
Felles innstilling AP/SP: Budsjett og økonomiplan 

Dette er lagt inn i Arena på Ap/Sp med økonomiske endringer og tekst: 

 004: Enhetsleder helsesenteret ut.  Besparelse kr 3 110 590 i økonomiplanperioden 

 030: Nord-Herøy industriområde: To trinn: Tas ned til kun å dekke investeringer slik at vi 

tilrettelegger for rigg bru over Herøysundet. Adm bes legge fram investeringen samt 

inntekstpotensiale for politiske behandling før oppstart. Videre utbygging ses i sammenheng 

med sak til politisk behandling hvor behov fra øvrig næringsliv fremkommer. Tas ned med 

4 437 500 

 017: Konsulent næring/havn/næringspark: Kjøp av tjenester i en perioden: 21-22 300 000.- pr 

år. Vi vil komme tilbake til konsulentstilling i egen sak. 

 050+051: Rehabilitering av pumpestasjoner: Sykehjem og brannstasjon: Flyttes til 2022 etter 

at hovedplan avløp er behandlet. 

 

Saker allerede tatt inn, endring av tekst: 

 002: Nærings –og samfunnsutvikler Vi endrer tittel og ønsker stillingen sortert direkte inn 

under rådmannen. Stillingsbeskrivelse legges fram for politisk behandling før den lyses ut.  

 017 / 025: Plan for asfalt og veilys 2021. Det utarbeides plan for prioritering som skal legges 

fram for formannskapet. Ses i sammenheng med hovedplan vei. 

 

NYE POSTER  

 006: Renovering av kjøkken i kirken (2021) kr 125 000.-  

 Ungdomsklubb: Dette utredes med sikte på oppstart 2022. Vi kommer tilbake til finansiering. 

Utredning forelegges formannskapet i juni 2021.  Kr 100 000.-  

 Utredning av realisering av bru mellom Brasøy og Tennvalen. Det settes ned ei arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra næringsforening, grendeutvalg og 

administrasjonen/fylkeskommunen med igangsetting første kvartal 2021.  Kr 100 000.- 

 Gratis mat for skoleelever på ungdomstrinnet 4 dager i uken kr: 230 000.- pr år. Oppstart 

Høsten -21. Evalueres etter 2021-22 

 Gratis skolefrukt til alle elvene kr 128 000.- / 512 000.- for hele planperioden. Oppstart høsten 

21  

 Imøtekomme innspill fra barne- og ungdomsrådet ang reduksjon i pris på ungdomskort på 

treningssenteret «Sprut» for aldersgruppen 15-20 år. 50% reduksjon. 

 Innføre reduksjon i pris på treningskort også for studenter som har bostedsadresse Herøy og 

kommer heim i ferier. Administrasjonen utreder pris. Legges fram for politisk behandling 

innen mai-21. Ikrafttredelse sommeren 2021 

 Reiseliv: Det settes av penger for tilrettelegging av økt turisme. Kortsiktig 2021: Kommunen skal 

ha plan for å sette opp søppelbøtter, skilting, tømmestasjon for bobiler, rasteplasser.  

Langsiktig skal man ha plan for reiseliv som helårsnæring. Drift av dette i sesongen legges til 

Asvo A/S. Kr 200 000 for 2021.  

 Midlertidig bemanning treningssenter: Tiltak 3007 - På grunn av covid-19 er det nødvendig å ha 

bemanning på treningssenteret hvis vi fortsatt skal ha det åpent i det nye året. Det vil være 



behov for bemanning i de første månedene inntil det er kontroll på smitten i Norge. Det 

foreslås i første omgang å ha midlertidig bemanning i tre måneder. Dette tiltaket vil koste Kr 

126 105 for disse tre måneden. Dette tiltaket har stor positiv effekt for mange innbyggere. 

 Næringsfond II: Viderefører 1 000 000 fra 2020, økes med 500 000.- for 2021, samlet 

1 500 000.- Retningslinjer utarbeides av adm ferdig mars 2021.  Disponeres av formannskapet.  

 Flytekai ved Prestegårdsjøen Kr 200 000.- 

 Det foretas en uhildet gjennomgang av de tjenestene som Herøy kommune og Herøy Asvo 

tilbyr til samme brukergruppene. Gjennomgangen legges frem for politisk behandling og 

danner grunnlag for vurderinger med tanke på behov, samhandling og styrking av tjeneste. Kr 

50 000.- engangseffekt.  

 Øke pendlertilskuddet med kr 150 000 pr år.- Totalt blir det søkbart pendlertilskudd på kr 

300 000.- år. Effekt i økonomiplanperioden kr 600 000.- Statuttene for søknad legges fram til 

revidering. 

 Det settes av midler til et rekrutteringsprosjekt rettet mot utflyttede personer/ungdommer. kr 

100 000.- engangseffekt 

 Det settes av midler til utredning av attraktive boligtomter i kommunal regi, og/ eller i 

samarbeid med private. Attraktive tomter og et godt pendler tilskudd er attraktivt for 

mennesker som vil vurder flytting til Herøy. Kr 500 000.- fordelt over årene 2021-22  

 Marin forsøpling: Nettverk for kyst og fjordkommuner anmoder sine medlemmer om å bevilge 

fra havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. For 2020 settes det av kr: 100.000.- til 

formålet. Det forutsettes at det bevilges samme beløp fra næringslivet. 

 Prosjekt Kvalifiseringstiltak for innvandrere, flyktninge- og integreringstjenesten. Skisse til 

prosjekt «Jobbsjanse» utredes av rådmannen. Kr 250 000.-pr budsjettår i 2021-22: kr 500 000.- 

  

UTREDNINGER: 

 029: Aktivitetstilbud for eldre: Ses i sammenheng med kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

som foreslått fra Rådet for eldre og funksjonshemmede. 

 I sammenheng med prosjektene «Tett på» og «Jeg kan også bidra» skal det utredes behov for 

miljøterapeut i skole/barnehage/ungdomsklubb 

 065: Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne: Man skal inkludere de kommunalt 

eide bedriftene i dette tiltaket: Herbo og ASVO i egen plan. Denne planen legges fram for 

politikere første halvdel 2021. Ordningen skal evalueres etter to år og legges fram for politisk 

behandling 

 044: Kjøp og opprusting av barnehagelokale: Sak skal tilbake til politisk behandling før 

anskaffelse. 

 Det utarbeides strategisk handlings- og prioriteringsplan for kvalitetsreformen «Leve hele 

livet» Denne legges fram for politikere for økonomisk prioriteringer.  

 Utredning av Squashall 

 Det utarbeides rekrutterings og kompetanseplan for kommunens ansatte, spesielt leger, 

lærere og sykepleiere. Legges fram til politisk behandling i løpet av 2021.  

 Vi henviser til sentrumsplanen og vedtar følgende utredning «Aldersvennlig stedsutvikling» 

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ønsker at det utredes mulighet for å 

ruste opp «rundturen» fra Helsehuset, via Karolineveien, forbi rådhuset og tilbake til 

helsehuset, på en slik måte at den er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Dette kan ses 

i sammenheng med flere andre tiltak i budsjett og økonomiplan (020: Opprustning av 



karolineveien, 031: Karolineveien 2021-2024, 017: Asfaltering 2020-2023, 025: Oppgradering 

veilys, 016: Hovedplan vei og 0:28 forskjønning av uteområde). Vedtaket er også i tråd med 

aldersvennlig stedsutvikling og kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

 

PETTER PÅ SKJÆRET: behandles som egen sak. 

 057: «Petter på skjæret» realiseres under forutsetning av at Bodø 2024 og andre bidrar med en 

ramme på 3 millioner. Lokalisering i Herøy. 

 

 

 


