Fra vedtaksprotokollene:

1927
27.1.1927
Sak 7: Foranlediget av avholdsfolkets fellesforening angående skjeke
og salgsrett: Enstemming vedtakes: Utsira herredstyre stemmer imot
det optak som er naa gjort til å sette kommunestyret under formynderskap, når det gjelder nekting av skjenkeretter og salgsretter. Det kommunale selvstyre må tvert imot utvidast på den måten det var forskrevet i lov fra 1918. Så folket i en kommune kan vedta forbod mot å senda brennevin til kommunen.
Sak 8: Fra radioforeningen i Stavanger med innbydelse til å tegne aksjer til dannelse av kringkasting i Stavanger for Rogaland Fylke. Enstemmig vedtakes: Man gir saken den beste anbefaling, men grundet
vanskelige tider finder man ikke kunne tegne aksjer.
Sak 10: Fra formannskapet forelå forslag om å framstille til fylkesmannen spørsmål om en mer betryggende revisjon av kommuneregnskapene. Av beretningen framgår at tjenestemenn i forskjellige kommunale stillinger begår underslag i regnskapene. Det heter da som oftest at underslagene har ungått revisjonens oppmerksomhet, samt at
tiltale bortfaller for… foreldelser. Man henstiller derfor til fylkesmannen om å forelegge saken for fylkestinget om å oppta spørsmålet om
på hvilken måte slike forhold bør forebygges og om en mer effektiv
plan for revisjon da det later til at revisjonen av offentlige regnskaper
er efterlatende og ikke går så nøye til verks. Forslaget vedtatt med 7
mot 5 stemmer.
Sak 11: Da ekspedisjonshuse er oppført av kommunen for at ekspedere varer opbevares pålegges ekspeditøren at betale leie. Enstemmig
vedtakes: Leie for ekspedisjonshuse fastsettes til kr 50 fra 1. januar
1927 og året ut.
Sak 12: Ansøkning fra Tala P. Klovning og Sigrun Vestre om å drive
kafevirksomhet i Nordvik fra 1.2.-31.12.1927. Enstemmig vedtakes:
Andragende indvilges ikke.

Formannskapets
Budsjettforslag 1927-1928
(utdrag)
Utgift: Fylkesskatt

kr 5.700

Inntekt: hundeskatt

kr 100

Jordmorløn
kr 240
Lensmannsløn
kr 20
Herredskasserer
kr 400
Utgifter ligningsnemd kr 100
17. mai premier
kr 40
Bedehuset
kr 100
Uerholdelige skatter kr 700
Brensel i skolen
kr 425
Rengjøring skole
kr 310
Maling uthus skole
kr 20
Maling kirken utendørs kr 250
Fattigbudsjett
kr 750
Hvorav kr 650 til 3 navngitte
personer og et barn
Totalt budsjett

kr 14.000

UTSIRA KOMMUNE

10.5.1927
Sak 7: Andragende fra Rogaland skogsrettskole om bidrag. Enstemmig vedtak: På grunn
av de vanskelige tider finder man ikke å kunne gi noget bidrag.
Sak 8: Skrivelse fra postmesteren med anmodning kommunalt bidrag til rutefarten Utsira,
Feøy, Røvær, Haugesund på kr 259,33 da statstilskuddet ikke dekker anbudet. Enstemmig
vedtas: Man finder det ikke påkrevet å yte noget bidrag da det antas at rutefarten lønner
sig, likeledes ønskes rutefarten oppretthold i den nuværende ordning.
Sak 9: Andragende fra okseholdslaget om foreningsbidrag til fellesoksen stort kr 300,-.
Vedtak: Andragende indvilgedes med 9 mot 3 stemmer.
Sak 10: Kirkeregnskapet forelå i revidert stand og godkjennes enstemmig
Sak 11: Regnskapet for kretssykekassen forelå i revidert stand og godkjennes enstemmig
Sak 12: Kommuneregnskapene for 1925-1926 forelå i revidert stand og godkjennes enstemmig
Sak 13: Valg av forliksråd 1.7-1927-1928 med varamenn: Thomas Klovning, Johannes
Skåren, Tobias Kvalvik ble valgt. Formann Johannes Skåren.
Sak 14: Lagrettsmann: Mathias Larsen.

3.6.1927
Sak 5: Andragende fra bestyrelsen for forsamlingshuset om bidrag stort kr 100 til andel av
husets utgifter. Andragende indvilges enstemmig.
Sak 6: Rundskriv om forliksråd. Vedtak: Faste møtedager for forliksrådet fastsettes til 1ste
mandag i hver måned kl 10 i leseværelse.
Sak 7: Enstemmig vedtak: Skatt på formue fastsettes til 2,75 år 1000
Sak 9: Formannskapets budsjettforslag. Noe tvist om lønnsbudsjett i skolen og tilfeldige
utgifter i skolen med henholdsvis 10 mot 1 stemme og 9 mot 2 stemmer. Budsjettet på kr
14.000 vedtas enstemmig.

30.8.1927
Sak 10: Nils Nilssen Austrheim søker om nedsettelse av skatten for 1926-1927 med 88,65
da han underholder sin gamle og syke mor. Enstemmig vedtak: Skatten reduseres med kr
50,Sak 11: Til ordføreren var fremkommet en muntlig forespørsel om adgang til at få benytte
veiene til bilkjøring. Vedtak: Med 7 mot 3 stemmer at så fremt styret har bestemmelsesrett
intet er til hinder for at bilkjøring kan foregå med sedvanlige redskaper
Sak 12: Fra postfører Bendik Mannes andragende om å oppføre en midlertidig kai på
kommunens eiendom Skjønnholmen. Enstemmig vedtas mot at kaien fjernes når herredstyret forlanger det.
Sak 15: Med 8 mot 3 stemmer bestemmes at kort og skjemaer vedrørende kornbygden
skal trykkes på riksmål.

25.11.1927
Sak 6: Forelå fornyet betraktning om bevilgningstvang for herberge og bevertning med forslag fra politimesteren. Heradstyret beslutter enstemmig å iht lov nr 5 2.4.1927 §3 at andra departementet om å bestemme at den som gjør sig en
næring av å drive herberge eller bevertning med mat eller drikke skal ha bevilling. I henhold til samme lov § 5 vedtakes
derfor enstemming følgende: (9§ med vedtekter følger-tydeligvis mye arbeid med denne saken!)
Sak 7: Skriv fra Fylkesmannen om uttalelse om fredning av småvilt. Vedtak: Da her intet småvilt er finner man å ikke avgi
noen uttalelse.
Sak 8: Skriv fra Sørlandsforeningen med forespørsel om herredet vil stå tilsluttet foreningen. Vedtak enstemmig: At ikke
stå tilsluttet Sørlandsforeningen.
Sak 9: Fra overingenøren i veivesenet i Rogaland fylke forelå overslag over damskipsbryggen ved østsiden av Kvarkanes
søndre havn. Brygga med tilstøtende vei er kalkulert kr 14300. Bryggekanten ligger utenfor havnebassenget. Enstemmig
vedtages: At velge en komite til at utarbeide ny plan til kai og indgå til havnedirektøren med andragende om at der blir foretatt apslutning og overslag over kaianslag innen havnebassenget søndre havn.
Alternativ 1 At ilegge en pir en 35 m i bassengets vestside ved Thomas Klovnings eiendom. Alternativ 2 At bygge kai ved
vestsiden av Kvarkanesodden ved Adolf Ellingsens eiendom. Valgde blev med 11 mot 1 stemme Elling Haugland, Thomas
Bendiksen, Johan Kristian Helgesen. Disse pålegges at oppstikning og overslag må søkes bli foretatt innen 1. juni 1928
Sak 10: Ordføreren fremla krav om å oppta et midlertidig lån til dekning av kommunale utbetalinger fra herredskassere.
Vedtakes enstemmig: Ordføreren bemyndiges til å søke om å oppta et midlertidig lån stort kr 2.000

FORMANNSKAPSMØTER:
22.4.: Valg av domsmenn og lagrettsmann.
3.5.: Busjettmøte
31.5.: Om møteplass for forligsrådet. Vedtakes: Å henstille til bedehusbestyrelsen om å få benytte leseværelse til bestemte møter.
3.6.: Om korntrygdkasserer
16.7.: Valg av nytt havnestyremedlem og feriesøknad fra Telefonsentralbetjeningen.
2.12.: Sak 1 Formannen i havnestyret fremla i følge tilrådning fra havneingeniør Lugård (?) redegjørelse over havneregnskapet som styret har mottatt etter avdøde Tobias Sørhus. Ettersom sakens dokumenter utviser har Sørhus unnlatt å avgi regnskap siden 1917. Det framgår at der av kassens midler er oppbrukt ca kr 664,17. Enstemmig vedtakes: Ordføreren pålegges å gjøre enken efter Tobias Sørhus kjent
med sakens stilling, samt henstille til vedkommende om å dekke underskuddet. Regnskabene blir å gjennomgå av herredsrevisoren.
Sak 2 Fra havneforman Johan K Helgesen forelå andragende om å få bemyndigelse til at begynne med nyt regskap for Utsira havn. Vedtak enstemming: Andragende innvilges.

Gustav Hansen

