UTSIRA KOMMUNE

VAR DET VANSKELIG?
Vi ser at sakene de behandlet er stort sett av samme karakter og kaliber som i moderne tid med
referatsaker, valg til nemnder, 17-maikomiteer, reduksjonstabeller, og budsjetter. De
bestemmer skattører, bestemmer husleier, gir tilskudd og avslag på søknader. I trange tider er
det flere vanskelige søknader om ettergivelser av skatt, bevilgninger til fattige og endog
uoverenstemmelse i havnekassen å ta stilling til. For ikke si en vanskelig bank som ville ha de
til å skrive under på garantier.







De er utsatt for flere avisoppslag. Først omkring valget, men også om kommunestuten og
en anonym ”skatteyter” holdt det gående med flere mistroiske oppslag der han betviler
ordførerens evne til å budsjettere. Ordfører Aasa gav lange tilsvar ved tre anledninger.
De arrangerte Brennevinsvalg og Stortingsvalg med masse formaliteter.
De meislet ut reglement for skjenking og herberge og søkte departementet om at
kommunen selv skulle bestemme hvem som skulle få skjenke og herberge.
De bestemte grenser for kastevågene på Utsira.
De måtte håndtere en skattesak som viste seg å skulle vare i 9 år. Ja, selv så seint som i
1994 var saken en heit potet som ikke skulle omsnakkes!

”Klimaet” de regjerte i må ha vært ganske tøft...

FIKK DE HJELP?
I dag heter det ”konsulenter”. Vi kan ikke holde
imot de at de brukte gratis konsulenter i form av
sine menn?! De var ikke dumme heller...
I skattesaken innhentet Åsa endog hjelp fra
ordføreren i Skåre.
I saken om kastevåger var det menn i alle ender og
utvalg, men kvinnene måtte sette sitt segl på
papirene til slutt! Likeledes i et vanskelig spørmål
om kaier: Hva gjorde kvinnene? - Satte ned en
komitè med eksperter! Selvsagt bare menn. Det var
jo de som var fiskere og sjøfolk.
Vi må huske på at dette var sterke kvinner.
Martin Nag-statssipendiaten vår, skyter frem Kaia
Kvalvik som hjernen og drivkraften blant kvinnene.
Hun drev verthus ”der kunstnere og intellektuelle
var stadige gjester”. Åsa sjøl var av øyas best
utdannede med sin jormorskole i Oslo. Hun var
også i høyeste grad skrivefør. Hun skrev selv
protokollene. Hun skrev forresten gode brev hele
livet, helt til hun døde.

