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Forvaltningsrevisjon - Befolkningsutvikling 2019
Viser til kontrollutvalgets «Forvaltningsrevisjon – Befolkningsutvikling», sak 4/19 i møte
24.05.19 med følgende særutskrift etter enstemmig vedtak:
«Utsira kontrollutvalg vil be rådmannen til neste møte 20.september 2019 gjør rede for hva
rådmannen og ordfører gjør for å få oppgang på befolkningen?»
For å få opp folketallet på Utsira trengs det nye private arbeidsplasser. I tillegg er det viktig å
være en støtte for de bedriftene som allerede er etablerte på Utsira, så de kan vokse. Kommunen
selv kan ikke skape nye arbeidsplasser, det trengs private initiativ til dette. Dette har vært
rådmannens og ordførerens fokusområde fra «Dag 1».
Utsira kommune valgte i fjor å avslutte næringstjenesteavtalen sin med Haugaland Vekst AS. Vi
mente at vi ikke fikk nok igjen i forhold til det vi har betalt for.
Næringsplanen skal revideres og vi må i den sammenheng vedta hvordan vi skal ivareta
næringsutviklingsrollen vår. Dette arbeidet er nå satt i gang i samarbeid med Rogaland
Ressurssenter.
Rådmann og ordfører har alltid et ansvar for å ivareta næringsutviklingsrollen til kommunen,
men i det er også behov for at noen andre jobber konkret med dette. Hvordan vil skal løse dette
vil vi få svar på og forhåpentligvis vedta før jul.
Rådmann og ordfører har de siste årene vært imøtekommende og vært behjelpelige med de
private aktørene som har tatt kontakt. Noen av de som har henvendt seg er:
•
•
•
•
•

Roxel Group - Havbruk
Utsira Laks, Landbasert settefiskanlegg for oppdrett og matproduksjon
Tilbudt kaiområde (kommunal sjøhustomt på Rau) for salg dersom Utsira Laks AS sitt prosjekt
blir realisert.
Solvind AS – 3 nye Vindmøller i øst
Utredning av legging av ny sjøkabel med Haugaland Vekst

Besøksadresse
Siratun
Postadresse
Postboks 63
5547 Utsira

Sentralbord
52 75 01 00
Telefaks
52 75 01 35

Bankgiro
3240 07 19607
Org.nr
964979901
E-postadresse: post@utsira.kommune.no

•
•

Utsira Mat – Lokal matproduksjon på Utsira
FoU prosjekt i regi av Haugaland Kraft AS. Verdiskaping på Utsira, Smartteknologi, Batteripakke,
solceller, Testsenter for grønn energi, ladestasjoner i nord og sør for MS Utsira – elektrifisering.

Støtte og tilrettelegging kan være å sende positive svar på høringer, reise inn på møter med
departement, kontakt opp mot stortingspolitikere, konkrete tildelinger av midler eller tomter:
•

•
•
•
•
•
•

I denne sammenheng er målrettet arbeid på kommunalt, regionalt og statlig nivå en
forutsetning for å lykkes med at noen av de investeringene i tilfaller Utsira. «UTSIRA NORD»
(Norconsult) har blitt estimert til å gi en verdiskaping på ca. 25 milliarder NOK for Haugalandet.
Av de ønsker vi en vedlikeholdsbase etablert på Utsira. Sendt NVE som høringsuttalelse i 2013.
Vindturbinene skal plasseres i et langstrakt havområde fra Sveio til Skudenes, 18 km rett vest for
Utsira.
Utredning av alternativt anløp for MS Utsira på Karmøy. Ny runde etter vedtak i fylkestinget før
sommerferien.
Årlig tilskudd til Siradagene + riggings- og monteringshjelp fra teknisk avdeling.
Årlig tilskudd til Utsira Reiseliv.
Privatisert driften av Utsira fyr for Reiselivet på Utsira
Bistått og tilrettelagt for jordbruk på Sira
Bidratt til et aktivt og variert kulturliv.

Andre ting vi har gjort for å bidra til at flere skal velge å etablere seg på Utsira:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

gjeninnført boligetableringstilskudd på brukte boliger
bygget nye kommunale boliger
oppgradert havnene – som igjen bidrar til heving av inntrykk og bruk for innbyggere og gjester.
Dette er positivt for reiselivet, som igjen er å støtte opp om næringslivet.
Samarbeider med Rogaland Fylkeskommune om flere prosjektet. HP Næring – prosjekt som skal
i gang fra 2020 som skal ha fokus på næringsutvikling i kommunen, og Reiselivsprosjekt –
hvordan stimulere til økt reiseliv. Lys i fyret er et resultat av dette. Prosjektet er kun i startfasen.
Politisk arbeid inn mot fylket for å få på plass et bedre rutetilbud. Sommerrute hele året ble
vedtatt Høsten 2017.
Politisk arbeid inn mot fylket for å få gjeninnført søkbart næringsfond. Vedtatt sommer 2019
Etablert lokalt næringsfond fra 2018
Gjennomført møte (Vår 2019) med ungdommer fra ungdomsskolen til 30 år på Dalanaustet,
med tema: Hva kan Utsira kommune gjøre for at dere skal flytte hjem etter endt utdanning? De
ville ha billige ungdomsboliger, for å prøvebo litt før de tok valget. Ellers kom det an på arbeid.
etablert ungdomsråd i 2018
Tatt imot flyktninger – førte til befolkningsvekst
Vi har gitt tilbud om grunderopplæring via Skape. Ingen ønsket å benytte seg av det.
Vi har hatt inne ulike ressurspersoner til å motivere både politikere og innbyggere for å tenke
nytt om samfunnsutvikling og næringsutvikling.
Lokale bedrifter har fått dekket et rådgivningstilbud fra Rogaland Ressurssenter til inntil kr.
5000. Høst 2018/Vår 2019.
2021 skal arbeidsgiveravgiften sees på igjen, og da vil de som representerer Utsira kommune
søke om å komme i en lavere sone. Vil være positivt for bedrifter og kommunen selv.

Ellers driver vi med omdømmebygging og framsnakking av kommunen i de aller fleste
anledninger.

Som da vi innførte gratis skolelunsj. Det er kan være attraktivt for familier som skal etablere seg,
og vi var ute i media med saken.
Har også hatt et fokus på å få hytteeierne til å føle seg velkomne og verdsatt som
deltidsinnbyggere. Vi tror det vil lønne seg på lang sikt og at det kan komme nye innbyggere ut
av det. Viktig at de trives, de er her ofte, bidrar til næringslivet, og tar med seg andre gjester.
Noen velger da kanskje etter hvert å bosette seg har på fulltid.
Ellers mener vi at befolkningsutvikling er noe som flere enn rådmann og ordfører bør ha fokus
på.
Hele kommunestyret har ansvar for å sette saker på dagsorden som kan være med å påvirke en
positiv befolkningsutvikling. I tillegg bør flere av de lokale politikerne bli mer aktive og synlige
utad, da har vi flere å spille på.
Det er mange som flytter ut til Utsira, men nesten like mange flytter igjen etter et år eller to.
Ordfører og rådmann kan ikke alene ha ansvar for trivselen til de menneskene, det kan hele øya
også bidra til.
Med vennlig hilsen

Bjørn Arthur Aadnesen
Rådmann
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