraksjon. De har stått for en del vedlikehold og renhold også i år.
Det er gjennomført 6 lys kjøringer med den gamle fyrlinsa i løpet av året. Gamlefyret
ble lyssatt en måneds tid rundt juletider.
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•
•
•
•
•
•

Det er utført en del vedlikehold på anlegget i år i henhold til vedlikeholdsplanen.
Fyrhagens Venner ble etablert for å ta seg av fyrhagene. Arbeidene er startet.
Meterologisk institutt feiret 150 jubileum for metereologiske observasjoner ved
fyrstasjonen i slutten av september.
Ellers flyttet Fyrnissen inn i tårnet i begynnelsen av desember og det ble markert med
Nissemarsj i desember.
Utsira Servicesenter har hatt en del overnattingsgjester i Fyrvokterleiligheten som de
leier.
Samarbeidet med eieren Kystverket Vest fungerer fint.

Hva fikk vi ikke gjort
Noe småvedlikehold ble overført til 2018, men det er ikke mye.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Hadde vel ikke nok fokus på det.

Utfordringer framover
Utsira kommunestyre vedtok at driften av Utsira fyrstasjon skulle settes ut til private. Etter
kunngjøring kom det inn 3 interessenter. Utsira formannskap valgte å inngå avtale med Utsira
Maritime AS v/Torstein Hansen for en 5 års periode. Denne starter 1.1.2018. Leieavtalen med
Kystverket ble fornyet med 10 år fram til 1.1.2028 og det ble inngått en framleieavtale for 5 år
med Utsira Maritime AS.
Utsira kommune kommer nå i en kontrollerende rolle opp mot vedlikehold og aktivitet på
fyrstasjonen. Det er fortsatt vi som har ansvaret for at dette blir gjort i henhold til leieavtalen
med Kystverket. Utsira kommune har derfor bevilget kr 50 000 årlig til selskapet og dette er
midler som skal gå til vedlikehold og guiding ved anlegget.
Vi mener at vi har tilfredsstilt vilkårene i leieavtalen med Kystverket i året som har gått.

Økonomisk resultat 2017
Det økonomiske resultatet er oppført under budsjettområdet Oppvekst og Kultur.

Kort forklaring av økonomisk resultat
Økonomisk kom en i mål med et overskudd på ca. kr 40 000 på tjenesteområdet. Må sjekkes

7.2 Utsira Bibliotek
Hovedmål
«Biblioteket skal være et sted for mangold, kunnskap- og kultur og et sosialt
treffested»

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

Det ble lånt 2892 medier i fjor (inkludert fjernlån). Jevne
tall. Faktisk en liten (!) oppgang mot 2886 titler i 2016.
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•

Veldig positive tall med tanke på at både ommøbleringer
og større renoveringsarbeid har pågått i åpningstid store
deler av 2017.

•

40 000,- innvilget fra Nasjonalbiblioteket til utvikling av bibliotekrommet som
møteplass ble utbetalt i 2017. Beløpet ble overført til 2018 pga. pågående arbeid i
fojaeen. Deler av midlene er avsatt Maren Klovnings plan for fojaeen.

Nordisk spilldag på biblioteket

Foto: Atle Grimsby

•

Etter større kasseringsarbeid i 2016 fikk vi i 2017 startet en større ommøblering av
bibliotekrommet, påbegynt høst 2017 etter bibliotekromplan av Maren. Her ble det tatt
høyde for logisk plassering og kategorisering, slippe dagslys inn i biblioteket, gjøre
rom for mer sitteareal tv-spill til eget rom.

•

Bøker fra fojae, magasin og studierom fikk etter ommøbler plass i biblioteket. F.eks.
lokallitteratur og engelskbøker var tidligere "bortgjemt" på studierom.

•

Nye magasinhyller ble kjøpt til fojaeen – magasiner vil bli bedre eksponert i en tid da
utlån her faller. Vi har fortsatt godt utlån her.

•

Det ble kassert 1872 titler mot rekordmange 2700 i 2016. Fortsatt positiv retning med
tanke på at kun 291 titler ble kassert i 2015. Mye utdatert kan kvittes og nye titler
krever at vi har bedre plass til disse. Tilvekst på 635 mot 494 året før. Økt fokus på å
frigi rom for nye titler.

Kulturaktiviteter 2017
•

Kulturelle spaserstokken: foredrag med Tore Nærland fra Bike for Peace og
julekonsert på Siratun i samarbeid med Eldrerådet: tradisjonelle julesalmar frå
Rogaland v/Åshild Vetrhus.
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•

Hele Rogaland Leser turne: besøk av forfatter Arne Vestbø.

•

Forfatterbesøk til småskolen: Bjørn Ousland

Kurs og opplæring
•

Ingen studietur eller større kurs. Deltok på Norsk Bibliotekseminar i Stavanger.

Hva vi ikke fikk gjort
Det gjenstår fortsatt å digitalisere bibliotekets fotoarkiv. Dette arbeidet ønsker vi å starte
2018.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Vi har manglet kompetanse og brukt tid på å danne oss et bilde av hva vi må gjøre. Vi vil få
opplæring hos et bibliotek i nærheten som har gjennomført digitalisering av billedarkiv. Vi
har helle ikke hatt kapasitet til å starte dette arbeidet samtidig som renoveringsarbeid og
ommøbleringsarbeid har pågått.

Økonomisk resultat 2017
Ansvar 250 Biblioteksjef er lagt inn under OPPVEKSTAVDELINGEN.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•
•

•
•
•

Arbeidet med å gjøre biblioteket til et innbydende oppholdsrom fortsetter. Vi ønsker å
at publikum forbinder oss som et hyggelig oppholdsrom. Etter en periode med mye
kaos. Et sted folk kan slå seg ned og møte hverandre. Ikke i mål enda.
Det er fortsatt tenkt å benytte deler av fojaeen til oppholdsrom for barn, i samarbeid
med interiørarkitekt og lokale snekkere. Halve summen fra Nasjonalbiblioteket går
mot dette. Vi avventer fortsatt at arbeid kan påbegynnes.
Resten av summen skulle gå mot arkitektutgifter til utredning av nytt inngangsparti /
egen inngang til biblioteket. Dette ble nedstemt for andre gang av lokale politikere og
hindrer fornuftig løsning hva meråpnet angår. Vi må bruke halve summen alternativt.
For eksempel hyller med hjul på biblioteket, da hyllene står i veien under større
arrangement.
Vi starter digitalisering av billedarkiv. Det er ønskelig å publisere bildene også på
Digitalmuseum.no på sikt.
Lydbøker tilbys for første gang i form av egen innkjøpsordning regionalt. Dette må
markedsføres kontinuerlig. Et tilbud som vil bli bedre etter hvert.
Vi flytter utlånsautomat ut til fojae slik at flere vil ha glede av denne. En vil da kunne
låne bl.a. magasiner, ungdomsbøker, fantasy-litteratur og nyheter utenom åpningstid.

Utfordringer framover
•
•
•

Digitalisering av billedarkiv.
Bedre markedsføre nye tilbud? Som e-bøker og lydbøker via Ebokbib, lånekort på
mobil, gratis aviser i Pressreader, gratis utlån av stor samling lydbøker fra NLB etc.
Det er fortsatt ønskelig å følge utvikling med «meråpent bibliotek», dvs. selvbetjening
utenfor åpningstid. Spesielt med tanke på begrenset betjent åpningstid. Her har
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•
•
•
•

8.0

utfordringen vært begrenset budsjett i forhold til utbygging av ekstra inngangsparti til
automatisert inngang.
Utredning av nytt inngangsparti anses fortsatt som et nødvendig steg mot et meråpent
bibliotek - og mot et synlig bibliotek fra hovedvei. Per i dag er vi ikke synlige.
Opprettholde god utlånsstatistikk i en tid hvor utlånstall faller.
Opprettholde god kvalitet på arrangement. I større grad benytte oss av "lokal
kunnskap" i tillegg til DKS/DKSS. Alle arrangement behøver ikke være en kostbar
utgift.
Ivareta og styrke biblioteket som en attraktiv møte- og oppholdsplass.

Drifts- og utviklingsavdelingen

Hovedmål
Oppfølging av kommuneplanens og avdelingens hoved- og delmål.
Gi god service til innbyggere og etablerere.

Pågående arbeid med utskifting av ventilasjonsanlegg Siratun. 4 brønner for leveranse av jordvarme til oppvarming er Siratun

Arbeidsresultat 2017 - Hva vi fikk gjort
2017 hadde vi et større prosjekt nær renseanlegget der vi fikk skiftet ut en vannkum og der 2
stk vannmålere er på plass, egen for Nordvik og Sørvik for letter å kunne avdekke
vannlekkasjer. Videre et innkjøp knyttet til renseanlegget der vi nå har 1 ekstra UV for sikre
at vi har backup og for å kunne gi god vannkvalitet til forbruk. I forhold til vannlekkasjer har
vi hatt 2 stk der den største ble avdekket på Klovning i oktober. Når det gjelder vannforbruket
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er det forholdsvis stabilt på vel 50 m3 i døgnet, og selv med dette forbruket er vi klar over at
det ligger nok noen på lur «rundt forbi». Vi har et godt basseng i Laugarvatnet, det gjelder
bare å trygge på at vi har et anlegg som fungerer slik det skal for å rense vannet og «gi godt
drikkevann til folket».
I tilknytning til svømmebassenget har vi fått skiftet ut filtersand og også fått på plass egen
UVrensing. Dette gjør at kjemikaliebruken skal reduseres en god del!
Vi har i sommerhalvåret utført klipping av gressplen rundt Siratun, kirken og kirkegården.
Kantklipping er en tjeneste vi utfører på oppdrag fra Mesta på fylkesveiene og ellers tar vi det
vi kan få til på kommunale veiene. Det ble foretatt brøyting av snø, med ny plog, en gang i
2017!
Siratun har vi startet et stort ENØK prosjekt med skifte av ventilasjonsanlegg i 1. og 2. etasje.
I tillegg til 4 hull henting av jordvarme for radiatoroppvarming av både for Sykestua og 1.
etasje. Prosjektet skal nærmeste være selvfinansierende da det er mål om tilnærmet halvering
av strømforbruket fra 2016nivå. For øvrig vil dette prosjektet strekke seg inn i 2018.
Personalmessig har det blitt 1 mann ut etter lengre sykefravær. Innenfor renhold har vi
redusert renholdsstillingen med 13% og likevel får vi utført samme gode renhold.
I forhold til IKT jobbing har det blitt en del timer også i 2017 knyttet til PC`er på skolen, men
likevel mindre siste halvår! Innenfor PC helse har nødvendige timer blitt brukt for å
opprettholde et system som var på vei ut. Innenfor administrasjonen har nå «servet ut»
serveren og lagrer «alt» i skytjenester enten Office365 eller Public360. Nesten umulig å
tidfeste hvor mange timer som er medgått totalt sett til IKT.
Samarbeidet og den gode dialog med våre nabokommuner er medvirkende i deler
av vår tjenesteutførelse. Kommunen kjøper tjenester lokalt når de er tilgjengelig
lokalt. Vi tilstreber at de kommunale tjenester som blir levert holder et høyt
kvalitetsmessig nivå.
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Reparasjon av ledningsbrudd på Klovning okt. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Siratun: Ikke behov for utvendig vedlikehold
Sirahallen svømme- og idrettshall: Filtersand skiftet ut og UV-anlegg montert
Sirakompasset: Skiftet sand i sandkasser. Innvendig er en spjellmotor skiftet på
ventilasjonsanlegget.
Barnehagen: Skiftet sand i sandkasser
Dalanaustet. Mindre vedlikehold er utført.
Kirken/kirkegården: Driftsavdelingen har hatt ansvar for klipping av plen.
Gjennomført 3 begravelser
Utleiebolig Hovland: Mindre vedlikehold utført inkl. rep. Aog feste av taksteiner
som løsner/blåser ned etter mye vind fra sørøst.
Vannverket: Vi har levert godt drikkevann i hele året. Daglig foretas sjekk av
kvalitet og kontrollprøve sendes inn 1 gang pr. måned til laboratoriet i Haugesund.
Ekstra UV apparat er på plass for å sikre stabil og god leveranse.

•

Vannledningsnett: 1 kum skiftet nær renseanlegget og egen stenging og
måling for vannforbruk Nordvik og Sørvik er på plass.

•

Vannlekkasjer: 2 vannlekkasjer er lokalisert og reparert i 2017

•

Renovasjon: Avtalen med HIM om renovasjonstjenester fungerer
utmerket. Totalmengde innsamlet avfall via HIM er øket med 11 tonn
for 2017. Vel 3 tonn skrap, men bøndene har fått levert mye utrangert
gjerder i løpet av året. Det har vært 2 innsamling av elektroavfall og
farlig avfall fra Hovland. Trevirke forsøker vi fortsatt å håndtere i
Tednevik, men presiserer at skal dette bli bra må det ikke kastes annet
avfall (plast, sofaer/stoler o.l. der).
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tednevik avfallsplass: I løpet av året er det behov for å foreta 2
avbrenninger av treavfall men fortsatt leveres avfall med alt for stor
innblanding av annet avfall (sofaer, teiner, plaststoler, rør etc.)
Gatelys: Vi har nærmere 200 gatelys her ute nå og har brukt langt over
kr. 100.000,- Varierende kvalitet har vært en utfordring, men
samarbeidspartner Haugaland Kraft har bidratt til at LED lys er skiftet
kostnadsfritt for oss.
Utsira Brannvesen: 8 øvelser gjennomført og vi har hatt 2 utrykking fra
brannstasjonen i 2017, ingen reelle!
Branntilsyn: Generelt internkontroll brann må inn i våre HMS rutiner
Branntilsyn i privatbolig: Feiing og tilsyn i 2017 er utsatt til våren
2018
Havn: Avventer tiltak etter kaiinspeksjon høsten 2016.
Gamleskolen: Skiftet vindu i sør og malt opp sørveggen
Veivedlikehold: Kommunen er inne i en 4 års avtale (2014 - 2017) med
Mesta om at å utføre vintervedlikehold på rundt 5 km
fylkeskommunalvei, med opsjon på ytterligere 1 år.
Septikktømminger: 18 tømminger, og 3 av disse på Konjakken grunnet
manglende avløp der.

Utstyrsparken vår må vedlikeholdes for å være klar for ny klippesesong
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En liten stein traff vinduet i forbindelse med grasklipping i skråningen opp mot skolen

Oversikt over energiforbruk, vannforbruk og renovasjon:
Energiforbruk i kWh
Sirakompasset: Utsira skole/Utsira barnehage
Siratun/Sirahallen
Gatelys på Utsira
Vannverket - produksjon og nettdrift
Totalt energiforbruk (kWh)

2 013

2 014
49 960
554 700 431 500
71 200
43000
552 660

2 015
48 900
416 500
69 735
42 835
535 135

2 016
57 036
449 300
69 955
42 648
576 291

Energiforbruket totalt sett er 20000 kWh i pluss. Dette kommer fra bl.a. en
økning i forbruket på Sirakompasset som kan skyldes skifte av strømmåler. Dette
vil vi få avklaring på via Haugaland Kraft. Vi har likevel store forventinger til et
betydelig lavere forbruk på Siratun/Siratun når nytt ventilasjonsanlegg og
oppvarming via varmepumpe fra jordvarme er i drift fra våren 2018
Vannforbruk - Vannverket
Produksjon
Forbruk (m³)

2014
47 297
36 396

2015
60 366
48 668

2016
53 768
43 883

2017
33 869
23 618

Forbruket har gått ned med 20000 m3 siste år som skyldes at vi har p.t. kontroll
med vannlekkasjer! Den store vannlekkasjen på Klovning ble avdekket raskt og
reparert i løpet av få dager!
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2 017
72 647
463 649
61 574
29989
597 870

55
Renovasjon i tonn
Papir og papp
Restavfall
Mat og våtorganisk
Plast
Glass og metall
Metall
EE avfall og farlig avfall
Totalt (Tonn)

2014
13,2
59,1
22,2
2,4
3,2
17,9
7,5
125,5

2015
18
54,6
22,6
2,4
3
13
6,85
120,45

2016
13,7
60,3
18,7
1,2
3,2
15,9
8,7
121,7

2017
15,5
59,2
18,7
2,1
2,5
12,6
0,5
117,0

2018

Tallene er i tonn og viser lavere mengde papir/papp og mat og økning i restavfall. I dette kan
ligge at vi sorterer mindre og mer går i restavfall, likevel total mengde avfall er likt. Vi er
kjent med at «noen» fortsatt lurer inn restavfall i forbindelse med kasting av treavfall i
Tednevik. Dette må Sirabuane ta tak i selv! Klær skal ikke i restavfall men leveres særskilt.
Tiltak fra kommunen side er å prioritere flere innsamlinger av sofa, stoler etc. fra Hovland.

Hva vi ikke fikk gjort
•

Vann- og avløpsplanen ikke klar, men forslag til beredskapsplan for vannverket blir lagt
fram for politisk behandling

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Hovedårsak til at oppgaver ikke er utført i 2017 er den prekære langtidssykefravær og
avvikling av foreldrepermisjon på fagarbeider.
Vi har leid inn personell for dekke opp knyttet til vannverket og tømming av septikk samt i
forbindelse med grasklipping av kommunale areal.
Permisjonen til fagarbeider, som var på foreldrepermisjon, ble endret slik at dette var tilpasset
våre behov knyttet til vår/sommer.

Økonomisk resultat 2017
Ansvar
510 Teknisk
520 Renhold
530 Brann
550 VAR
600 Havn
Drift- og utviklingsavd.

Regnskap
2 951 990
845 872
322 137
-343 102
156 353
3 933 250

Justert budsjett
3 264 268
763 057
361 200
-762 239
156 035
3 782 321

Rest
312 278
-82 815
39 063
-419 137
-318
-150 929

Kort forklaring av økonomisk resultat
Avdelingen har brukt tildelte midler totalt sett og vel så det. 2017 har vært et travelt arbeidsår
og det har vært noen tiltak som måtte bare utrettes. Tallene viser at vi har fått mindre inntekter
via utførte VAR tjenester til innbyggerne og dette skyldes at vi bl.a. har brukt pengene til
tiltak på vannverket. Ellers vil kan nevnes at det å holde nærmere 200 gatelys med lys på

Humor – Raushet – Driftighet

56

værharde Utsira er tøft til tider og det har kostet oss over kr. 100tusen i ekstra kostnader sist
år.

Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•
•
•
•

Ferdigstilling av ENØK prosjekt Siratun
Brannkum Nordvik
Vognskur Barnehagen
Vedlikeholdsplaner egne bygg
Havnene – tiltak kaier

Utfordringer framover
•
•

Vann og avløpsplan – utbedringer i ledningsnettet
Ta i bruk VA-GIS modul for ledningsnett?

8.1 Miljø og klima
Hovedmål
Utsira kommune skal bidra aktivt til at de globale utslippene av klimagasser reduseres, og
miljøaspektet skal synliggjøres i all planlegging og alle handlinger.
Utsira kommune skal være et utstillingsvindu for alternativ energiproduksjon og
foregangskommune for vindkraftsatsning.

I Energi og klimaplan fram mot 2020 har Utsira Kommune satt seg som mål å bli en
nullutslippskommune. Utsira kommune er eneste kommune i Rogaland hvor samtlige
politiske saker blir vurdert i forhold CO2 regnskap og konsekvenser for Utsira som grønn øy
(Ligger som fast punkt i saksmalen for saksframlegg til politiske utvalg.)

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•
•

Kartlagt og verdsatt verdifulle områder for friluftsliv i Utsira Kommune i QGIS.
Deltatt i nytt klimanettverk sammen med Kvitsøy kommune og Jæren regionen. Det ble
avholdt et klimanøytralt møte på Utsira i september. Utsira kommune presenterte sitt
arbeide med energi og klimaplan.

Økonomisk resultat 2017
Ført under drift og utvikling – plan

Hva vi ikke fikk gjort
Vi nådde de mål som var satt for 2017 for de områder vi har råderett over. Grønn profil vil
trolig bli videreført til et kommende EU prosjekt, der Utsira kommune er lokasjon.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Tiltak ble gjennomført i henhold til plan. Utsira som utstillingsvindu er avhengig av flere
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Arbeidsoppgaver og mål 2018
•
•
•
•

Rullere Energi og klimaplan med tanke på å få inn nye grønne tiltak ved Utsira Laks,
samt andre fornybarprosjekter som er planlagt gjennomført framover sammen med
Haugaland Kraft, Wartsila og Maritim Clean Tech mot 2020.
Utrede biogassproduksjon (Søke tilskudd fra Miljødirektoratet gjennom tiltaket
«Klimasatsing i kommunene» via portalen www.miljøkommune.no)
Søke om å bli pilot-kommune via Rogaland fylkeskommunes prosjekt «Attraktive
tettsteder i Rogaland»
Høring og implementering i kommuneplan for verdsatte verdifulle områder for
friluftsliv

Utfordringer framover
•
•

Nå visjon om Nullutslippskommunen i 2020 og synliggjøre Utsira som
utstillingsvindu for fornybar energi
Motivere til ytterligere reduksjon av CO2 utslipp og klimahensyn.

8.2 Biologisk mangfold og vilt
Hovedmål
Være
en foregangskommune
innen
biologisk
mangfold
med
Utsira
Kommune
er nasjonalt kjent
for sitt
rike fugleliv,
som og
en arbeid
foregangskommune
innen
realfaglig
innhold
forskning
og verneverdig
utdanning. kystlynghei.
biologisk
mangfold
ogtil
god
skjøtter av

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

Fjerning av frøkapsler fra Hagelupin på kommunale tomter. Samt kjempespringfrø i
private hager.
• Tellet hekkende sjøfugl i sjøfugl reservat på Spannholmane. Fortsatt labre resultat i
2017.
• Storstilt snegledugnad for bekjemping av den svartelistede arten brunskogsnegl Arion
vulgaris. Hele 38 deltakere bidro med å fordele nemaslug som ble kjøpt inn til de ulike
gårdene på Utsira. Se snegledugnaden på facebook. To runder med nemaslug ble delt
ut i juni og september.
• Det er rapportert inn 74 nye arter for Utsira på artsobservasjoner.no i løpet av 2017.
Der virvelløse dyr (27), moser (8), karplanter (7), fisk (7), sopp (6) og fugl (1) utgjør
viktigste artsgrupper. Totalt er det registrert 1577 ulike arter på Utsira pr 2017.

nypeflue Rhagoletis alternata Ble ny art for Utsira i 2017 Foto: Sveinung Larsen | Åpen dag i ringmerkeskogen i regi Utsira Fuglestasjon
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•

Kystlynghei er en rødlistet landskapstype og Utsira Kommune har årlige kampanjer på
fjerning av frøspredd sitkagran og hvis egnet vær blir det aktivitet i lyngbrennegruppa
som skjøtter gammel kystlynghei. Les mer under landbruk

Hva vi ikke fikk gjort
Tiltak ble gjennomført i henhold til plan.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik:
Tiltak ble gjennomført i henhold til plan.

Utfordringer framover
Fortsatt bekjemping av frøspredd Sitkagran.
Oppfølging av snegledugnad for å bli kvitt brunskogsnegl på Utsira.
Søke om å bli utvalgt kulturlandskap i Rogaland.

8.3 Kart og eiendomsforvaltning
Hovedmål
Tilby gode grunnlagskart og ha trygg oppbevaring av kart. Samt tilby
gode kartløsninger for allmenheten.
Utsira Kommune samarbeider med Karmøy Kommune som lagrer og vedlikeholder Utsira
sine kartdata via en klient.

Arbeidsresultat 2017 – Hva vi fikk gjort
•

Adresseringsprosjektet er gjennomført. Alle veger på Utsira har nå fått navn og
nummer. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa åpnet dette i forbindelse med
kommunemøtet den 24 august. Etterpå var det folkefest i Sirakompasset.
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Utfordringer framover
•

Ta i bruk VA-GIS modul for ledningsnett.

8.4 Datatjenester/Web/Sosiale Medier
Hovedmål
Første
til Utsira Kommune
skal være
via Samt
våre hjemmesider,
som erinnen
tilgjengelig
Søkeinnfallsport
smarte og mobilvennlige
løsninger
via web.
være fortsatt synlig
fra sosiale
alle plattformer.
Der
vi
tilstreber
en
papirløs
hverdag.
medier.

Arbeidsresultat 2017 - Hva vi fikk gjort
•

Utsira kommune tok i bruk egen app med borgermelding fra brukerene. Appen har
funksjoner som tillater kommunikasjon med Bluetooth og sporingsenheter via Beaconteknologi. Slik at det er mulig med posisjonsstyrt kommunikasjon. Det er 344 personer
som har lastet ned app'en. Les mer om kommune-app'en her.

•

Vår offisielle hjemmeside hadde 38.000 visninger i løpet av 2017. Normalt mellom
32000-39000 treff. Det er våre turist-sider som har mest appell, ellers så er postlister
og politiske utvalg også populære.

•

Facebook er viktigste informasjonskanal og viktigste side-henviser til våre
hjemmesider. Vi har over 1700 trofaste likere til vår offisielle side på facebook.
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Viktigste post i 2017 var fotoalbum fra siradagane 2017 og nådde ut til over 4100
personer.
•

Det ble gitt ut sommerlapp og desemberlapp til husstandene.

Hva vi ikke fikk gjort
•

Vi har utført alle planlagte web-tjenester.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Arbeidsoppgavene ble gjennomført som planlagt.

Utfordringer framover
•
•

Flere tjenester skal basere seg på selvbetjening på nett med økt bruk av web- skjema.
Tilfredsstille nye krav til personvern og utarbeiding av personvernerklæringer.

8.5 Landbruk
Hovedmål
Motivere og gi gode betingelser for husdyrhold.
Landbruksnæringen
på Utsira
harå vokst
en betydelig næringi kommunen
i løpet av siste
Bistå etablerere som
ønsker
utvikletillandbrukseiendom
via 3-4 år.
Arbeidsresultat
2017Hva vi fikk gjort
Bygdeutvikling og
landbruksnæring.
•
•
•

•
•

Landbrukskontoret på Utsira har bistått seks lokale husdyrprodusenter med søknad om
produksjonstilskudd og MRP. Alle leverte via altinn.no. Totalt mottok bøndene på
Utsira kr 1 146 950,- i produksjonstilskudd og 186 555,- i avløsertilskudd i 2017.
I vedtatt SMIL-strategi 2016-2019 er det skissert at 2017 blir siste år med 70%
tilskudd til gjerdetiltak. Framover blir det 50% tilskudd til gjerding. 2017 var et kritisk
år med mye vedvarende nedbør og vansker med å komme ut på dyrket mark. I
sommermåneden ble det vedtatt en endring i tilskuddssats fra 1000 til kr 2000 pr daa
grøftet areal. Utsira kommune søkte om påpluss fikk inn 100000,- til grøftetiltak. I
2017 fikk vi gjennom tre større grøftetiltak og et gjerdeprosjekt.
De to årlige søknadsrunder om produksjonstilskudd viser fortsatt vekst i husdyrantall
og stabilt antall med syv unge husdyrbrukere. Husdyrtall pr 1. januar 2017.
Utsira Kommune har fått ekstraordinære midler fra Miljøverndirektoratet via
Fylkesmannen i Rogaland, til gjennomføring av det største siktafjerningedugnaden på
Utsira. Det planlegges å fjerne en del av den kommunale sitkagranskogen i
Austremarkje. Utsira Fuglestasjon og Utsira Musikkorps deltar i dugnaden. Duganden
påbegynnes i 2018. Målet er å tilbakeføre området til fremtidig kystlynghei i aktivt
beite.
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Hva vi ikke fikk gjort
Landbruksplan.

Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Vi har startet prosess med landbruksplan ved utarbeidelse av SMIL-strategi i samarbeid med
våre husdyrprodusenter. Oppstart av kommuneplan i 2018 vil ta mye av planressursene så
landbruksplan

Utfordringer framover
•
•
•
•

Utarbeide Landbruksplan
Motivere til nye SMIL- prosjekt der natursti, framkomlighet, biologisk mangfold blir
prioritert.
Videreutvikle ren mat paraplyen under merkevaren Utsira. Oppmuntre til flere
produkt.
Fjerning av sitkagran og restaurering av opplevelseslandskapet i kystlyngheia vår.

8.6 Kulturminnevern
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 interiør.

Arbeidsresultat 2017– Hva vi fikk gjort
Det er ikke arbeidet noe særlig med kulturminnevern i 2017 fra Utsira kommunens side
utover at vi har vært behjelpelig med veiledning opp mot eiere av bygninger og anlegg. I
tillegg er kulturminnevern langt framme i bevisstheten i forbindelse med planer og tiltak i
kommunen.

Hva vi ikke fikk gjort
Det som var planlagt ble gjennomført.
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Hvorfor ble det ikke gjennomført/årsak til avvik
Tiltak ble gjennomført i henhold til plan.

Utfordringer framover
•
•

Utfordringene ligger i de bygningene 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

En ny framtid ?
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