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Innledning: 

Budsjett-tale 15.12.2020 
 
Herøy står i en særstilling som kommune.  
Vi har fantastiske innbyggere, næringsliv og ikke minst de ansatte som gjør at vi nå 
høster økonomiske friheter andre kommuner rundt oss kan misunne oss for.  
Det går veldig veldig bra i Herøy kommune.  
Samtidig har vi selvfølgelig våre utfordringer både intern og ekstern som vi må ha 
som fokus i tiden fremover.  
Som f.eks 
 

 Politiker tillit. 
 Unngå for høye kommunale skatter, barnehage og SFO satser. 
 Bygge driften av kommunen smart og innbygger orientert. 
 Utvikle bosetting i kommunen.  
 Legge bredt til rette for utvikling av nytt og eksisterende næringsliv. 
 Styrke og utvikle nåværende kommunale selskaper.  
 Samarbeid på tvers av kommunegrenser.  
 Samferdsel internt i kommunen og ut av kommunen og regionen.  

 
I årets budsjett fra opposisjonen har vi vært fremover lente og tenkt fremtid.  
Vi har i år også valgt å la ordfører ha full stilling da vi har store oppgaver innen 
samferdsel som ordfører vill ha mye å jobbe med / for.  
Vi har også styrket administrasjonen med noen stillinger og ikke valgt noen. Dette pga 
at vi ønsker ikke å bygge for mye administrasjon, men bygge i forhold til kommune 
3.0 og fremtid.  
I følge til rådmannens budsjett har vi noe forandringer, her er de største endringene: 
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INVISTERINGER: 
 

 Satt av 6,5 millioner kr for utvikling av nytt sentrumsnært boligfelt sammen 
med grunneiere og investorer/entreprenører slik at innflyttere eller 
innbyggere kan få tak i «raske» tomter for å bygge sine boligdrømmen. Dette 
blir ikke ett prosjekt der kommunen skal konkurrere med private aktører, men 
tilrettelegge for kommunal / privat samarbeid til det beste for boligbyggere.  

 Ekstra satsing på asfaltering / reasfaltering i 2021 med 1,25 millioner.  
 Nytt veilysanlegg i Åsen boligfelt og til Grindstrand.  
 Petter på skjæret har vi diskutert mye, men vi mener dette er en fin sak som 

kan generere turiststrøm med de samfunns og nærings positive saker dette 
medfører med seg. Det er selvfølgelig viktig for oss at dette blir ett spleiselag 
mellom aktuelle kommuner / fylkeskommuner / næring og andre interesser 
slik at prosjekt kostnaden SKAL bli mindre enn det som ligger i budsjettet.  
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DRIFT: 
 

 2 millioner over 2 år til mulighetsstudie for næring, samferdsel 
(fastlandsforbindelse og fast forbindelse til sør øyene). Dette for å styrke den 
pågående prosjektgruppe.  

  2 års prosjektstilling i skolen for styrking av realfagene.  
 2 års prosjektstilling for aktivitetstilbud for eldre og unge.  
 Støtter Sandoval sin kvalifiseringstiltak for innvandrere med 250 000 kr pr år i 

perioden. 
 Gratis samfunnsbil i sør øyene. 
 100 000 kr årlig neste 4 år til nærmiljø midler som kan søkes på for å styrke 

universell utforming av nærmiljø anlegg og turstier. Dette er viktig i disse C19 
tider.  

 Riving av vanntank i Husvær.  
 0,5 promilles kutt av eiendomsskatten 

 
Vi har selvfølgelig flere ting vi ønsker inn i budsjettet, men vi ønsker først å se hva de 
store investeringene vi har vedtatt / vedtar ender på før vi satser eller reserverer oss 
videre.  
Som f.eks: 
 

 Ungdomsklubb.  
 Sanse vei i Silvalen med HOS som start /stopp.  
 Kommunal flytekai ved kirke.  
 Lade stasjoner for biler ved ferjeleie og kirke.  
 Herøy kommune  Nordlands «Monaco» nr 2 
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