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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

Herøy kommune leverte et sterkt økonomisk resultat for regnskapsåret 2017, med et mindreforbruk på 16,5 

mill kr.  Hovedårsaken til dette overskuddet er at kommunen har mottatt statstilskudd for bosetting av 

flyktninger, og har et regnskapsmessig mindreforbruk for dette tjenesteområdet på 7,2 mill kr.  Det er også 

en viktig faktor at kommunen budsjetterte med bruk av fondsmidler på til sammen 5,9 mill kr.  NAV klarte å 

spare inn 0,7 mill kr i forhold til revidert budsjett, og sist men ikke minst førte en ryddejobb på 

selvkostområdene i kommunen til at det var mulig å tilbakeføre 2,6 mill kr av kommunens utgifter. 

 

Veksten kommunen har hatt i folketall de siste årene har stoppet opp, og 2017 ble det året da 

befolkningsøkningen flatet ut.  Den raske befolkningsøkningen de siste årene har gitt kommunen 

utfordringer gjennom blant annet å sette barnehagekapasiteten under press.  Våren 2017 visste vi allerede at 

kapasitet høsten 2017 ville være sprengt.  Vakanse i stillingen som kommunalleder 3, og formannskapet 

innføring av investeringstopp i møte den 29.06.17, gjorde det i praksis svært vanskelig å få prosjektert og 

iverksatt utbygging av Herøy barnehage, slik som planlagt.  Løsningen ble å tilrettelegge for 

voksenopplæringen i eksisterende lokaler i kommunehuset, og sette lokalene til gamle Silvalen barnehage i 

stand til barnehagedrift igjen.  Dette klarte kommunen innenfor driftsbudsjettet, og med minimale midler, 

takket være en iherdig innsats fra kommunalleder 3, ansatte i Herøy barnehage og mannskap fra teknisk 

enhet.  Nye lokaler for både voksenopplæringen og barnehagen ble tatt i bruk i januar 2018. 

 

Årsaken til at kommunen har hatt befolkningsvekst siden 2010 er ene og alene innvandring og bosetting av 

flyktninger.  Denne utviklingen har også ført til at innvandrerandelen i befolkningen i kommunen har økt år 

for år.  Per 1. januar 2018 var innvandrerandelen i kommunen på 16,2 %.  Innvandringen har også påvirket 

bosetningsmønsteret sterkt i kommunen.  Folketallsveksten har kun vært i sentrum, og berører Nord-Herøy, 

Silvalen og Sør-Herøy.  Alle andre kretser i kommunen har hatt befolkningsnedgang. 

 

Tilgang til statistikk på folkehelseområdet viset at Herøy kommune har en stor folkehelseutfordring å ta tak 

i, og det gjelder overvekt og fedme.  I perioden 2011 – 2016 var 43 % av ungdom 17 år, som deltok på 

sesjon 1 overvektige i kommunen.  Landsgjennomsnittet for samme periode var på 22 %.  Noe av det samme 

bilde kommer frem i statistikk for overvekt blant fødende kvinner i perioden 2014 - 2016, der andelen for 

Herøy var på 41 %.  Andelen som var overvektige i samme periode på landsbasis var 33 %. 

 

Herøy kommune har iverksatt en rekke tiltak for å styrke folkehelsearbeidet i kommunen gjennom 

opprettelse av stillinger som folkehelsekoordinator og frisklivskoordinator, og drift av treningssenter.   

Det vil være viktig å videreføre og styrke dette arbeidet i tiden som kommer. 

 

Året 2017 ble også sterkt preget av søksmålet mot kommunens anbud på bygging av nytt helsehus og 

utvidelse av omsorgsboliger.  Dette har vært en prosess som har vært svært krevende for administrasjonen, 

og har lagt bånd på store ressurser for kommunen både økonomisk og menneskelig.  Situasjonen har ført til 

at kommunen har kommet bakpå på en rekke områder.  Dette synes blant annet på arbeidet med 

kommuneplanprosessen og på oppfølging av tilsyn og avvik.   

 

Økonomiplanen for 2018 – 2021 viser også at kommunen har store økonomiske utfordringer foran seg.  Slik 

rådmannen ser det vil det være nødvendig å ha en større gjennomgang av kommunen både økonomisk og 

organisatorisk i tiden som kommer.  Det er også nødvendig å iverksette tiltak for å styrke 

utviklingskompetansen i kommunen, og etablere systemer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i 

driftsenhetene for å kunne drive så rasjonelt som mulig. 

 

Dette arbeidet vil sannsynligvis kreve at dialogen mellom politisk og administrativt nivå i kommunen bør 

systematiseres og styrkes i forhold til dagens situasjon. 
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GENERELLE UTVIKLINGSTREKK 

Befolkningsendring 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

1818 Herøy (Nordl.) 1 733 1 737 1 743 1 788 1 790 

1820 Alstahaug 7 394 7 454 7 437 7 428 7 450 

1822 Leirfjord 2 188 2 188 2 216 2 278 2 307 

1827 Dønna 1 420 1 407 1 402 1 410 1 403 

HALD 12 735 12 786 12 798 12 904 12 950 
Figur 1 – Folketall for Herøy og de andre kommunene i HALD. (kilde: SSB) 

 

Herøy kommune hadde en svak befolkningsvekst i perioden 2014 – 2016.  Etter at kommunestyret gjorde 

vedtak om bosetting av flyktninger fikk vi en ny befolkningsvekst i 2017, som har flatet ut i 2018. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Herøy -1,5 % 0,2 % 0,3 % 2,6 % 0,1 %

Alstahaug 0,4 % 0,8 % -0,2 % -0,1 % 0,3 %

Leirfjord 2,1 % 0,0 % 1,3 % 2,8 % 1,3 %

Dønna -0,8 % -0,9 % -0,4 % 0,6 % -0,5 %

HALD 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,8 % 0,4 %

Nordland 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,2 %

Landet 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,7 %  
Figur 2 - Årlig befolkningsvekst i regionen per 1. januar. (Kilde: SSB) 

 

Per 1. januar 2018 var det 12 950 innbyggere i HALD.  Dette er en økning på 46 innbyggere i løpet av 2017.  

Leirfjord kommune (+29) hadde atter en gang den største befolkningsøkningen i regionen i 2017, og sto 

sammen med Alstahaug kommune (+22) for størsteparten av veksten.  Herøy kommune (+2) hadde den 

laveste befolkningsveksten siden 2014.  Dønna kommune hadde i løpet av 2017 en befolkningsnedgang på 7 

personer. 

 

 
Figur 3 - Befolkningsvekst i regionen i perioden 2013 – 2018 (per 1. januar), sett i forhold til året 2013. (Kilde: SSB) 

 

Leirfjord kommune har i perioden 2013 – 2018 vært den suverent største vekstkommunen, og har hatt en 

vekst i folketallet på 7,6 %.  Herøy kommune ligger på fremdeles på en andreplass i regionen med en 

befolkningsøkning på 1,8 % .  Alstahaug kommune har hatt et stabilt folketall i perioden, og har en vekst på 
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1,2 %.  Dønna kommune er den eneste i regionen som har hatt en nedgang i folketallet i perioden 2013 – 

2018, med -2 %. 

 

 
Figur 4 – Årlig befolkningsvekst i Herøy i perioden 2008 – 2017. (Kilde: SSB) 

 

Vi kan se at folketilveksten i Herøy følger tett opp til netto innenlands innflytting i perioden 2007 - 2009.  

Dette mønsteret ble brutt i 2010, da netto innvandring overtok som den viktigste påvirkningsfaktoren for 

befolkningsvekst i kommunen, og har vært det siden.   I 2017 har vi hatt en marginal befolkningsvekst på 2 

personer.  Fødselsunderskuddet har beveget seg mot null de siste årene, men peker igjen nedover i 2017.   

 
Befolkningsendring i perioden                 

2013-2017
Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Sum regionen

Fødselsoverskudd -22 48 47 -56 17

Netto innvandring 136 665 138 56 995

Netto innelandsk innflytting -83 -622 -16 -23 -744

Folketilvekst 31 89 163 -28 255  
Figur 5 – Befolkningsendring i regionen fra 2013 til 2017. (Kilde: SSB) 

 

Hele HALD-regionen har de siste fem årene vært helt avhengig av innvandring for å kunne opprettholde 

folketallet.  Lave fødselsoverskudd og fraflytting preger regionen, og har sammenheng med en stadig eldre 

befolkning. 

 
2014 2015 2016 2017 2018

Herøy 11,9 % 12,1 % 13,5 % 15,7 % 16,2 %

HALD 8,8 % 9,6 % 10,2 % 11,1 % 11,7 %

Landet 12,4 % 13,0 % 13,4 % 13,8 % 14,1 %  
Figur 6 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i perioden 2014 – 2018 (per 1.1, Kilde: SSB) 

 

Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn har vært jevnt økende i perioden 2014 – 2018, 

og er nå på et historisk høyt nivå på 16,2 %.  De tre siste årene har innvandrerandelen i kommunen vært over 

landsgjennomsnittet. 
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Figur 7 – Antall innvandrere bosatt i Herøy per 01.01 etter landbakgrunn. (Kilde: SSB) 

 

Per 1. januar 2018 er fremdeles den største innvandrergruppen i Herøy fra Europa (61 %), men kategorien 

Asia med Tyrkia (30 %) har nesten doblet seg fra 2016 til 2017. Dette skyldes at kommunen har startet opp 

en større bosetting av flyktninger fra høsten 2015.   Vi har også en stabil andel innvandrere fra Afrika  

(9 %) siden vi bosatte flykninger forrige gang, i perioden 2010 – 2012.   

 

 
Figur 8 - Befolkningspyramide for Herøy kommune sammenlignet med landet per 01.01.18.  (Kilde: SSB). 

 

Herøy kommune har en større andel av befolkningen som er over 50 år enn landsgjennomsnittet, og andelen 

av befolkningen som er under 50 år er lavere enn landsgjennomsnittet.  Dette illustreres også av 

gjennomsnittsalderen i Herøy kommune, som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.   
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Figur 9 – Utvikling i antall innbyggere 25 – 59 år i perioden 2014 – 2018, i forhold til året 2014. (Kilde: SSB) 

 

I perioden 2014 – 2016 har Herøy kommune hatt en meget positiv utvikling i forhold til folketallet i 

yrkesaktiv alder.  I løpet av denne perioden har folketallet i aldersgruppen 25 – 59 år økt med 2,2 % på 

landsbasis, mens økningen for samme aldersgruppe i Herøy kommune har vært på 5,1 %.  I periode 2016 – 

2018 har vi hatt en liten nedgang.  

 

2014 2015 2016 2017 2018

0-5 år 102 90 97 108 118

6-12 år 124 134 132 143 140

13-15 år 55 47 51 54 59

16-19 år 99 89 72 71 58  
Figur 10 – Antall innbyggere i Herøy i de yngste aldersgruppene per 1.1. (Kilde: SSB) 

 

Antallet innbyggere i kommunen mellom 0 – 5 år har vært svakt nedadgående i begynnelsen av 

femårsperioden 2013 – 2017.  Det var derfor gledelig å se at denne trenden er brutt i 2016, og at økningen 

har fortsatt både i 2017 og 2018.   

 

Aldersgruppen 6 – 12 år har vært stabil og økende i Herøy i perioden 2014 – 2018, og vil fortsette å øke når 

økningen i barnegruppen fra 0-5 år forflytter seg oppover.   

 

Aldersgruppen 13 – 15 år hadde en nedgang i 2014 og 2015, deretter har antallet økt forsiktig i perioden 

2016 - 2018.  

 

Aldersgruppen 16 – 19 år i Herøy har hatt en stor nedgang i løpet av de siste fem årene, der innbyggertallet 

er gått ned med 41 personer. 
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Grunnkretser 
 2006 2009 2012 2015 2018 

Sandvær 32 28 21 18 14 

Husvær 73 71 52 48 44 

Brasøy 89 71 61 55 48 

Tenna 103 99 96 88 89 

Sør-Herøy 418 426 437 430 443 

Silvalen 441 465 494 540 627 

Nord-Herøy 243 191 225 228 235 

Indre Øksningen 84 89 82 73 72 

Ytre Øksningen 73 63 69 62 57 

Seløy 151 136 144 145 140 

Staulen 15 10 9 16 10 

Gåsvær 3 2 2 1 1 

Uoppgitt grunnkrets . 1 19 33 10 
Sum 1 725 1 652 1 711 1 737 1 790 
Figur 11 - Befolkningsutvikling i grunnkretsene i Herøy i 3-årsintervaller, per 1.1. (Kilde: SSB) 

 

I perioden 2006 – 2018 har alle kretser, med unntak av Silvalen og Sør-Herøy, hatt en nedgang i folketallet.  

Grunnkretsen som har hatt størst befolkningstap fra 2006 og fram til i dag er Brasøy med en nedgang på 41 

innbygger.  Nedgangen utgjør 46 % av befolkningen i 2006.   

 

I 2018 har kommunen tre kretser som har et innbyggertall under 20 personer, og det er Sandvær (14), 

Staulen (10) og Gåsvær (1). 

 

 
Figur 12 - Grunnkretser i Herøy 

 

Grunnkretsinndelingen i Herøy er en utfordring både administrativt og i forbindelse med statens 

inntektssystem for kommunene, da inndelingen er svært finmasket og tilrettelagt for et bosettings- og 

kommunikasjonsmønster som ikke lenger er relevant for kommunen.  Den minste kretsen i kommunen 

(Gåsvær) har i dag bare 1 innbygger, og av de 12 grunnkretsene i kommunen er det bare fire som har et 

innbyggertall på over 100.   
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Hensikten med grunnkretsinndelingen var at kretsene skulle være brukbare enheter for utarbeiding av 

statistikk for mindre områder enn kommunen.  Endringer over tid førte til store revisjoner av 

kretsinndelingen både i 1960 og 1980. 

 

Grunnkretsene er i dag en viktig enhet i statens inntektssystem for kommunene knyttet til blant annet 

kommunikasjon. 

Befolkningsframskriving 

 

 
Figur 13 - Figuren viser den forventede utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen i Herøy i  

perioden 2018-2040 basert på SSB sine prognoser. (Kilde: SSB) 

 

Prognosene til SSB viser at Herøy kommune står overfor utfordringer når det gjelder helse- og 

omsorgsoppgaver rettet mot eldre.  Fra 2020 og utover vil disse utfordringene begynne å bli merkbare, og 

antallet innbyggere over 80 år vil sannsynligvis være mer enn doblet i 2040 i forhold 2018-nivå.  Det vil 

derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot 2020. 

 

På nasjonalt nivå er begrepet ”eldrebølgen” innført om perioden fra 2010 og fram til 2050.  I denne perioden 

vil antall innbyggere over 67 år fordoble seg fra rundt 600 000 til 1,2 millioner.  I samme periode vil antall 

eldre over 80 år øke fra rundt 200 000 til drøyt 500 000 personer.  Eldrebølgen er den direkte årsaken til 

innføringen av store reformer som pensjonsreformen og samhandlingsreformen.   
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Folkehelse 

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider årlig en folkehelseprofil for kommunene.  Denne er med på å gi en 

oversikt over helsetilstanden i kommunen og faktorer som påvirker denne.   

 

For Herøy kommune er det seks faktorer der vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger 

dårligere an enn landet som helhet: 

 Valgdeltakelse 2015 

 Andelen arbeidsledige i alderen 15 – 29 år 

 Andelen uføretrygdede i alderen 18 – 44 år 

 Overvekt inkludert fedme, 17 år (basert på tall fra nettbasert sesjon) 

 Forventet levealder for menn 

 Lungekreft, nye tilfeller 

 

Folkehelseprofilen forteller også at det er noen faktorer der Herøy kommune med stor sikkerhet ligger bedre 

an enn landet som helhet: 

 Psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetjenesten, 15 – 29 år 

 Psykisk sykdom og legemiddelforbruk knyttet til psykiske lidelser 

 Bruk av antibiotika 

 

Temaområdene i Folkehelsebarometeret er valgt ut med tanke på mulighetene for helsefremmende og 

forebyggende arbeid.  Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning.  Likevel må 

all statistikk tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold. 

 

Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå.  Det betyr at grupper med lengre 

utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har 

kortere utdanning og lavere inntekt. 
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 13 

 
Figur 14 – Andel unge arbeidsledige (15 – 29 år) i HALD-kommunene og Nordland sett opp mot landsgjennomsnittet 

(Landet = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Andelen unge voksne som var arbeidsledige i Herøy eksploderte i 2013, og steg enda mer i 2014.  I 2015 og 

2016 ser vi en relativt stor nedgang i arbeidsledigheten blant unge igjen.   

 

 
Figur 15 – Andel uføretrygdede, 18 – 44 år, varig uførepensjon, forholdstall  

(Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Herøy kommune har i perioden 2010 – 2016 et nivå på andel unge uføretrygdede som har ligget på mellom 

50 og 75 % over landsgjennomsnittet.  Det har vært noe nedgang i perioden, men andelen unge uføre er 

stabilt høyt.   
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År 2011-2014 2012-2015 2013-2016 

Hele landet 21,4 22,0 22,5 

Herøy (Nordland) 34,6 35,1 42,9 

Alstahaug 27 29,5 30,1 

Leirfjord 23 26,1 35,1 

Dønna 29,5 34,5 38,1 

Figur 16 – Andel overvektige, inkludert fedme, ved sesjon 1 for begge kjønn, for perioden 2011 – 2016. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 
År 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 

Hele landet 34 34 34 33 33 

Herøy (Nordland) 36 34 38 36 41 

Alstahaug 36 37 40 49 50 

Leirfjord 46 51 45 37 32 

Dønna 52 62 63 61 58 

Figur 17 – Andel overvektige, inkludert fedme, av fødende kvinner med høyde- og vektopplysninger fra første 

svangerskapskontroll, for perioden 2010 – 2016. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Statistikk fra både sesjon 1 og ved første svangerskapskontroll viser at nær halvparten av ungdommer 17 år, 

og fødende kvinner hadde overvekt eller fedme i perioden 2014-2016.  Dette er sannsynligvis en av vår 

største folkehelseutfordringer. 

 

 
Figur 18 – Forventet levealder, menn. (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Forventet levealder for menn i Herøy for perioden 2002 – 2016 var 77,3 år, og lå 1,5 år under 

landsgjennomsnittet på 78,8 år.  Det er likevel verdt å merke seg at gjennomsnittsalderen har steget med 1,2 

år for menn fra Herøy fra perioden 1997 – 2011 til perioden 2002 – 2016. 
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Figur 19 – Forventet levealder, kvinner, (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Forventet levealder for kvinner i Herøy har hatt en svakt negativ utvikling fra 82,4 år for perioden 1998 – 

2012 til 81,7 år for perioden 2002 – 2016, en nedgang i gjennomsnittlig levealder på 0,7 år.   

 

Gjennomsnittlig levealder for kvinner på landsbasis og for de andre kommunene i HALD-regionen har stort 

sett hatt en positiv utvikling i samme periode, med unntak av Alstahaug som også har hatt en nedgang i 

forventet levealder for kvinner fra 82,8 år i perioden 2001-2015 til 82,5 år i perioden 2002-2016. 

 

 
Figur 20 – Frafall i videregående skole, i prosent.  

Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Herøy kommune har siden høsten 2013 jobbet målrettet med å styrke læringsmiljøet i skole og barnehage.  

En av grunnene til dette arbeidet har vært et bekymringsfullt nivå på frafallet i videregående skole, der vi 

registrerte at vi i perioden 2009 – 2011 hadde et frafall på over 45 %.  Det er derfor gledelig å se at vi har 

hatt en sterk bedring av dette de siste årene.  I perioden 2014 – 2016 lå andelen elever som ikke fullførte 

videregående skole innen fem år på ca. 17 %.  I samme periode var det gjennomsnittlige frafallet i Norge på 

22 %.  Hvis dette resultatet holder seg over tid, er utfordringene i forhold til frafall i videregående skole 

blant elever fra Herøy kommune løst. 
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Bolig 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Enebolig 720 718 722 722 723 

Tomannsbolig 26 24 24 24 24 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 51 51 51 51 51 

Boligblokk 51 48 48 52 52 

Bygning for bofellesskap 7 7 7 7 7 

Andre bygningstyper 10 9 8 8 9 

Totalt 865 857 860 864 866 
Figur 21 - Boliger etter bygningstype (Kilde: SSB) 

 

Antall eneboliger i Herøy har vært økende på grunn av stor byggeaktivitet, som blant annet er utløst av 

kommunale tilskudd tildelt via Husbanken, med bakgrunn i at Herøy kommune midler fra prosjektet 

«Boligbygging i distriktene». 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Enebolig 5 4 5 9 6 

Tomannsbolig 0 0 0 0 0 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 0 0 0 0 0 

Boligblokk 15 4 0 4 0 

Bygning for bofellesskap 0 0 0 0 0 

Andre bygningstyper 0 0 0 0 0 

Totalt 20 8 5 13 6 
Figur 22 – Antall nybygde boliger etter 2011. (Kilde: SSB) 

 

Herøy kommune har de siste årene lagt til rette for en strategisk utbygging av boliger, gjennom 

tilskuddordninger og etablering av et kommunalt boligselskap.  Dette har ført til at det i løpet av perioden 

2012 – 2016 er bygget 52 boliger i kommunen. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Herøy 506 504 511 516 524 

Alstahaug 350 352 358 357 359 

Leirfjord 416 418 431 442 446 

Dønna 390 406 421 426 342 

Totalt 1 662 1 680 1 721 1 741 1 671 
 

Figur 23 – Utviklingen av antall fritidsbygninger i Herøy i perioden 2011 – 2017, (Kilde: SSB) 

 

Antall fritidshus i Herøy er i stadig vekst, og Herøy kommune er den klart største kommunen i regionene når 

det gjelder fritidseiendommer. 
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Boligomsetning og pris 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Herøy 15 15 27 26 18 

Alstahaug 120 103 122 96 82 

Leirfjord 34 30 36 31 18 

Dønna 17 13 15 9 15 

HALD 186 161 200 162 133 

Figur 24 - Omsetning av boligeiendommer i HALD-regionen (Kilde: SSB) 

 

Boligomsetningen i Herøy økte noe i årene 2015 og 2016, i 2017 har det vært en nedgang i antall 

omsetninger igjen.    

 

I HALD-sammenheng har det vært en markert nedgang i boligomsetninger de siste tre årene.  

 

  
Figur 25 - Prisutvikling ved salg av boligeiendommer i HALD, i hele tusen. (Kilde: SSB) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Herøy 13 19 12 22 8 

Alstahaug 8 4 3 8 11 

Leirfjord 12 12 12 9 8 

Dønna 13 13 26 13 10 

HALD 46 48 53 52 37 

Figur 26 - Omsetning av fritidseiendommer i HALD-regionen, (Kilde: SSB) 

 

Akkurat som med boligsalg, har det vært en nedgang i omsetninger av fritidseiendommer i løpet av de siste 

tre årene, og 2017 er det svakeste året i hele femårsperioden fra 2013 – 2017. 
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Arbeids- og næringsliv 

 
Figur 27 - Antall sysselsatte med bosted i Herøy per 4. kvartal fordelt på næringstyper: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 116 115 101 99 112 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 19 16 16 11 17 

10-33 Industri 142 138 133 136 123 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 2 2 3 0 0 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 64 66 63 72 60 

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 75 88 77 78 75 

49-53 Transport og lagring 74 68 68 65 62 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 13 14 14 17 10 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 1 3 3 0 

64-66 Finansiering og forsikring 2 1 3 0 3 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 25 27 35 35 35 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 38 44 37 52 47 

84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 35 42 32 31 33 

85 Undervisning 46 42 42 47 48 

86-88 Helse- og sosialtjenester 166 164 151 155 167 

90-99 Personlig tjenesteyting 15 13 13 15 12 

00 Uoppgitt 3 7 8 8 3 

Sum Herøy 836 846 799 824 807 

Alstahaug 3 723 3 677 3 557 3 611 3 572 

Leirfjord 1 075 1 080 1 013 1 053 1 059 

Dønna 667 672 637 648 652 

Sum regionen 6 301 6 275 6 006 6 136 6 090 

(Kilde: SSB) 

 

Antall sysselsatte med bosted i Herøy har vært varierende i løpet av siste femårsperiode (2013 – 2017).  Den 

eneste næringsgruppen som har hatt en positiv utvikling i løpet av de siste fem årene er teknisk tjenesteyting 

(+10 sysselsatte), eiendomsdrift.  Næringsgruppene med størst nedgang er industri (-19 sysselsatte) og 

transport (-12 sysselsatte).    

 

Hele HALD-regionen har hatt en nedgang i antall sysselsatte med bosted i regionen.  Det er likevel 

Alstahaug kommune som har hatt den største nedgangen i perioden 2013 - 2017, med 4,1 %, tett fulgt av 

Herøy kommune med en nedgang på 3,5 %.  Leirfjord har hatt en nedgang i antall sysselsatte med bosted i 

kommunen på 1,5 % og for Dønna kommune er nedgangen på 2,2 %.  
 

Figur 28 - Sysselsetting og pendling i Herøy kommune per 4. kvartal 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sysselsatte personer bosatt i kommunen 838 846 797 826 807 

- pendler inn i kommunen 135 145 145 147 140 

- pendler ut av kommunen 136 146 141 138 142 

- arbeider i kommunen 837 845 801 835 805 
(Kilde: SSB) 

 

Både utpendling og innpendling til Herøy kommune har vært stabilt i siste femårsperiode (2013 – 2017).  

Innpendlingen har økt med 5 personer fra 2013 til 2017, og utpendlingen har gått opp med 6 personer i 

samme periode.  Samtidig går antall arbeidsplasser ned med 32 i perioden 2013 – 2017. 

 



 19 

 
Figur 29 – Andel av sysselsatte som er bosatt i kommunen og som pendler ut per 4. kvartal. (Kilde: SSB) 

 

Andelen av sysselsatte i Herøy som pendler ut av kommunen har vært stabilt lenge, og var i 2017 på 17,6 %.  

 

Kommunikasjonsmønster og muligheter er viktige for å knytte HALD-regionen til ett felles bolig- og 

arbeidsmarked.  Statistikken viser at andelen pendlere i Herøy er lavt (17,6 %), og er på samme nivå som 

Alstahaug kommune (15,1 %).  I Dønna kommune er andelen pendlere dobbelt så stor som i Herøy, med 

30,2 %, og i Leirfjord er andelen pendlere enda høyere, og lå i 2016 på 50,8 %. 

 

Den lave utpendlingen fra Herøy har flere mulige årsaker.  En av dem er at kommunen har et mangfold 

næringsliv med mange gründere som klarer å skaffe arbeidsplasser til størsteparten av de sysselsatte i 

kommunen.  Det er også en utfordring for kommunen at det er tungvint å pendle inn til regionssenteret i 

Sandnessjøen, og at lang reisetid og begrensede kommunikasjonsmuligheter legger føringer som påvirker 

mulighetene til utpendling fra kommunen. 

 

 
Figur 30 – Andel av sysselsatte som har arbeid i kommunen og som pendler inn i kommunen per 4. kvartal. (Kilde: SSB) 

 

I 2017 utgjorde arbeidstakere som pendler inn til Herøy kommune 17,4 % av alle med arbeidsplass i 

kommunen.  Herøy har hatt en svak økning i innpendlingen fra 16,1 % i 2012 til dagens nivå på 17,4 %.  
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Alstahaug og Leirfjord har omtrent lik andel av innpendlere med henholdsvis 21,7 % og 20,0 %.  Den 

kommunen som har desidert laves andel av innpendling i HALD-regionen er Dønna kommune med en andel 

på 13,2 %. 

 

 
Figur 31 – Samlet omsetning for næringslivet med adresse i kommunen for regnskapsåret 2016. 

(Kilde: Brønnøysundregistrene) 

 

Næringslivet i Herøy kommune omsatte i 2016 for 1 152 mill kr.  Dette er 26,1 % av den samlede omsetning 

for næringslivet i HALD-regionen. 

 

 
Figur 32 – Utvikling i samlet omsetning i næringslivet i HALD-kommunene i perioden 2007 – 2016 i mill kroner. 

(Kilde: Brønnøysundregistrene) 

 

Den samlede omsetningen i HALD-regionen har nær doblet seg i løpet av de siste 10 årene.  Omsetningen i 

næringslivet i Herøy passerte for første gang en milliard kroner i 2015, og omsetningen i kommunen har 

vært i kontinuerlig sterk vekst siden 2011.  Leirfjord kommunen er den eneste i regionen der det har vært en 

nedgang i omsetningen i løpet av siste 10-årsperiode.  Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av 

hjørnestensbedriften Salmus AS. 
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Figur 33 – Prosentvis vekst i omsetningen i næringslivet i HALD-kommunene sett i forhold til omsetningen i 2007. 

(Kilde: Brønnøysundregistrene) 

 

Næringslivet i Herøy har hatt en samlet vekst i omsetningen i 10-årsperioden fra 2007 – 2016 på 252 %.  I 

perioden 2011 - 2016 har den årlige veksten i omsetning i næringslivet vært på minst 20 %. 

 

Den andre kommunen i regionen der næringslivet har hatt en formidabel utvikling er Dønna, der 

omsetningen i næringslivet økte med 399 % i perioden 2007 – 2016.  Årsaken til den positive utviklingen i 

Dønna kan knyttes nært til utviklingen i Let Sea AS, som i 2016 sto for 40 % av den samlede omsetningen i 

næringslivet i Dønna kommune. 

 
Figur 34 – Oversikt over bedrifter i Herøy kommune, rangert etter omsetning i 2016. 

(Kilde: Brønnøysundregistrene) 

 Juridisk selskapsnavn 
Omsetning i hele 

tusen - 2016 

Prosentandel av samlet 

omsetning - 2016 

1 Seløy sjøfarm as 192 117 16,677 

2 Kobbvåglaks as 180 834 15,698 

3 Seløy undervannsservice as 121 794 10,573 

4 Grimstad holding as 106 793 9,270 

5 Bra kasser as 54 096 4,696 

6 Bra-vask as 52 697 4,574 

7 Seløy sjøprodukter as 34 035 2,954 

8 Per johansen transport as 33 035 2,868 

9 Mørenot øksningan as 29 143 2,530 

10 Robert grønbech as 28 174 2,446 

11 Seløy kystberedskap as 26 054 2,262 

12 Iberneset eiendomsutvikling as 19 404 1,684 

13 Vikafisk as 17 822 1,547 

14 Contractor bygg as 14 486 1,257 

15 Olaf pettersen as 13 267 1,152 

16 Byggsenteret as 13 090 1,136 

17 Sigurd dahl ans 12 788 1,110 

18 Angel frakt as 11 428 0,992 
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 Juridisk selskapsnavn 
Omsetning i hele 

tusen - 2016 

Prosentandel av samlet 

omsetning - 2016 

19 Hl økonomiservice as 11 427 0,992 

20 Herøy bil & maskin as 11 415 0,991 

21 Sodai as 11 238 0,976 

22 Seløy fisk as 10 068 0,874 

23 Elektro & kjøleteknikk as 9 247 0,803 

24 Svingmar as 7 758 0,673 

25 Herøy slipp & plastservice as 6 889 0,598 

26 Færøy eiendom as 6 669 0,579 

27 Larsens motorservice as 6 509 0,565 

28 Coop seløy sa 6 425 0,558 

29 Etcetera-botaniske utskeielser mm as 5 998 0,521 

30 Herøy asvo as 5 910 0,513 

31 Atax as 5 646 0,490 

32 Partrederiet bjørnsvik ans 5 527 0,480 

33 Herøy sport & fritid as 5 515 0,479 

34 Seløy kystferie as 5 402 0,469 

35 Rolf edvardsen maskinentreprenør as 5 179 0,450 

36 Feldt transport as 4 960 0,431 

37 Albrigtsen kiosk as 4 611 0,400 

38 Herøy glass og gave as 4 313 0,374 

39 Brasøy handelssamvirke as 4 206 0,365 

40 Kremmarhuset as 4 189 0,364 

41 Solli barnehage as 3 813 0,331 

42 Herbo as 3 674 0,319 

43 Jarle jacobsen slip og mekanisk verksted as 2 726 0,237 

44 Jako eiendom as 2 151 0,187 

45 Torids frisør og braseth gjestegård as 2 000 0,174 

46 Herøy bilterminal as 1 978 0,172 

47 Kvikken as 1 919 0,167 

48 Augustbrygga as 1 871 0,162 

49 Husvær handel as 1 599 0,139 

50 Reps-prosjekt as 1 480 0,128 

51 Ledone as 1 362 0,118 

52 Asplund eiendom as 1 303 0,113 

53 Færøyvågen as 1 287 0,112 

54 Proficio as 1 222 0,106 

55 Enok as 1 114 0,097 

56 Silvalen eiendom as 1 111 0,096 

57 Flostad eiendom as 1 058 0,092 

58 Brattli takst og byggvurdering as 875 0,076 

59 Herøy fiber as 861 0,075 

60 Furuvold eiendom as 751 0,065 

61 Kaikanten herøy as 740 0,064 

62 4seasons adventure as 680 0,059 

63 Perle graphic design as 653 0,057 

64 Seløy fisk eiendom as 641 0,056 
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 Juridisk selskapsnavn 
Omsetning i hele 

tusen - 2016 

Prosentandel av samlet 

omsetning - 2016 

65 S c j holding as 635 0,055 

66 Herøy senteret as 502 0,044 

67 Ut i øyan as 455 0,039 

68 Mika eiendom as 429 0,037 

69 Husvær ekspedisjon as 408 0,035 

70 Ruen thai as 382 0,033 

71 Herøy entreprenørforretning as 360 0,031 

72 Tcb a/s 345 0,030 

73 Herøy servicebygg as 333 0,029 

74 Flosta industrier as 297 0,026 

75 Sea server as 281 0,024 

76 Svennholmen as 209 0,018 

77 Richter sjåførservice as 141 0,012 

78 Elijon invest as 66 0,006 

79 Innerholmen holding as 53 0,005 

80 Løv invest as 51 0,004 

81 Herøy mekaniske verksted as 6 0,001 

Samlet omsetning i 2016 1 152  

 

Samferdsel 

 
Figur 35 – Transportert biltrafikk, målt i PBE (Personbilenheter), i sambandene Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og 

Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017.  (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen). 

 

I perioden 2013 - 2015 har det vært en markant økning i biltrafikken i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-

sambandet med en økning på 33 867 PBE.    Biltrafikken i Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet økte i 

samme tidsrom med 2 084 PBE.  Herøysambandet gikk forbi Dønnasambandet i løpet av 2014, og utgjorde 

52,9 % av det samlede biltrafikkvolumet for begge samband i 2017. 
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Figur 36 – Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – 

Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017.  (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen). 

 

Det var store utfordringer med stabilitet og frekvens i Herøysambandet i 2013.  I januar 2014 kom de nye 

ferjene på plass og vi fikk et betydelig forbedret rutetilbud.  Dette har påvirket passasjertrafikken, som har 

gått opp med 33 % i Herøysambandet i perioden 2013 til 2017.    

 

Dønnasambandet er størst på antall transporterte passasjerer, og var på 267 462 passasjerer i løpet av 2017.  

For Herøysambandet lå passasjertallet på 237 072 passasjerer i løpet av 2017.   

 

Samlet sett så økte passasjertrafikken fra Dønna og Herøy med 18 % i perioden 2010 – 2017.  Det samlede 

passasjertallet for begge samband var i 2017 på 504 534 passasjerer.  Dønna sambandet utgjorde 53,0 % av 

den samlede passasjertrafikken i begge samband. 

 

 
Figur 37 - Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – 

Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017.  (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen). 
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Stabiliteten i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet har vært i sterk bedring i løpet av perioden 2010 – 

2017.  I 2011 var det 1 849 gjenstående kjøretøy i dette sambandet.  Dette tilsvarer 1,9 % av det samlede 

antall transporterte kjøretøy i sambandet dette året.  I 2015 var dette gått ned til 681 gjenstående kjøretøy.  

Dette er en reduksjon på 63 % i forhold til 2011-nivået.  Dessverre har det vært utfordringer med stabilitet i 

perioden 2015 - 2017, og vi har derfor fått en økning i antall gjenstående biler i begge samband.  Vi er 

likevel langt unna tilstandene slik de var i kriseåret 2011. 

 

I Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet har det vært motsatt utvikling.  I 2011 var det 137 gjenstående 

kjøretøy i dette sambandet, og det har vært en gradvis økning i antall gjenstående biler til 546 biler i 2017.   

Utdanning 

 
Figur 38 – Andelen av befolkningen 25 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2016.  

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Herøy kommune har et lavere utdanningsnivå blant kommunens innbyggere som er 25 år eller eldre enn 

regionen og landet for øvrig.  I 2016 var det 63 % av kommunens innbyggere som hadde utdanning på 

videregående nivå eller høyere.  Til sammenligning har 74 % av innbyggerne i aldersgruppen fra 25 år og 

oppover, videregående utdanning eller høyere i Alstahaug kommune.  For Norge som helhet er det 78 % av 

befolkningen fra 25 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere.  Det som er 

gledelig er at andelen med høgskole eller universitetsutdanning øker i Herøy hvert år. 
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Figur 39 – Andelen av befolkningen 25 år og oppover som har utdanning på høgskole eller universitetsnivå i 2016.  

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

Andelen av befolkningen i Herøy som har høgskole- eller universitetsutdanning har over tid vært lavt i 

Herøy.  Dette har sammenheng med behovene til næringslivet i kommunen, og påvirkes også i noen grad av 

at det er en stor andel eldre i kommunen, som har et lavt utdanningsnivå.  Andelen av Herøys befolkning, 25 

år og oppover med høgskole- eller universitetsutdanning ligger på 18 %, landsgjennomsnittet er 36 %. 

 

 
Figur 40 - Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2016. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Ser vi derimot på utdanningsnivået til aldersgruppen 30 – 39 år, så kommer det fram et noe annet bilde.  I 

denne gruppen har 78 % av befolkningen i Herøy utdanning på videregående nivå eller høyere.  Dette er 

høyest i HALD-regionen.  Årsaken til dette er at det er en svært liten andel av denne aldersgruppen i Herøy 

som bare har grunnskoleutdanning.  Andelen av aldersgruppen 30-39 år som bare har utdanning på 

grunnskolenivå har blitt betydelig redusert i Herøy på 10 år.  (I 2006 hadde 30 % av denne aldergruppen 

grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå.  I 2016 var dette redusert til 22 %). 
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Figur 41 – Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på høgskole eller universitetsnivå i 2016. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Dønna kommune har som den eneste i HALD-regionen, hatt et synkende utdanningsnivå de senere årene, og 

har nå den laveste andelen av befolkningen mellom 30 – 39 år med universitets- eller høgskoleutdanning i 

regionen, med 27,8 %.  For Herøy kommune sitt vedkommende har det vært en positiv utvikling i perioden 

fra 2001 til 2016, der andelen innbyggere 30 – 39 år med universitets- eller høgskoleutdanning gikk opp fra 

22,1 % til 28,2 %. 

 

 

 
Figur 42 - Andelen av befolkningen mellom 30 - 39 år med høgskole/universitet som høyeste fullførte utdanningsnivå i 

perioden 2001 - 2016. (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

I 2010 var det 25 % av befolkningen i Herøy, mellom 30 – 39 år, som hadde høgskole- eller 

universitetsutdanning.  I 2015 er andelen økt til 28 %.  Den kommunen i HALD-regionen som har hatt den 

sterkeste utviklingen på dette området, er Leirfjord kommune, der andelen av befolkningen mellom 30 – 39 

år med høgskole- eller universitetsutdanning økte fra 29 % i 2010 til 39 % i 2015.  Alstahaug kommune har 

hatt en stabil andel høgskole- og universitetsutdannede de siste fem årene, og ligger i 2016 på 39 %.  Dønna 

kommune har i perioden 2010 til 2016 fått redusert andelen med universitets- og høgskoleutdannede fra 32 

% i 2010 til 28 % i 2016. 
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Arbeidsledighet 

 
Figur 43 – Gjennomsnittlig årlig andel arbeidsløse for aldersgruppen 30 – 74 år, av bosatte. (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Herøy kommune har over tid hatt et høyere nivå på arbeidsledigheten enn regionen for øvrig.   

Siste femårsperiode (2012 – 2016) har vært preget av jevnlige permitteringer, som har ført rekordhøy 

arbeidsledighet i kommunen.   

 

I 2016 var det en sterk forbedring, og arbeidsledighetstallene for Herøy var omtrent som i regionen for 

øvrig. 
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SAMFUNN 

Herøy – et hav av muligheter 

 

Herøy kommunestyre gjennomførte i perioden 2012 - 2015 en meget grundig prosess med å utvikle en ny 

kommuneplan. Dette er politikernes og administrasjonens viktigste strategiske styringsdokument. 

Dokumentet er politikernes mål og tiltaksplan for de nærmeste 4-12 årene.  

 

Plandokumentet har utgangspunkt i de politiske programmene politikerne har gått til valg på. Vi får derfor 

en hovedrevisjon av kommuneplanen hvert 4. år, etter valg av nytt kommunestyre. 

 

Kommunestyret i Herøy kommune har vedtatt følgende visjon for kommunen:  

 

Herøy – et hav av muligheter. 

 

Kommunestyret har videre vedtatt at kommunen skal ha to hovedsatsingsområder: 

 

1. Næringsutvikling 

2. Økt bosetting 

 

Det er utarbeidet kommunedelplaner for hovedsatsingsområdene. Det utvikles parallelt en helt ny arealplan 

for kommunen. Kommunestyret har videre vedtatt at det skal utarbeides sektorplaner for: 

 

- Helse, sosial og omsorg 

- Oppvekst og kultur 

- Effektiv forvaltning 

 

Prioriteringene i kommunedelplanene og sektorplanene danner grunnlaget for prioriteringene i 

økonomiplanen. 

 

Kommunestyret har i tillegg til visjonen vedtatt hovedmål og delmål i de enkelte planene og lagt grunnlaget 

for de arealpolitiske retningslinjene i arealplanen. Kommuneplanarbeidet ble ledet av styringsgrupper 

nedsatt av kommunestyret for den enkelte plan. 

 

Samfunnsdelen, med delplaner, ble ferdigstilt fra de politiske arbeidsgruppene i løpet av 2013, og ble 

endelig politisk vedtatt av kommunestyret den 18. mars 2014, i sak 2/14. 

 

Dessverre har Herøy kommune ikke kommet i gang med kommuneplanprosessen enda for 

kommunestyreperioden 2015 – 2018. 
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BRUKER 
 

Kommunene er de desidert største produsentene av velferdstjenester i landet. Den største utfordringen 

kommunen har som tjenesteprodusent, er avstanden mellom egen tilgjengelig kapasitet, og innbyggernes 

forventninger til tjenestetilbudet.  Kommunens befolkningsstruktur og folketall er i endring.  Det vil kunne 

bety endringer i etterspørselen etter tjenester vi har i dag, men også etterspørsel etter nye tjenester. Dette må 

også sees i sammenheng med kommunens økonomiske handlingsrom og utfordringer med hensyn til å 

rekruttere personer med riktig kompetanse. 

 

Kommunen har også fremtidige utfordringer i forhold til en stadig eldre befolkning og behovene som 

kommer med ”eldrebølgen” i et perspektiv på 10 – 20 år. 

 

I henhold til sektorplan for en effektiv forvaltning skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser minst 

annethvert år innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg, sosialtjeneste, barnevern og byggesak.  

Kommunen har i dette arbeidet tatt i bruk nettbaserte undersøkelser utarbeidet av KS.   

 

Barnehage og skole er pålagt å gjennomføre undersøkelser årlig gjennom ”system for vurdering og 

oppfølging av barnehager og skoler i Herøy”, som ble vedtatt av kommunestyret den 11.4.2007 i sak 16/07.  

I tillegg til dette er skolen pliktig gjennom opplæringsloven til å gjennomføre ”Elevundersøkelsen” som er 

en kartlegging av elevenes læringsmiljø.  Skolen må også gjennomføre kartleggingstester av elevene på 

ulike trinn og fag.  Disse er til dels sammenlignbare med andre kommuner. 

Kvalitet 

 

I 2017 ble følgende spørreundersøkelser gjennomført: 

 Brukerundersøkelse i barnehagene (Bedre kommune) 

 Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet) 

 

I tillegg gjennomføres følgende obligatoriske kartlegginger: 

 Nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning, og nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i engelsk. 

 Skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn 
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Spørreundersøkelse i barnehagen – foreldre/foresatte 

Brukerundersøkelsen ble i 2017 gjennomført Herøy barnehage.   Undersøkelsen består av 31 spørsmål som 

foreldre/foresatte skal gi en karakter fra 1 – 6, eller vet ikke, der 6 er best.  I 2017 var svarprosenten i Herøy 

barnehage 81 %. 

 

 Snitt Herøy barnehage 
Gjennomsnitt 
36 kommuner 

Resultat for brukerne 5,6 5,2 

Trivsel 5,6 5,3 

Brukermedvirkning 5,4 4,9 

Respektfull behandling 5,6 5,4 

Tilgjengelighet 5,6 5,5 

Informasjon 5,4 4,9 

Fysisk miljø 5,3 4,8 

Helhetsvurdering 5,6 5,3 

Snitt totalt 5,5 5,1 
Figur 44 - Gjennomsnittlig brukertilfredshet i Herøy barnehage per dimensjon høsten 2017, sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. (Kilde: bedrekommune.no) 

 

Herøy barnehage har et meget positivt resultat og ligger godt over landsgjennomsnittet.  I en 

helhetsvurdering av hvor fornøyd foreldre er med barnehagen der 1 er «i liten grad» og 6 er «i svært stor 

grad», får Herøy barnehage en score på 5,5.  Barnehagen har ikke hatt en score under 5 på noen dimensjoner 

i undersøkelsen de siste fire årene.   

 

Utvikling i Herøy barnehage over tid 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Svarprosent 94 % 89 % 90 % 96 % 81 % 

Resultat for brukerne 5,5 5,5 5,6 5,5 5,6 

Trivsel 5,5 5,6 5,7 5,5 5,6 

Brukermedvirkning 5,3 5,4 5,5 5,4 5,4 

Respektfull behandling 5,6 5,6 5,7 5,6 5,6 

Tilgjengelighet 5,7 5,7 5,8 5,7 5,6 

Informasjon 5,3 5,3 5,5 5,2 5,4 

Fysisk miljø 5,1 5,3 5,4 5,1 5,3 

Helhetsvurdering 5,6 5,5 5,7 5,4 5,6 

Snitt totalt 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 
Figur 45 – Gjennomsnittlig brukertilfredshet i Herøy barnehage per dimensjon i perioden 2013 - 2017. 

(Kilde: bedrekommune.no) 

 

I perioden 2013 – 2017 har Herøy barnehage hatt en høy score på brukerundersøkelsen på alle områder.   

 

Med bakgrunn i resultatene på denne brukerundersøkelsen for perioden 2012 – 2014, kåret 

Kommuneforlaget Herøy barnehage til best i landet, sammen med Dovre barnehage.    
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Brukerundersøkelse – psykisk helse 

Brukerundersøkelsen innen psykisk helse har blitt gjennomført to ganger så langt, i 2007 og i 2013.  

Deltakelsen har vært noe lav. Det var 10 av 30 påmeldte som svarte i 2007, dette gir en deltakerandel på 33 

%.  I gjennomføringen i 2013 var det 9 av 26 påmeldte som deltok, som gir en deltakerandel på 35 %. 

 

De lave deltakertallene gjør at feilmarginen i undersøkelsen kan være høy.  Det vil derfor være viktig å være 

forsiktig i tolkningen av resultatene. 

 

I 2013 fikk vi følgende resultat fra undersøkelsen: 

 Snitt Herøy Snitt Norge 

Deltakelse 9 av 26 (35 %) - 

Tilgjengelighet 3,8 3,6 

Informasjon  3,3 3,1 

Personalets kompetanse 4,0 3,6 

Samarbeid med andre tjenester 3,2 3,6 

Brukermedvirkning 3,4 3,4 

Respektfull behandling 4,0 3,8 

Resultat for brukeren 3,5 3,4 

Helhetsvurdering 4,0 3,6 

Snitt totalt 3,7 3,5 
Figur 46 – Resultater fra brukerundersøkelse som er levert av Kommuneforlaget for området psykisk helse.  Resultatene 

fra denne undersøkelsen er fra 2013.  (Kilde: bedrekommune.no) 

 

Brukerundersøkelsen innen psykisk helse i 2013, viser resultater som ligger på landsgjennomsnittet eller 

bedre for de fleste spørsmålsgruppene.  Unntaket er dimensjonen «Samarbeid med andre tjenester», som 

ligger 0,4 poeng under landsgjennomsnittet.  Resultatet på dette området har likevel hatt en positiv utvikling 

siden forrige undersøkelse ble gjennomført i 2007, da var resultatet for dimensjonen «Samarbeid med andre 

tjenester» 2,8. 

 

Sammenligning av resultatene fra brukerundersøkelsene i 2007og 2013: 

 2007 2013 

Deltakelse 10 av 30 (33 %) 9 av 26 (35 %) 

Tilgjengelighet - 3,8 

Informasjon  3,4 3,3 

Personalets kompetanse 4,0 4,0 

Samarbeid med andre tjenester 2,8 3,2 

Brukermedvirkning 3,8 3,4 

Respektfull behandling 3,9 4,0 

Resultat for brukeren 3,2 3,5 

Helhetsvurdering 3,9 4,0 

Snitt totalt 3,6 3,7 
Figur 47 – Resultater fra brukerundersøkelse som er levert av Kommuneforlaget for området psykisk helse.  Tabellen 

viser sammenstilling av resultatene for 2007 og 2013.  (Kilde: bedrekommune.no) 

 

Det har vært en positiv utvikling i resultatet fra brukerundersøkelsen på dimensjonen «Resultat for 

brukeren», som gikk opp med 0,3 poeng.  Dimensjonen «Brukermedvirkning» har derimot hatt en negativ 

utvikling med en nedgang på 0,4 poeng. 
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Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er en obligatorisk årlig spørreundersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i Norge.  Da vi 

har små kull i Herøy har vi valgt å gjennomføre undersøkelsen hvert år blant alle elevene fra 7. til 10 trinn.   

 

Skalaen på undersøkelsen er 1-5, der høy verdi betyr et positivt resultat.  De ulike spørsmålene i 

undersøkelsen samles i kategorier.  Gjennomsnittsresultatet for en slik kategori kalles en indeks, og er det 

som presenteres i denne oversikten. 

 
Figur 48 – Elevundersøkelsen høsten 2016 (69 elever fra 7. – 10. trinn deltok, Kilde: Skoleporten) 

Indeks Herøy Nasjonalt 

Trivsel 4,4 4,3 

Støtte fra lærer 4,4 4,2 

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 

Vurdering for læring 3,8 3,6 

Læringskultur 4,0 4,0 

Mestring 4,0 4,0 

Motivasjon 3,9 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,6 

Felles regler 4,2 4,1 

Mobbing på skolen  4,6 4,7 

Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,7 

Praktisk opplæring 3,3 3,2 

Variert opplæring 4,1 3,9 

Relevant opplæring 4,0 3,8 

Innsats 4,1 4,1 

 

I hovedsak avviker ikke indeksene for Herøy skole i særlig grad fra landsgjennomsnittet.  Unntakene gjelder 

positivt for følgende kategorier: 

 Elevdemokrati og medvirkning (+0,3) 

 Utdanning og yrkesveiledning (+0,3) 

 

Indeks 2013 2014 2015 2016 
Deltakere 61 77 69 66 

Trivsel 4,0 4,2 4,3 4,4 

Støtte fra lærer 3,9 4,3 4,3 4,4 

Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,1 4,1 

Vurdering for læring 3,5 3,8 3,7 3,8 

Læringskultur 3,0 3,9 4,0 4,0 

Mestring 3,9 4,1 4,0 4,0 

Motivasjon 3,5 3,9 3,8 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,9 3,8 3,9 

Felles regler 4,0 4,2 4,2 4,2 

Mobbing på skolen  4,6 4,7 4,9 4,6 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,9 4,0 4,0 

Praktisk opplæring 2,7 2,9 3,0 3,3 

Variert opplæring 3,4 3,9 4,1 4,1 

Relevant opplæring 3,5 4,0 4,1 4,0 

Innsats 4,0 4,2 4,1 4,1 

Figur 49- Utvikling av resultatene på Elevundersøkelsen ved Herøy skole i perioden 2013 - 2016. (Kilde: Skoleporten) 

 

Herøy skole hadde en veldig positiv utvikling på resultatet av Elevundersøkelsen fra 2013 til 2014.  I 2015 

og 2016 har dette nivået blitt videreført, med ingen vesentlige endringer. 
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Informasjon 

Herøyfjerdingen tok i april/mai 2013 i bruk en ny teknisk løsning.  Dette er den sammen løsningen som 

brukes på kommunens nettsider.   Denne løsningen har fungert meget tilfredsstillende.  I løpet av 2017 fikk 

Herøyfjerdingen oppdatert designet, og en mer modernisert løsning ble tatt i bruk.  

 

I løpet av 2014 ble bemanningen i kommunens informasjonstjeneste endret.  To personer deler nå på en 50 

% stilling rettet mot arbeid med, og oppdatering, av kommunens nettsider og nettavisen «Herøyfjerdingen».   

 

Det har vært jobbet aktivt med å ta i bruk flere digitale skjema, og per april 2018 er det tatt i bruk 34 ulike 

skjema så langt.  I løpet av 2017 er det blitt produsert 504 nyhetssaker for «Herøyfjerdingen». 

 

Herøyfjerdingen hadde 19 kjøpere av annonseplass i 2017. 
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ORGANISASJON 
 

Herøy kommune organiserer tjenester for kommunens innbyggere fra vugge til grav. Dette krever etter 

forholdene en kompleks organisasjon sammensatt av svært mange fagområder.  

Vi har valgt å organisere tjenestene innenfor driftsenheter og fagenheter. Fra 1.1. 2010 er ledelsen organisert 

i kun to nivå. Øverst sitter rådmannen med tre kommunalledere i stab. Direkte under rådmannens og hans 

stab sitter enhetslederne (lederne av driftsenhetene). Lederne av fagenhetene er knyttet opp mot en av 

kommunallederne. Rådmannen, kommunallederne og driftsenhetslederne utgjør kommunens ledergruppe. 

 

Ledergruppen møtes ca. en gang pr. måned. Ledergruppen drøfter alle større og prinsipielle saker før de 

besluttes eller legges fram til politisk behandling. Den største og viktigste saken i løpet av året er 

innstillingen til budsjett og økonomiplan. Ledergruppen drøfter samlet prioritering mellom enhetene ut fra 

den rammen som tilrettelegges av sentrale myndigheter. Ledergruppens konklusjon er noe alle enhetsledere 

står bak og blir dermed rådmannens innstilling til politiske organer. Enhetslederne avgir økonomisk rapport 

en gang i måneden.  

 

Det er en nær kontakt mellom rådmannens stab og hans enhetsledere. Dette betyr at den strategiske ledelsen 

kommer nærmere utøvende drift. Dette er positivt i begge retninger. 

 

I sin daglige ledelse har enhetslederne delegert alt ansvar og myndighet fra rådmannen. Dette gjelder spesielt 

økonomi og personalledelse innenfor egen enhet. 

 

Organisasjonskartet til Herøy kommune ble endret igjen per 01.01.17, da kommunen igjen organiserte 

tekniske tjenester som egen enhet. 
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Utvikling 

Tilflytterprosjektet 

Herøy kommune søkte våren 2016 om å få være pilotkommune i Nordland fylkeskommunes 

utviklingsprogram «Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring».  Vi fikk innvilget søknaden og en 

arbeidsgruppe ble etablert, og deltok på oppstartsamling i juni og i oktober 2016.  Arbeidsgruppen foreslås å 

bestå av følgende personer: 

 Geir Berglund – kommunalleder 2 – prosjektleder 

 Siv Nilsen – kommunalleder 1 

 Jelena Budesa – leder for frivilligsentralen 

 Marit Dahl Jørgensen – flyktningkonsulent 

 Mai-Lis Larsen – konsulent – NAV Herøy 

 Roar Aune – biblioteksjef og ungdomsklubbleder 

 

Norskopplæring for arbeidsinnvandrere 

 Voksenopplæringen får ansvar for å utvikle og prøve ut et norskopplæringstilbud til 

arbeidsinnvandrere uten rett og plikt. 

 

Bolystdagene 

 Etablere årlige Bolystdager for å feire nye innbyggere og frivillig sektor i kommunen. 

 

Integreringsprosjektet 

 Videreføre og utvikle mentorordning for innvandrere i regi av frivilligsentralen 

 Arbeide med å integrere innvandrere i frivillig sektor i kommunen. 

 Etablere ordning for praksisplasser for innvandrere i samarbeid med kommunale enheter, lokalt 

næringsliv, NAV og Herøy ASVO 

 Utvikle servicekontoret i kommunen som førsteinstans for tilflyttere og innvandrere, med utvikling 

av informasjonspakker og system for utsending av velkomstpakker til nye innbyggere. 

Rekrutterings- og kvalifiseringsprosjektet 

 Utvikle tiltak for å kvalifisere innvandrere til kommunale stillinger, gjennom tilrettelegging for 

kompetansekartlegging og kunnskap om godkjenningsordninger for utdanning de har gjennomført i 

hjemlandet. 

 Jobb for to.  Satse på kartlegging, kvalifisering og rekruttering av ektefeller og samboere til 

kommunale stillinger. 

 Utvikle og etablere et vikarregister i kommunen, der innbyggere/innvandrere kan registrere seg og 

sin kompetanse.   

 Etablere rutiner for en frivillig kompetansekartlegging av nye innbyggere. 

 

Etablererprosjektet 

 Utvikle kunnskap, metoder og materiell for tilrettelegging for etablerere, som også tilpasses til 

innvandrere 

 Etablere mentorordning for etablerere, der ressurspersoner kan stille opp som rådgiver for en 

etablerer i tiden fram mot etablering og oppstart av virksomhet. 

 

Boligprosjektet 

 Utvikle boligpolitisk- og sosialpolitisk plan for kommunen. 

 Videreutvikle samarbeidet med HerBo for videre boligbygging tilpasset kommunens behov. 

 Delta i Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd». 
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Språkkommuneprosjektet 

Herøy kommune søkte Utdanningsdirektoratet våren 2017, om å få status som språkkommune.  Kommunen 

fikk innvilget dette i løpet av sommeren 2017, og høsten 2017 startet prosjektet opp.  Det er blitt utviklet et 

strategidokument for prosjektet i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og formålet med 

språkkommunesatsingen i kommunen er: 

 

1. Herøy kommune ønsker, gjennom språkkommuneprosjektet, å styrke språklige og sosiale ferdigheter 

for barn og voksne i utdanningsløpet.  Dette vil gi større mulighet til aktiv deltagelse i samfunnet. 

 

2. Herøy kommune ønsker å bruke språkkommunesatsingen til å videreføre og videreutvikle måten vi 

organiserer og driver systematisk utviklingsarbeid på i kommunen. 

I tillegg har kommunen definert følgende hovedmål for Språkkommuneprosjektet: 

- Herøy kommune vil skape et helhetlig fokus på språk, lesing og skriving i kommunen, på tvers av 

barnehage, skole, SFO og voksenopplæring 

- Herøy kommune vil styrke den generelle kompetansen innenfor språk, lesing og skriving for alle 

ansatte innen oppvekst og voksenopplæring. 

- Herøy kommune vil legge særlig vekt på å styrke arbeidet rettet mot minoritetsspråklige barn, elever 

og voksne. 

Herøy kommune vil fokusere på følgende innsatsområder: 

- Styrke språkmiljøet for alle i opplæringsløpet 

- Styrke kvaliteten på lese- og skriveopplæringen 

- Kvalitetssikring av overganger i, og mellom, barnehage og skole  

Herøy kommune har mottatt 524 000 kr i støtte til prosjektet fra Utdanningsdirektoratet, og prosjektet vil 

vare fra august 2017 til desember 2018. 
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MEDARBEIDERE 
 

 
Figur 50 – Utvikling av antall årsverk i Herøy kommune i perioden 2013 – 2017. (per 31.12) 

 

Antall ansatte i kommune varierer etter hvor mange vikariater og vakante stillinger som er i kommunen den 

aktuelle telledatoen.  Per 31. desember 2017 hadde Herøy kommune fast ansatt 177 personer i totalt 136,3 

årsverk.  

 

Utvikling av antall faste årsverk ved den enkelte enhet 

  2013 2014 2015 2016 2017 

100 Folkevalgte styringsorgan 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

110 Administrasjonsenheten 12,11 19,80 22,22 20,65 12,39 

120 Bygg og anlegg - 1,00 1,00 1,00 - 

130 Brannvesen - 0,20 0,18 0,16 - 

140 Interkommunale tjenester - - - - - 

150 Kultur - 1,75 3,57 3,50 3,00 

240 Herøy barnehage 15,45 15,95 15,25 17,05 16,75 

250 Flyktning- og integreringstj. - - - 4,00 5,00 

260 Herøy skole 32,75 30,30 29,93 30,20 30,08 

290 Kulturskolen 1,00 - - - - 

300 Helsesenteret 7,95 9,95 7,95 6,95 8,62 

305 Hjemmetjenesten 30,10 28,54 25,89 30,76 - 

310 NAV Herøy 3,00 5,20 4,20 3,20 3,20 

330 Sykehjemmet 23,97 23,48 23,65 24,93 55,86 

600 Teknisk enhet 10,17 - - - 9,15 

 Totalt 138,49 138,17 135,85 143,40 146,65 
Figur 51 - Utvikling av årsverk ved den enkelte enhet i kommunen. (Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Siste femårsperiode har vært preget av flere omorganiseringer og innsparingsprosesser.  Fra 2015 har 

kommunen også hatt utfordringer i forhold til vekst i folketallet, og oppbemanning av tjenester. 
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Figur 52 – Kjønnsfordeling blant kommunalt ansatt i Herøy kommune per 31.12.2017.   

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Herøy kommune har i likhet med kommunesektoren for øvrig en stor overvekt av kvinnelige ansatte.  Det er 

en skjevfordeling av kvinner og menn mellom enhetene, med overvekt av kvinner i yrker med mer 

omsorgsrelaterte funksjoner, og tilsvarende overvekt av menn i mer tekniske funksjoner. Rundt tre av fire 

kommunalt ansatte er kvinner.   

Alderssammensetning 

 
Figur 53 – Oversikt over aldersfordeling blant fast ansatte i Herøy kommune per 31.12 i perioden 2013 – 2017. 

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Andelen av ansatte som var over 50 år i 2017 var på 51 %.  Dette vil sannsynligvis gi Herøy kommune 

utfordringer i forhold til rekruttering etter hvert som dagens ansatte går av med pensjon. 
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Figur 54 - Utvikling av gjennomsnittsalderen for fast ansatte i Herøy kommune i perioden 2013 - 2017. 

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Herøy kommune har i løpet av de siste fem årene vært gjennom en prosess som har gitt utslag på 

gjennomsnittsalderen på de ansatte, som har gått ned med 3 år i perioden 2013 – 2016.  I 2017 gikk 

gjennomsnittsalderen på ansatte i Herøy kommune opp med 1,4 år. 

Sykefravær 

 
Figur 55 – Fordeling av sykefravær etter antall dager i prosent av totalt sykefravær i hele kommunen.  

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Kommunens totale sykefravær var på 6,2 % i 2017.  Dette er en nedgang fra sykefraværet i 2016, som var på 

6,8.  Nedgangen i sykefravær de tre siste årene skyldes først og fremst en nedgang i korttidsfraværet (1-16 

dager).   

 

Herøy kommune ser det som viktig å ha et fokus på IA-arbeid, da det vil gi bedre helse og trivsel og bedre 

tjenesteproduksjon. 
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Medarbeiderundersøkelse 

Herøy kommune skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse annet hvert år blant kommunens ansatte.  

Undersøkelsen skulle vært gjennomført i høsten 2016, men av ulike årsaker har det ikke vært mulig å 

gjennomføre.  Planen er at undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av våren 2017.  

 

Undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2014, som var tredje gangen denne ble gjennomført blant de 

ansatte i kommunen.  Totalt 164 medarbeidere var invitert til å delta i spørreundersøkelsen og 135 svarte.  

Dette gir en svarprosent på 82 %. 
 

Formålet med undersøkelsen er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker medarbeidernes 

arbeidssituasjon og trivsel med den hensikt å frembringe kunnskap om forhold vedrørende de ansatte som 

har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere tjenestene. 

 

Rapporten gjennomgås sammen med arbeidstakerne ved den enkelte enhet og sammen utarbeider de tiltak til 

en handlingsplan.    

 

Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Kommuneforlaget og er en del av et verktøy for å måle opplevd 

kvalitet.  Denne tjenesten gir også mulighet til å sammenligne resultatet med andre kommuner og mellom 

egne tjenester. 

 

Undersøkelsen bruker en seks-delt skala fra «Svært misfornøyd» til «Svært fornøyd», der det også er mulig 

å svare «Vet ikke» 

 

  
Herøy  
2009 

Herøy  
2011 

Herøy  
2014 

Herøy  
2017 

Landet  
2017 

Organisering av arbeidet 4,2 4,3 4,6 4,6 4,5 

Innhold i jobben 4,9 4,9 5,1 5,0 5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,0 4,3 4,2 4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,0 5,1 5,0 4,9 

Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,9 5,1 5,0 4,9 

Nærmeste leder 4,1 4,5 4,5 4,6 4,5 

Medarbeidersamtale 4,3 4,4 4,8 5,1 4,8 

Overordnet ledelse 3,5 3,8 4,2 4,2 4,1 

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,2 4,3 4,5 4,4 

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,6 3,7 4,0 4,1 4,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,5 4,9 4,7 4,8 

Helhetsvurdering - 4,3 4,6 4,6 4,5 

Snitt totalt 4,3 4,4 4,6 4,6 4,5 
 
Figur 56 - Tabellen viser gjennomsnittlig tilfredshet per dimensjon i medarbeiderundersøkelsen de tre siste 

gjennomføringer. (Kilde: bedrekommune.no) 

 

Herøy kommune har hatt en positiv utvikling på samtlige områder undersøkelsen dekker i perioden 2009 – 

2017.  Dette gjelder spesielt områdene som går på organisering av arbeidet og forholdet til nærmeste leder, 

og forhold knyttet til gjennomføring av medarbeidersamler.  Det område som likevel har hatt den mest 

positive utviklingen er forhold knyttet til overordnet ledelse. 

 

Hvis vi ser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen opp mot landsgjennomsnittet (26 kommuner deltok i 

2017), er Herøy lik landsgjennomsnittet, eller over på samtlige dimensjoner, med unntak av stolthet over 

egen arbeidsplass.  Her ligger resultatet likevel bare 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. 
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ØKONOMI 

Resultat – overskudd 16,501 mill kr. 

 

 
Figur 57 – Driftsresultat for Herøy kommune i perioden 2013 – 2017. (Kilde: SSB) 

 

Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 500 883 i forhold til vedtatt budsjett.  

Inkludert i dette er bruk av kr 5 337 201 fra disposisjonsfond for å utbalansere regnskapet.  Kommunen har 

ikke satt av midler til inndekning av premieavvik i 2017, og planlegger å ikke gjøre dette i perioden 2018 – 

2021.  Årsakene til det regnskapsmessige mindreforbruket i Herøy kommune fremkommer slik: 

 

Mindreforbruk bosetting av flyktninger    7 233 712 kr 

Mindreforbruk NAV          691 058 kr 

Bruk av disposisjonsfond      5 337 201 kr 

Bruk av flyktningefond         550 000 kr 

Justering av selvkostområder      2 614 633 kr 

Mindreforbruk drift            74 279 kr 

Regnskapsmessig mindreforbruk             16 500 883 kr 

 

Størstedelen av det regnskapsmessige overskuddet skyldes at kommunen går med overskudd på bosetting av 

flyktninger, med 7,2 mill kr. 

 

Herøy kommune har budsjettert med å bruke 5,9 mill kr av fondsmidler i 2017, disse er ikke benyttet og 

påvirker dermed overskuddet positivt. 

 

Til slutt har Herøy kommune for første gang regnskapsført nøyaktig etter kommunens modell for 

beregninger for selvkostområdene fra EnviDan Momentum, for året 2017.  Dette innebærer at kommunen nå 

har kontroll på at vi følger lovverket slik vi er pålagt.  En sentral del av dette arbeidet er at vi endelig har fått 

på plass en oppdatert lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i kommunen, som ble vedtatt av 

kommunestyret den 23.03.18.   En positiv økonomisk konsekvens av dette ryddearbeidet er at kommunen 

har kunnet hente tilbake utgifter for 2,6 mill kr fra selvkostområdene. 

  

5,249 

6,141 

8,680 

13,319 

16,501 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2013 2014 2015 2016 2017

M
il

li
o

n
e
r 



 44 

Økonomisk handlingsrom 
 

 
Figur 58 – Netto resultatgrad (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB) 

 

I både 2016 og 2017 har det gått godt med kommuneøkonomien i Norge.  Herøy kommune har hatt et godt 

resultat, med en netto resultatgrad på 6,2 %.  Dette er et resultat som er mer enn tre ganger så høyt som det 

staten anbefaler, som er en resultatgrad på 1,75 %.  Det gode resultatet kommer av flere grunner.  En av dem 

er at den generelle kommuneøkonomien i landet har blitt bedre, og dette gir også resultater for Herøy.  Den 

viktigste årsaken er likevel at kommunen har bosatt flyktninger.  Det har også betydning at vi tar i mot 

flesteparten av flyktningene sent på året, og har kun driftsutgifter på dem i en til to måneder.  Det er likevel 

slik at kommunen får utbetalt driftstilskuddet for hele første året.  Vi får derfor inntekter på forskudd, og 

utgiftene på etterskudd.  Dette gjør at Flyktning- og integreringstjenesten i Herøy går med et overskudd på 

7,2 mill kr i 2017.  Utgiften kommer som sagt etterskuddsvis, og vi bør derfor sette av dette overskuddet til 

kjente utgifter som vil komme i løpet av de neste årene.  Dette vil være særdeles viktig i den situasjonen 

kommunen er i nå, der det ser ut til at vikke får bosette flere flyktninger. 

 

Herøy kommune er for tiden inne i en av de mest intense byggeperiodene på lenge.  Dette gjør at kommunen 

gjeldsbelastning øker, og dette vil sannsynligvis binde opp økonomien i 15-20 år framover før en får noe 

vesentlig lettelse i forhold til rente- og avdragsutgifter. Lånegjelden utgjorde i 2017, 152 % av 

driftsinntektene. Vi er en av de mest lånebelastede kommunene i fylket og ligger også høyt i 

landsmålestokk. Rentene er fremdeles lave, men makroøkonomiske prognoser tilsier at rentenivået vil øke i 

årene som kommer.     
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Risikovurdering 

Herøy kommune er fremdeles i en oppbyggingsfase i forhold til å bygge opp nye tjenester rundt flyktning- 

og integreringstjenesten.  Dette har vært svært arbeidskrevende i forhold til å opparbeide tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet i tjenesten, og vi er enda ikke helt i mål.  Vi vet at vi med stor sannsynlighet må 

opparbeide kapasitet på å kunne gi grunnskoleopplæring for voksne.  Dette tilbudet er ikke på plass i dag.  

Vi har også behov for å få på plass et norskopplæringstilbud til arbeidsinnvandrere uten rett og plikt, da 

dette er et av de sterkeste integreringstiltakene vi kan gjennomføre, for å sikre at innvandrerne blir i 

kommunen over tid.  Det er med bakgrunn i dette at kommunen har søkt om, og blitt tildelt plass i Nordland 

fylkeskommunes tilflytterprosjekt.  Det er nå klart at Herøy kommune ikke vil få bosette flyktninger i 2018, 

og det er også svært usikkert om vi vil kunne bosette flyktninger i årene som kommer.  Dette medfører at vi 

er nødt til å starte nedbyggingen av den tjenesten vi har i dag allerede i løpet av 2018. 

 

Formannskapet vedtok i møte den 29.06.17 å innføre full investeringsstopp i kommunen.  Bakgrunnen for 

dette var at stillingskutt og vakanser i kommuneadministrasjonen hadde ført til en situasjon der politisk 

ledelse ikke lenger hadde tillit til at kommuneadministrasjonen hadde kapasitet til å utrede og følge opp nye 

store investeringsprosjekter.  Det ble vedtatt følgende for å redusere risiko og sårbarhet ved nye større 

investeringsprosjekter: 

 

1. Alle nye større investeringsprosjekter i Herøy kommune stilles i bero til følgende tiltak er 

gjennomført: 

a. Herøy kommune skal utarbeide et eget innkjøpsreglement, som skal sendes til Kommunestyret 

for endelig vedtak. 

b. Herøy kommune skal alene, eller i samarbeid med andre, sette fart i arbeidet med å få på 

plass rammeavtaler på sentrale anskaffelsesområder. Dette gjelder også eksterne tjenester 

knyttet til utredning og gjennomføring av investeringsprosjekter. 

c. Det innføres en rutine for å gjennomføre en kapasitetsvurdering i tilknytning til alle nye 

investeringsprosjekt, som i tillegg til økonomiske betraktninger, legges til grunn for når et 

investeringsprosjekt skal gjennomføres. 

2. Når kommunen har fått iverksatt tiltakene ovenfor, skal rådmannen informere kommunestyret, og 

starte opp arbeidet i forhold til nye vedtatte investeringsprosjekter. 

 

Det er lagt ned et stort arbeid for å klare å oppfylle formannskapets krav.  Herøy kommune har, i samarbeid 

Salten innkjøpssamarbeid (SIIS) en ambisjon å ha på plass rammeavtaler på følgende varer og tjenester i 

løpet av 2018: 

1. Skole- og barnehagebøker 

2. Fyringsolje 

3. Smøreprodukter 

4. Miljøvennlige engangstekstiler 

5. Årskontroll av nødlys og brannvarslingsanlegg 

6. Levering av legemidler og tilgrensende produkter og pakking i multidose 

7. Leie av legevikar 

8. Bedriftshelsetjenester 

9. Helsevikartjenester 

10. Skolemateriell 

11. Kontor og datarekvisita 

12. Annonsebyråtjenester 

13. Medisinsk utstyr 

14. Helsemøbler 

15. Prosjektering bygg, elektro, VVS og brann 

16. Uavhengig kontroll (tredjepartskontroll) på prosjektering og utførelse 

17. Elektrisk utstyr (Alle typer lyskilder) 

18. Arkitekttjenester, prosjektering, rådgivertjenester 

19. Veiskilt 
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20. Vedlikehold og service på heis 

21. Prosjektering av vei, vann og avløp, 1. valg 

22. Kjøp av gass 

23. Formingsmateriell 

24. Leker 

25. Utstyr til aktivitetspark/treningspark 

 

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til innkjøpsreglement, som ble behandlet av formannskapet i møte 

den 10.04.18.  Planen er at reglementet skal være endelig vedtatt i kommunestyremøte den 26.04.18.  Håpet 

er å kunne avvikle investeringsstoppen i løpet av høsten 2018, når vi har fått på plass ny rådmann og ny 

kommunalleder 3. 

 

Kommunen er for tiden i en sårbar posisjon, da det er utskiftninger i en rekke nøkkelstillinger i kommunen.  

Dette gjelder særlig: 

 Rådmann 

 Kommunalleder 3 

 Arealplanlegger 

 Kommuneoverlege 

 

Det er sannsynlig at dette vil påføre kommunen et midlertidig kompetansetap, som det vil ta tid å 

kompensere for.  Dette innebærer at kommunen med høy sannsynlighet vil ha redusert saksbehandling- og 

utredningskapasitet det neste året. 

 

I økonomiplanen for perioden 2018 – 2021 har kommunen lagt opp til at vi skal bruke 15,154 mill kr av 

ubundne fondsmidler til drift.  Vi vet også at vi vil få økt avdragsutgiftene våre med rundt 2,0 mill kr i 2020, 

da den avdragsfrie perioden på en lånemasse på 63,93 mill kr kroner slår inn.  Denne økonomiplanen er ikke 

bærekraftig, og det vil være nødvendig med en større omstilling av kommunen de neste fire årene for å få 

kontroll på den økonomiske utviklingen i kommunen. 

 

Den høye gjeldsbelastningen for kommunen gjør at en hver renteøkning på større lån vil kunne ha stor 

betydning på kommunens finansutgifter.  Prognosene tilsier at det vil komme en mindre renteøkning i løpet 

av 2018, og at dette er en utvikling som vil fortsette de neste årene.  For hvert prosentpoeng lånerenten øker, 

vil den påføre kommunen en ekstrautgift på rundt 2,5 mill kr.  
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Driftsregnskap Herøy kommune 

 
Figur 59 – Netto gjeldsgrad – Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for Herøy kommune i perioden 2013– 

2017, sammenlignet med KG02 Nordland fylkeskommune og landsgjennomsnittet.  (Kilde: SSB) 

 

Netto gjeldsgrad viser sammenhengen mellom gjeld og inntekter for kommunen.  Herøy kommune har ikke 

hatt et driftsnivå, eller fondsavsetninger som gjør at kommunen har kunnet delfinansiere investeringer med 

egne midler.  Kommunen har i stor grad vært avhengig av å lånefinansiere investeringer fullt ut.  Dette gjør 

at Herøy kommune i perioden 2013 – 2017 har hatt en vesentlig høyere netto gjeldsgrad enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.  Gjeldsgraden har økt med mer enn 30 % i løpet perioden 

2013 – 2017. 

 
Figur 60 – Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger for Herøy kommune for perioden 2013 – 2017, sammenlignet med 

KG02 Nordland fylkeskommune og landsgjennomsnittet.  (Kilde: SSB) 

 

Herøy kommunes pensjonsforpliktelser har vært klart over sammenlignbare kommuner i perioden 2013 – 

2017, og har steget mer i perioden enn sammenlignbare grupper.  I perioden 2013 - 2017 økte Herøy 

kommunes pensjonsforpliktelser med 21,3 %.  Kommunens samlede pensjonsforpliktelser i 2017 var på 

261,02 mill kroner. 
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Resultat for driftsenhetene 
 

Figur 61 – Driftsregnskapet for resultatenhetene for 2017 i hele tusen (Kilde: Kommunens regnskapssystem) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Netto

100 Folkevalgte styringsorgan 2 585 -67 2 642 0 0 0 -124

110 Administrasjonsenheten 24 245 -10 572 22 217 -6 661 2 -4 -1 883

120 Utgått Bygg og anlegg 11 317 -11 314 0 0 11 -11 3

130 Utgått Brannvesen 9 0 0 0 0 0 9

140 Interkommunale tjenester 8 930 -126 9 432 0 -1 0 -628

150 Kultur 4 176 -191 4 042 -113 0 0 56

240 Herøy barnehage 9 721 -2 124 9 325 -1 463 0 -1 -265

250 Flyktning- og integreringstjenesten8 785 -17 499 11 440 -12 920 -3 -5 -7 234

260 Herøy skole 23 843 -3 507 21 724 -1 578 2 -2 190

300 Herøy helsesenter 11 918 -4 577 11 874 -3 232 0 -1 -1 301

305 Utgått Hjemmtjenesten 33 -11 0 0 0 0 22

310 NAV Herøy 5 194 -2 323 5 548 -1 985 0 0 -692

330 Herøy omsorgssenter 52 030 -13 308 49 911 -11 222 2 -2 33

600 Teknisk enhet 23 973 -20 056 34 126 -28 199 -10 8 -2 010

800 Finansforvaltning 45 681 -146 769 29 962 -144 869 16 -2 13 819

Totalt 232 440 -232 444 212 243 -212 242 19 -20 -5

Regnskap Budsjett Avvik

 
 

Gjeldsutvikling 

 

Herøy kommunes lånegjeld i millioner 

 
Figur 62 – Utvikling av Herøy kommunes lånegjeld i millioner i perioden 2013 – 2017.  (Kilde: SSB) 

 

Herøy kommune har hatt en økende lånegjeld i perioden 2013 – 2017, der lånegjelden økte fra ca. 189 mill i 

2013 til 286 mill i 2017. Dette vises også igjen i netto lånegjeld per innbygger, som er en av de høyeste i 

landet.  Dette skyldes i stor grad at det er gjennomført flere store investeringsprosjekter i denne perioden, 

slik som utbyggingen av Herøy marine næringspark og Herøy vannverk byggetrinn 9.  I 2016 har vi startet 

opp bygging av nytt helsehus, og i løpet av 2017 vil vi starte utbyggingen av sykehjemmet.  Dette er en 

samlet investering på rundt 110 mill kroner.  
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Figur 63 - Netto lånegjeld per innbygger sammenlignet med KG02, Nordland fylkeskommune og landsgjennomsnittet. 

(Kilde SSB) 

 

Flere av investeringsprosjektene som Herøy kommune har gjennomført de siste årene er over tid 

selvfinansierende, eller har en høy andel med ekstern finansiering.  Gjeldsnivået til Herøy kommune, slik det 

framkommer i statistikk kan derfor være noe misvisende i forhold til kommunens reelle gjeldsbelastning.    

 

 
Figur 64 – Rente og avdragsutgifter for Herøy kommune i millioner kr, for perioden 2013 – 2017.  

(Kilde Kommunens regnskapssystem) 

Herøy kommunes samlede utgifter til renter og avdrag utgjorde til sammen 15,819 mill kr i 2017.  

Kapitalutgiftene har hatt en vesentlig økning på 2,45 mill kr fra 2016 til 2017.  Dette skyldes i hovedsak at 

kommunen har økt lånegjelden, og at kommunen velger å betale avdrag som ligger noe over beregnet minste 

lovlige avdrag.  
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Investeringer 
 

Figur 65 – Regnskapsutgifter for investeringsprosjekter i 2017 i hele tusen. 

Prosjekt 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  1000 Salg av aksjer og andeler 0 -55 0 0 0 -55 

  17123 Ikt-investeringer 2017 106 -79 106 -106 0 27 

  17132 Egenkapitaltilskudd 2017 605 -605 605 -605 0 0 

  17300 Forprosjekt/prosjektering basseng 94 -94 500 -500 -406 406 

  17310 Utbygging - herøy barnehage 339 -339 625 -625 -286 286 

  17607 Åsen boligfelt 571 -844 900 -900 -329 56 

  17613 Salg kommunale anlegg 0 -28 0 0 0 -28 

  17615 Forprosjektering energistyring - herøy skole 0 0 125 -125 -125 125 

  17618 Inngangsparti rådhuset uteområde 0 0 0 0 0 0 

  17619 Veilys opprustningsprogram 37 -37 350 -350 -313 313 

  17641 Asfaltering 792 -697 688 -688 104 -9 

  17651 Herøy vannverk 10. Byggetrinn 4 851 -4 801 6 000 -6 000 -1 149 1 199 

  17656 Herøy vannverk - 11.Byggetrinn 2017 254 0 0 0 254 0 

  17657 Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639) 22 482 -22 305 22 253 -22 253 229 -52 

  17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt 20 254 -20 423 39 529 -39 529 -19 275 19 106 

  17665 Kjøp av aksjer herøy fiber as 500 -500 500 -500 0 0 

  17667 Henrikvalen 56 0 0 0 56 0 

  17668 Ballbinge - herøy skole 52 -310 0 0 52 -310 

  17669 Kantine og fasade aula 777 -729 745 -745 32 16 

  17800 Avsetning av avdrag hk til investeringsfond 856 -856 856 -856 0 0 

  658 Herøyhallen - inngangsparti/lager 93 -17 0 0 93 -17 

  997 Startlån 2 030 -2 030 0 0 2 030 -2 030 

  998 Videreutlån 1 856 -1 856 0 0 1 856 -1 856 

 

Totalt 56 604 -56 604 73 780 -73 780 -17 176 17 176 
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EIERSKAP 
 

Herøy kommune er heleier eller deleier i en rekke selskaper. Som regel er kommunens eierskap i hovedsak 

samfunnsøkonomisk begrunnet. Herunder betrakter kommunen det som viktig å ivareta rollen som 

utviklingsaktør og være med å bidra til oppstart av tiltak som er viktige elementer i en positiv utvikling for 

næringsliv og befolkning. 

 

Det er ordføreren eller de han beordrer som ivaretar kommunens eierinteresser på vegne av kommunestyret: 

 

Aksjeselskaper: 

Herøy Asvo AS 

Herbo AS 

Helgelandskraft AS 

Herøy Fiber AS 

Helgeland veiutvikling AS 

 

Interkommunale selskaper: 

Søndre Helgeland Miljøverk IKS 

Helgeland Regionråd IKS 

Helgeland havn IKS 

 

§ 27-samarbeid 

Studiesenter RKK Ytre Helgeland 

Ytre Helgeland kommunerevisjon 

Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør- og Ytre Helgeland (SEKON) 

 

§ 28-samarbeid der andre er vert 

PPT Ytre Helgeland 

Felles landbrukskontor med Dønna 

Barnevernstjenesten på Ytre Helgeland 

Regionalt økonomisamarbeid i HALD 

HALD-IKT 

Mosjøen krisesenter 

 

§ 28-samarbeid der Herøy er vert 

NAV Herøy/Dønna 
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TILSYN OG KONTROLL 

Lokalt tilsyn 

Det ble ikke gjennomført lokalt tilsyn i 2017. 

Tilsyn fra Arbeidstilsynet 

 

HERØY BRANNVESEN 

Herøy kommune fikk i april 2016 varsel om postalt tilsyn av Herøy brannvesen av Arbeidstilsynet.  Av ulike 

årsaker ble ikke det postale tilsynet svart på.  Dette førte til varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet i brev av 

06.01.17.  Det ble startet en prosess med å få på plass rutiner og prosedyrer for å forebygge eksponering for 

helseskadelig støv, gass og brannrøyk.  Det ble også gjennomført valg av verneombud.  Det ble videre 

utarbeidet en samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten for 2017, der bedriftshelsetjenesten skulle bistå 

brannvesenet med kartlegging og risikovurdering.  Herøy kommune fikk forlenget frist til 30.06.17 med å 

lukke avvikene. 

 

Dessverre viste deg seg at det var kapasitetsutfordringer hos bedriftshelsetjenesten, og kommunen søkte, og 

fikk innvilget utsatt frist til 29.09.17.   Kartlegging og risikovurderingsarbeidet ble heller ikke startet i 

september, og kommunen fikk utsatt frist til 25.10.17. 

 

I brev av 06.09.17 varslet Arbeidstilsynet om stedlig tilsyn med Herøy brannvesen den 25.10.17.  I rapport 

fra tilsynet av 09.11.17 fikk Herøy kommune følgende pålegg: 

 Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomster av kjemikalier og på grunnlag av dette 

vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet.  Verneombud/ansattes representant skal 

medvirke. 

 Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av kjemikalier 

og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass.  Verneombud/ansattes representant 

skal medvirke. 

 Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, får 

nødvendig informasjon og opplæring. 

 

Fristen for å lukke avvik ble satt til 26.01.18. 

 

Herøy kommune overholdt ikke fristen for å lukke avvik, og fikk i brev av 06.02.18 varsel om tvangsmulkt 

hvis ikke påleggene er oppfylt innen 13.04.18 med 2000 pr virkedag per avvik, totalt kr 6000 kr per 

virkedag. 

 

I brev av 02.03.18 orienterte Herøy kommune Arbeidstilsynet om at det er inngått avtale med Stamina helse 

avdeling Bodø/Fauske om bistand til lukking av påleggene, og søkte om fristforlengelse til 01.05.18. 

 

I brev av 20.03.18 mottok Herøy kommune vedtak om tvangsmulkt hvis kommunen ikke klarer å oppfylle 

påleggene innen 01.05.18. 
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Tilsyn fra Fylkesmannen 
 

I brev av 06.12.17 varslet Fylkesmannen i Nordland tilsyn med Mosjøen krisesenter.  Teamet for tilsynet var 

om kommunen ivaretar sine plikter etter lov om krisesenter, herunder: 

 Krav til krisesentertilbudet 

 Individuell tilrettelegging 

 Samordning av tjenester 

 Internkontroll 

 

Tilsyn fra Mattilsynet 
Den 14.03.17 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med høydebasseng og vannforsyningssystemet hos Herøy 

kommunale vannverk.  Det ble ikke avdekket åpenbare feil eller mangler ved høydebassengene som ble 

inspisert, og Mattilsynet avdekket ikke forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak. 

 

Den 21.11.17 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med Herøy kommunale vannverk.  Temaet for tilsynet var 

vannverkets tilrettelegging for reservevannsforsyning (leveringssikkerhet).  Det ble ikke avdekket forhold 

som ville føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak. 

 

Tilsyn fra Helgeland Kraft 
 

I brev av 20.03.17 mottok Herøy kommune varsel om systemrettet tilsyn av Helgeland Kraft.  Bakgrunnen 

for tilsynet var at Herøy kommune hadde registrert en ansatt i DSB sitt register over ansvarlig for drift og 

vedlikehold av kommunens egne elektriske lavspenningsanlegg.  Tilsynet ble gjennomført den 02.05.17, og 

følgende avvik ble avdekket: 

 Kommunen kunne ikke dokumentere fastsatte mål for HMS skriftlig. 

 Kommunen kunne ikke dokumentere skriftlig risikovurdering og syklus for kontroll og egenkontroll 

av kommunens egne elektriske anlegg. 

 Revisjon av internkontroll kunne ikke dokumenteres skriftlig. 

 Kommunen kunne ikke dokumentere skriftlige rutiner for ajourhold av registrerte opplysninger i 

DSB sitt El-virksomhetsregister. 

 Kommunen kunne ikke skriftlig dokumentere rutiner for melding av el-ulykker/uhell. 

 

Herøy kommune fikk frist til 18.07.17 med å lukke avvikene. 

 

I brev av 25.07.17 mottok Herøy kommune en purring grunnet manglende tilbakemelding etter systemrettet 

tilsyn.  Helgeland Kraft varslet også om at de ville be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om 

bistand hvis kommunen ikke svarte innen 29.08.17, og be om at kommunen blir pålagt en tvangsmulkt. 
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