Fra vedtaksprotokollene:

1928
Formannskapets
Budsjettforslag 1928-1929
(utdrag)
Utgift: Fylkesskatt
kr 4.500
Inntekter:
Handelsskatt
kr 60
Hundeavgift
kr 100
Jordmorløn
kr 220
Lensmannsløn
kr 20
Herredskasserer
kr 400
Leiehjelp ligningsnemd kr 100
Kretssykekassen
kr 300
Totalt budsjett

kr 12.000

UTSIRA KOMMUNE

23.2.1928
Sak 1: Fylkesmannens godkjennelse av herredstyrets vedtak i møte 25de november, unntagen sak 10. (låneopptak) som må
ha kgl godkjendelse.
Sak 2: Rf om at fylkesting avholdes i Stavanger 30. mai og følgende dager.
Sak 3: Rf fra fylkesmannen om kråkepremien som på fylkestinget ble forhøyet til 25 øre pr felt kråke, ikke får straks støtte.
Premien utredes ifølge jaktlovens §31 på landet av fylket.
Sak 9: Rf Skriv fra det departementale utvalg vedrørende omsetning av denaturert sprit. Svar 1(enstemmig): Man finder
det ikke påkrevet at ha politiattest for kjøp av sprit 2 (enstemmig): Man finder det best at kommunestyret har rett til at gi
tillatelse til handel
Sak 10: Rf rundskriv sosialdep om ansettelse av tandlege, men da herredet er så lite kun omkring 400 mennesk ville det vel
ikke lønne sig for en tandlege at bo her, det eneste var en fast dag hver måned. Enstemmig vedtak: Ansøke om en fast kontordag i måneden.
Sak 12: Andragende fra fattigstyret om suplerende bevilgning til fattigunderstøttelse stort kr 300. Enstemmig vedtakes kr
300 bevilget.
Sak 13: Valg av et medlem til menighetsrådet. Enstemmig vedtages Kaia Kvalvik

19.4.1928
Sak 8: Rf skriv fra fylkesagronom Kvadsheim om at Utsira stod for tur til at få feskue og at der i den anledning måtte ytes de nødvendige midler av kommunen.
Enstemmig besluttes at skuet avholdes i slutten av august og at velge 3 menn til at hjelpe til under utvalgsskuet uten nogen godtgjørelser. Valgte blir Mathias Larsen, T Klovning og T Bendiksen.
Sak 9: Da her er fremkommet krav om at søke staten om større statsbidrag til en 3de postrute direkte fra Utsira Haugesund og tilbake. Man finder sig forurettet i
forhold til andre steder som gjerne har forbindelse både en og flere ganger daglig. Og her kun 2 ganger om ugen. Enstemmig vedtages: At formannskapet skal inngå til Departem med andragende om større statsbidrag til en 3 de rutedag hele året
Sak 10: Fra Torvastad og Skaare sparebanke var indkommet pålegg om å oppta spørsmålet om en ordning av garantibeløpet som Utsira Torvestad og Skaare kommuner stiller: 1922 stort kr 2 millioner hvorav Utsira 1/7 part utgjør kr 285.714,28. Enstemmig vedtas å utsettes saken.
Sak 16: Som leie av August Knutsen for bruk av ekspedisjonshuse 3 mndr bestemmes enstemmig til kr 15
Sak 17: Havneregnskapet for 1918 til og med 1927 forelå i revideret stand men med bemerkning at der er underslag stort kr 665,71 men som enken Laurine Sørhus
har tilskrevet oss at ville dekke. Enstemmig besluttedes: at herredstyret godkjender regnskapet med unerskudd kr 665,71 og oversender til havnestyret.
Sak 18: Skatterestanse for Ingvald Hovland har arbeidspenge til gode av kommunen og forlanger det aftrakt på den skyldige. Skatt fra 1922-23 kr 24,68 og for
1923-1924 kr 66,50 til sammen kr 91,18. Enstemmig vedtakes at stryke restansen stort kr 91,18.

18.7.1928

23.5.1928

Sak 4: Fornyet behandling om kommunens garantiansvar i Torvastad & Skåres sparebank.
Stort kr 285.714 som styret krever utstett gjeldsbevis for. Vedtakes enstemmig:
Hvis grantien er efektiv anses det ikke påkrevet at utstede noget gjeldsbevis. Forøvrigt anser
mann kommunens stilling slik at ikke kunne overta nogen gjeldsbyrde, og ville det i tilfelle
bli så forsvindende at det ikke ville bedre bankens stilling, hvorfor man hensetter styre å frafalle kravet.
Sak 5: Skriv fra overingeniøren for veivesenet datert 22.65 d.å. om å stilde i rekkefølge efternevnte av fylkestinget besluttede veianlegg i Utsira. Ensemmig vedtakes: Som nr 1 veg og
kai på Skjønholmen, Som nr 2 Veien Klovning – Herberg
Som nr 3 Austrheimsveien – Skolen
14.10.1928
Sak 6: Skriv av 5.6. fra Karmsund sorenskriver med oppgave over tingutgifter og som for
Sak 3: Rf skriv fra overingeniøren i Rogaland om at veidirektøren i Utsira utgjør kr 1308 Enstemmig vedtakes: Kravet godkjennes
skriv av 28.8. opplyser at han ikke kan anbefale statsbidrag til
Sak 7: Andragende fra opsidderne Klovning-Kvalvik om at veistykket fra Ole Sjursen til
veianlegget Austrheim skolen.
Klovning og fra Tobias Kvalviks hus til markeveien blir påbegynt snarest mulig. VeistykkeSak 4: Forelå skriv fra 3.8 fra Torvestad & Skaares sparebank om
ne som er ca 300 m langt er inntatt under den opstukkne og av fylkestinget vedtatte bygdevei
at styret ikke kan nøie sig med herredstyrets vedtak i møte 18de
Herberg-Klovning i 1920. Enstemmig vedtakes: Å inngå til fylket med andragende om at
juli. Samt henstiller at ta opp til fornyet behandling kommunens
disse deler av veien blir opparbeidet snarest, mot at kommunen utreder omsøkt statsbidrag.
garantiansvar over for banken, og fatte beslutning om at ansvaret
Sak 8:Ansøkning fra oppsitterne i Kvalvik om fri grus av kommunen til Kvalvikveien. Engodkjennes. Enstemmig vedtakes: Saken utsettes.
stemmig vedtakes: At oppsitterne i Kvalvik får fri grus til veien mot at de kjører den på selv.
Sak 5: Forelå meddelelse fra fattigstyret av 4,7. som en ny fattigunSak 9: Ansøkning fra Elling Ellingsen Nordvik om eftergivelse av skatt for årene 25/26,
derstøttet Karoline Johannesen som er bortsatt for kr 65 pr måned
26/27, 27/28 henholdsvis kr 50,55 – 60,30 og 35,81 –til sammen kr 146,66. Enstemmig vedfra 1.7.1928 samt henstilling om suplerende bevilgning. Enstemmig
takes: Skatten ettergis
vedtak: Tillegg til fattigbudgettet for 1928-1929 bevilges kr 780.
Sak 10: Ansøkning fra Laurine Sørhus om ettergivelse av skatt stort kr 67,43 Enstemmig
Sak 8: Ansøkning fra Bertel Gudmundsen om eftergivelse av skatt
vedtakes: Skatten ettergives.
for 1925-26 kr 100,09. Enstemmig vedtakes: Eftergives kr 50

Sak 4: Rf bilag til rundkriv 82 vedkommende instruks for forvaltningsfører ved ligningsvesenet. Formannskapet foreslår at ikk ha
fast forretningsfører, men kun leid hjelp til ligningsnemden. Enstemmig vedtakes formannskapets forslag.
Sak 5: Ansøkning fra Bedehusbestyrelsen om bidrag til Bedehuset
stort kr 300. Enstemmig bevilges kr 300.
Sak 6: Enstemmig vedtakes budsjettet for 1928-1929 med 12.000 til
utligning på inntekt og formue.

FORMANNSKAPSMØTER:
7.2.: Valg komitè til å utta reduxionstabell
24.4.: Budsjettmøte
5.5.: Premier 17-maikomiteen
20.7.: Vedtak om tjenestetid i ferien for
telefonsentralen
13.9.: Å fatte skrivelse til poststyrelsen om
rutefrekvensen Utsira--Haugesund
9.10.: Tvist om hvor Ø Bringedal skal
skatte. Bringes inn for departementet.
25.10.: Om skjemaer for gårdsregnskaper
27.10.: Forslag av domsmenn (August
Knutsen, Hersleb Helgesen, Thomas Gudmundsen og Jørgen Nilsen. Lagrettsmann:
Mathias Nordvik
6.11.: Avgi uttalelse vedr postruten
8.11.: Andragende om fredning av kastevågene på Utsira

29.11.1928
Sak 2: Rf Andragende om fredning av kastevåger i Utsira i medhold av vårsildloven. Andragende undertegnet av landnotfiskere, garnfiskere og snurpefiskere. Anbefalt av: Utsira fiskeriforening, Utsira formannskap og Fiskeriinspektør HL Buvik. Forelegges herredstyret. Bekreftet utskrift vedlegges protokollen. Andragendet bifalles enstemmig.
Sak 3: Skriv av 15.d.s fra Fylkesmannen i Rogaland i det herredstyrets uttalelse utbedes om Utsira herred er villig til at
skyte noget til av det forlangte tillegg for utvidelse av omsøkt rute. Vedtakes enstemmig: Grundet de vanskelige tider finner man å ikke kunne skyte noget til den omsøkte rute. Kommunen har vanskelig for å greie løpende utbetalinger. Hvorfor
mann henstiller til myndighetene å imøtekomme andragende.
Sak 4: Kommunens garanti for Torvestad Skåres sparebenk forelå skriv av 8de november d.å. fra oversakfører Hansen
hvori meddeles at han har fått i oppdrag å gå til saksanlegg såfremt ikke kommunen anerkjender den i 1922 av Torvestad,
Skåre og Utsira kommuner stillede garanti overfor banken. Enstemmig vedtakes: Av garantierklæringen av 1922 framgår
at den er gitt på visse betingelser hvorfor man finner det påkrevet å få det belyst om angjeldende betingelser er etterkommet. For øvrigt har bankstyret allerede tatt sig til rette ved å tilbakeholde kommunens innestående midler.
Sak 6: Ansøkning av oktober fra Vestlandske blindeforbund om et bidrag av 2 øre pr indbygger. Enstemmig vedtakes: Å
bevilge kr 10
Sak 7:Ansøkning fra Elisabeth Hansen om eftergivelse av kommuneskatt. Enstemmig vedtakes: Å eftergi kommuneskatten for 1925-1926.
Sak 8: Ansøkning fra J.O. Nygaard fornyet behandling om bevilgning for salg av denaturert sprit. Enstemmig vedtakes:
Ansøkningen anbefales

