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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

Økonomisk har året 2016 vært et av de beste årene på lenge for kommunen.  Regnskapet for 2016 viser et 

mindreforbruk på 13,3 mill kr.  Dette overskuddet skyldes først og fremt at vi bosatte 18 flyktninger i løpet 

2016.  I tillegg til dette har kommunen også tatt imot 20 flyktninger på grunn av familiegjenforening.  

Bosettingene skjedde sent på året, og kommunen mottar tilskudd for første driftsår på disse, mens utgiftene 

kommer senere.  Dette gjorde at flyktning- og integreringstjenesten i kommunen gikk med overskudd på 8,6 

mill kr.  I tillegg var det en rekke tiltak som var planlagt i løpet av budsjettåret 2016, som ikke ble 

gjennomført, på grunn av kapasitetsproblemer.  Dette gjorde at kommunen ikke brukte av de 4,2 mill kr fra 

disposisjonsfondet, som ble lagt inn i driftsbudsjettet for 2016.  Samlet sett er det reelle overskuddet for 

Herøy kommune i 2016 på 0,44 mill kr. 

 

Kommunen har hatt kontroll over økonomien siden de store innsparingstiltakene ble gjennomført i perioden 

2008 – 2012.  Vi vet likevel at vi har en krevende periode foran oss, der vi skal finne rom for bygging av 

nytt svømmebasseng, utvidelse av barnehagekapasiteten, videre utbygging av vannverket, og ikke minst 

videre utvikling av Herøy marine næringspark.   

 

Det er også knyttet en del usikkerhet til økonomiplanperioden 2017 – 2020.  Vi har planlagt å disponere alle 

ledige fondsmidler i løpet av denne perioden for å kunne videreføre dagens driftsnivå.  Vi vet at vi vil ha et 

voksende gjeldsnivå, og har kjente utfordringer med økning av avdragsutgiftene knyttet til avdragsfrie lån, 

der utgiftene begynner å løpe i 2020.  Vi bør på sikt arbeide for å få balanse mellom driftsinntekter og 

driftsutgifter.  Dette kan likevel være utfordrende å vurdere, da innbyggertallet til kommunen har vært 

økende de siste to årene.  Dette vil gi oss større inntekter, men også større utgifter. 

 

Året 2016 har vært et svært spesielt år for kommuneadministrasjonen, som har vært preget av at en sentral 

person i kommuneledelsen gikk bort i august 2016.  Før dette var organisasjonen også preget av at vi planla 

og startet opp to av de største byggeprosjektene i kommunen på lang tid, med nytt helsehus, utbygging av 

sykehjemmet, utbygging av Herøyhallen og prosjektering av ny vanntank på Langåsen.   Disse oppgavene 

ble påbegynt mens en sentral medarbeider i kommuneledelsen var langtidssykemeldt. Det har også vært 

svært arbeidskrevende at kommunen har havnet i et søksmål rundt anbudsprosessen knyttet til nytt helsehus 

og utbyggingen av sykehjemmet. 

 

Kommunen hadde en sterk folketallsøkning i løpet av 2016 på 2,6 %, og folketallet endte på 1 788 

innbyggere per 01.01.17.  Dette er det høyeste folketallet vi har hatt siden 2003.  Vi har også hatt relativt 

høye fødselstall både i 2015 og 2016.  Dette, sammen med tilflytting av barn i barnehagealder har satt 

kommunens barnehagekapasitet under press, og vi vil bli nødt til å bygge ut kapasiteten i løpet av høsten 

2017/våren 2018.   

 

Innvandrerandelen av befolkningen i kommunen har også vært sterkt økende i 2016, og var 15,7 % ved 

årsskiftet.  Vi ligger nå godt over landsgjennomsnittet som var på 13,8 % i 2016.  Hovedårsaken til økningen 

i andel innvandrere i kommunen er bosetting av flyktninger.  Den sterke økningen gjør det nødvendig å satse 

på tiltak knyttet til integrering og tilrettelegging for både flyktninger og arbeidsinnvandrere.  Dette har 

kommunen tatt tak i ved å søke om deltakelse i Nordland fylkeskommunes tilflytterprogram.  Fra høsten 

2016 ble det klart at vi er valgt ut som en av pilotkommunene i fylket i forhold til dette prosjektet.  Vi jobber 

med å konkretisere prosjektet i løpet av våren 2017, og vil også søke om økonomisk støtte. 

 

Kommune har over tid hatt en skjev kjønnsmessig utvikling når det gjelder innbyggere.  Tall fra SSB viser 

at kommunen har en betydelig større andel menn i alderen 50 – 79 år enn landsgjennomsnittet, og vi har et 

underskudd på kvinner 0 – 49 år sammenlignet med landet for øvrig. 
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SSB sin befolkningsframskriving for Herøy kommune for perioden 2018 – 2040 viser at kommunen vil ha 

en sterk økning i andelen innbyggere over 80 år fra 2020 og videre utover.  Dette er en utvikling som vi har 

tatt høyde for gjennom utbygging av sykehjemskapasiteten i løpet av 2017/2018.  Kommunen har også hatt 

en sterk satsing på styrke folkehelsearbeidet gjennom etablering av en frisklivssentral, etablere kommunal 

drift av treningssenter og ved etablering av en frivilligsentral.  Disse satsingene vil også være viktig i forhold 

til at vi ser en stadig økende andel av ungdom fra Herøy har overvekt eller fedme ved sesjon 1 for 

ungdommer som er 17 år.  Et lignende bilde trer også fram fra statistikken over veksten til fødende kvinner 

fra Herøy. 

 

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at vi har en utfordring i kommunen med en høy andel unge 

arbeidsledige i alderen 15 – 29 år.  Vi vet også at vi har en betydelig høyere andel unge uføre 18 – 44 år, enn 

landsgjennomsnittet.  I tillegg til dette ser vi også at vi har en voksende andel unge sosialhjelpsmottakere 18 

– 24 år.  Kommunen søkte om skjønnsmidler til å starte opp prosjektet «Jeg kan også bidra» i 2016.  Vi fikk 

tilsagn på 600 000 kr.  Prosjektet er rettet mot unge voksne mellom 18 og 30 år som har vanskeligheter med 

å komme seg ut i skole eller arbeidsliv.  Det er et samarbeidsprosjekt med Herøy ASVO. 

 

Året 2016 har vært positivt for sysselsettingen i kommunen, som økte med 3,6 %.  Årsverk knyttet til 

arbeidsplasser i kommunen økte med 4,2 %.  Kommunen økte sin samlede stillingsramme med 8,1 årsverk i 

løpet av 2016, noe som tilsvarer en økning på 6,3 %.  Hovedårsaken til denne økningen i kommunale 

stillinger er etableringen av flykning- og integreringstjenesten som alene står for en økning på 5 årsverk.   

I tillegg til dette har vi hatt behov for å styrke bemanningen i hjemmetjenesten med 5,3 årsverk. 

 

Til sist har vi hatt en positiv nedgang i sykefraværet i kommunen i løpet av 2016.  Siste år var sykefraværet 

på 6,8 %, som er en betydelig nedgang fra det rekordhøye sykefraværet i 2015, som var på 11,1 %.  
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GENERELLE UTVIKLINGSTREKK 

Befolkningsendring 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

1818 Herøy (Nordl.) 1 759 1 733 1 737 1 743 1 788 

1820 Alstahaug 7 361 7 394 7 454 7 437 7 428 

1822 Leirfjord 2 144 2 188 2 188 2 216 2 278 

1827 Dønna 1 431 1 420 1 407 1 402 1 410 

HALD 12 695 12 735 12 786 12 798 12 904 
Figur 1 – Folketall for Herøy og de andre kommunene i HALD. (kilde: SSB) 

 

Folketallet i Herøy har nå vært stigende tre år på rad, og per 01.01.17 var det 1 788 innbyggere i kommunen.  

Vi må tilbake til 2003 for å finne et høyere innbyggertall i kommunen.   

 

2013 2014 2015 2016 2017

Herøy 2,8 % -1,5 % 0,2 % 0,3 % 2,6 %

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

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

Dønna -0,1 % -0,8 % -0,9 % -0,4 % 0,6 %

HALD 0,6 % 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,8 %

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

Landet 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 %  
Figur 2 - Årlig befolkningsvekst i regionen per 1. januar. (Kilde: SSB) 

 

Per 1. januar 2017 var det 12 904 innbyggere i HALD.  Dette er en økning på 106 innbyggere i løpet av 

2016.  Leirfjord kommune (+62) hadde atter en gang den største befolkningsøkningen i regionen i 2016, og 

sto sammen med Herøy kommune (+45) for størsteparten av veksten.  Dønna kommune (+8) hadde for 

første gang siden 2011 en liten vekst i folketallet.  Alstahaug kommune hadde i løpet av 2016 en 

befolkningsnedgang på 9 personer. 

 

 
Figur 3 - Befolkningsvekst i regionen i perioden 2012 – 2017 (per 1. januar), sett i forhold til året 2012. (Kilde: SSB) 

 

Leirfjord kommune har i perioden 2012 – 2017 vært den suverent største vekstkommunen, og har hat en 

vekst i folketallet på 8,1 %.  Herøy kommune ligger på en god andreplass med en vekst på 4,5 %.  Alstahaug 

kommune har hatt et stabilt folketall i perioden, og har en vekst på 0,8 %.  Dønna kommune er den eneste i 

regionen som har hatt en nedgang i folktallet i perioden 2012 – 2017, med -1,6 %. 
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Figur 4 - Fødselstall i Herøy i tiårsperioden 2007 – 2016.  Den røde linja viser glidende gjennomsnittstall for 

treårsintervaller. (Kilde: SSB) 

 

Statistikken fra SSB viser at det ble født 18 barn i Herøy i løpet av 2016.  Vi vet fra andre kilder at det reelle 

tallet er 19 barn.  I tillegg er det flyttet to barn til Herøy som er født i 2016, slik at denne årgangen består av 

21 barn per mars 2017.  Gjennomsnittet for 10-årsperioden er 15,2 barn.  Året 2016 har dermed et fødselstall 

som ligger over gjennomsnittet for perioden.  Dette var også situasjonen i 2015. 

 

 
Figur 5 – Årlig befolkningsvekst i Herøy i perioden 2007 – 2016. (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.   I 2016 har vi igjen hatt en større folketilvekst.  Denne gangen skyldes det i 

hovedsak bosetting av flyktninger.  De to siste årene er det også født såpass mange barn i kommunen at 

fødselsoverskuddet ligger på null.  Fødselsoverskuddet har vært negativt i lange perioder.  Siden 1980 har 

fødselsoverskuddet i Herøy kun vært positivt i 1989 (+20 ) og i 2005 (+3).  Det gjennomsnittlige 

fødselsoverskuddet de 10 siste årene (2007 – 2016) er på -6,7 innbyggere. 
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Befolkningsendring i perioden                 

2011-2015
Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Sum regionen

Fødselsoverskudd -30 81 27 -40 38

Netto innvandring 193 549 58 44 844

Netto innelandsk innflytting -71 -491 -26 -40 -628

Folketilvekst 94 141 56 -47 244  
Figur 6 – Befolkningsendring i regionen fra 2011 til 2015. (Kilde: SSB) 

 

De eneste kommunene i regionen som har et positivt fødselsoverskudd i perioden 2011 – 2015 er Alstahaug 

og Leirfjord, med henholdsvis 81 og 27 innbyggere.  Dønna og Herøy har begge et negativt 

fødselsoverskudd på henholdsvis 40 og 30 innbyggere.   

 

Til tross for at Herøy kommune har både hatt negativt fødselsoverskudd og negativ netto innflytting, har 

kommunen likevel hatt en positiv folketilvekst i perioden 2011 – 2015.  Dette skyldes at vi har en stor netto 

innvandring i samme periode.  Herøy kommune sto for 39 % av folketilveksten i HALD-regionen i perioden 

2011 – 2015. 

 
2013 2014 2015 2016 2017

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

HALD 8,3 % 8,8 % 9,6 % 10,2 % 11,1 %

Landet 11,7 % 12,4 % 13,0 % 13,4 % 13,8 %  
Figur 7 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i perioden 2013 – 2017 (per 1.1, Kilde: SSB) 

 

Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn har vært stabil i perioden 2013 – 2015, men har 

igjen vært stigende i løpet av 2016 og 2017, og er nå på et historisk høyt nivå.  De to siste årene har 

innvandrerandelen i kommunen vært over landsgjennomsnittet. 

 

Per 1. januar 2017 ligger Herøy kommune på en delt tredjeplass i Nordland, sammen med Nesna kommune, 

når det gjelder innvandrerandel med 15,7 %.   Herøy og Nesna er kun slått av Træna med en 

innvandrerandel på 20,2 % og Moskenes med 17,2 %. 

  

 
Figur 8 – Antall innvandrere bosatt i Herøy per 01.01 etter landbakgrunn. (Kilde: SSB) 

 

Per 1. januar 2017 er fremdeles den største innvandrergruppen i Herøy fra Europa (62 %), 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.   
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Figur 9 - Befolkningspyramide for Herøy kommune sammenlignet med landet per 01.01.17.  (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.  Per 1.1.2017 

hadde Herøys befolkning en gjennomsnittsalder på 42,5 år (Ned 0,4 år fra året før).  Til sammenligning var 

gjennomsnittsalderen i landet 39,4 år på samme tidspunkt (Opp 0,2 år fra året før). 

 

 

 
Figur 10 – Utvikling i antall innbyggere 25 – 59 år i perioden 2013 – 2017, i forhold til året 2013. (Kilde: SSB) 

 

I perioden 2013 – 2017 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 4,1 % på 

landsbasis, mens økningen for samme aldersgruppe i Herøy kommune har vært på 5,0 %.  Det har likevel 

vært en liten nedgang fra 2016 til 2017, men det skyldes blant annet at andelen barn i kommunen har økt 

kraftig i dette tidsrommet. 

 

Denne positive utviklingen kommer i stor grad av at Herøy kommune har tatt konsekvensene av den 

negative utviklingen som var i kommunen tidligere og har drevet en aktiv kampanje for å få flere til å flytte 
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til Herøy.  Dette tiltaket har i hovedsak vært rettet både mot arbeidsinnvandring.  I tillegg har kommunen de 

siste årene bosatt flyktninger.   

 

Denne utviklingen har gitt utfordringer for barnehage og skole som har vært nødt til å forholde seg til flere 

språkgrupper og utvikle den pedagogiske kompetansen rettet mot barn og unge som ikke kan snakke norsk. 

 

Et annet resultat av denne utviklingen er at Herøy har satset på voksenopplæring og lagt til rette for 

norskopplæring for alle nye innbyggere som trenger dette, ikke bare innbyggere med rett og plikt til dette. 

 
2013 2014 2015 2016 2017

0-5 år 106 102 90 97 108

6-12 år 120 124 134 132 143

13-15 år 57 55 47 51 54

16-19 år 105 99 89 72 71  
Figur 11 – 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 i 2017. 

 

Aldersgruppen 6 – 12 år har vært stabil og økende i Herøy i perioden 2013 – 2017, og vil fortsette å øke når 

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

 

Aldersgruppen 13 – 15 år har hadde en nedgang i 2014 og 2015, deretter har antallet økt forsiktig i 2016 og 

2017.  

 

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

er gått ned med 34 personer. 
 

Grunnkretser 
 2005 2008 2011 2014 2017 

Sandvær 33 28 23 20 17 
Husvær 74 73 56 49 49 
Brasøy 94 77 67 58 52 
Tenna 103 102 98 94 87 
Sør-Herøy 407 443 418 434 446 
Silvalen 449 459 486 526 602 
Nord-Herøy 252 205 213 222 234 
Indre Øksningen 88 81 83 77 72 
Ytre Øksningen 69 64 59 62 59 
Seløy 152 133 135 142 145 
Staulen 15 13 9 15 14 
Gåsvær 3 3 2 1 1 
Uoppgitt grunnkrets .. 2 .. 33 10 
Sum 1 739 1 683 1 649 1 733 1 788 
Figur 12 - Befolkningsutvikling i grunnkretsene i Herøy i 3-årsintervaller, per 1.1. (Kilde: SSB) 

 

I perioden 2005 – 2017 har alle kretser, med unntak av Silvalen og Sør-Herøy, hatt en nedgang i folketallet.  

Grunnkretsen som har hatt størst befolkningstap fra 2005 og fram til i dag er Brasøy med en nedgang på 42 

innbygger.  Nedgangen utgjorde 45 % av befolkningen i 2005.  Husvær og Nord-Herøy har også hatt en 

betydelig befolkningsnedgang med henholdsvis 25 og 18 innbyggere.  Dette utgjør en nedgang i folketallet 

på 34 % i Husvær og 7 % på Nord-Herøy.   
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I 2017 har kommunen fire kretser som har et innbyggertall under 20 personer, og det er Sandvær (17), 

Staulen (14) og Gåsvær (1). 

 

De eneste grunnkretsene som hatt en befolkningsøkning i perioden 2005 – 2017 er Silvalen og Sør-Herøy, 

der Silvalen har hatt en oppgang på 153 innbyggere (+34 %), og Sør-Herøy har hatt en oppgang på 39 

innbyggere (+10 % økning).   

 

 
Figur 13 - 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.   

 

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. 
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Befolkningsframskriving 

 

 
Figur 14 - Figuren viser den forventede utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen i Herøy i  

perioden 2017-2040 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 dobles i 2040 i forhold 2017-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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Figur 15 – 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 ser 

vi en relativt stor nedgang i arbeidsledigheten blant unge igjen.  Andelen av unge arbeidsledige var likevel 

over det dobbelte av landsgjennomsnittet i 2015. 

 

 
Figur 16 – Andel uføretrygdede, 18 – 44 år, varig uførepensjon, forholdstall  

(Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Herøy kommune hadde i perioden 2009 – 2011 en andel unge uføretrygdede som var dobbelt så stor som 

landsgjennomsnittet.  Det er gledelig at denne andelen har gått ned fram mot 2015, og i siste periode, 2013 – 

2015 ligger vi rundt 50 % over landsgjennomsnittet.  Årsaken til denne nedgangen er med stor sannsynlighet 

at antallet unge uføretrygdede har vært stabilt, og at folketallet i Herøy har økt vesentlig. 

 

Hvis vi sammenligner oss med våre naboer i HALD-regionen, har vi hatt en positiv utvikling, og ligger nå 

omtrent på samme nivå som Alstahaug.  Både Dønna og Leirfjord har hatt en kraftig forverring av 

situasjonen i perioden 2009 – 2015. 
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Figur 17 – Andelen unge sosialhjelpsmottakere, 18 – 24 år, forholdstall (Norge = 100,  

Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Herøy kommune har hatt en jevn økning i andelen unge sosialhjelpsmottakere siden 2005, og ligger i 

perioden 2010 – 2012 rundt 75 % over landsgjennomsnittet. 

 

 
Figur 18 – Andelen sosialhjelpsmottakere, 25 – 66 år, forholdstall (Norge = 100,  

Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

I samme periode har det vært en stor nedgang i sosialhjelpsmottakere i alderen 25 – 66. år.  I perioden 2005 

– 2007 hadde Herøy kommune nær 70 % flere sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet for landet.  I 

perioden 2010 – 2012 er dette redusert slik at vi ligger rundt 20 % over landsgjennomsnittet. 

 
År 2011-2014 2012-2015 

Hele landet 21,4 22,0 

Herøy (Nordland) 34,6 35,1 

Alstahaug 27 29,5 

Leirfjord 23 26,1 

Dønna 29,5 34,5 

Figur 19 – Andel overvektige, inkludert fedme, ved sesjon 1 for begge kjønn, for perioden 2011 – 2015. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet). 
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År 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Hele landet 34 34 34 34 34 34 

Herøy (Nordland) .. 32 36 34 38 36 

Alstahaug 41 39 36 37 40 49 

Leirfjord 46 44 46 51 45 37 

Dønna 52 55 52 62 63 61 

Figur 20 – Andel overvektige, inkludert fedme, av fødende kvinner med høyde- og vektopplysninger fra første 

svangerskapskontroll, for perioden 2008 – 2015. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

Statistikk fra både sesjon 1 og ved første svangerskapskontroll viser at rundt en tredjedel av ungdommer 17 

år, og fødende kvinner hadde overvekt eller fedme.  Når det gjelder andelen av ungdommer 17 år ved sesjon 

1 med overvekt eller fedme fra Herøy, så er den vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.  Når det gjelder 

andelen fødende kvinner med overvekt eller fedme, er ikke Herøy vesentlig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet.  Statistikken gir likevel en pekepinn om at rundt en tredjedel av Herøyfjerdingene har 

overvekt eller fedme.  Dette er sannsynligvis en av vår største folkehelseutfordringer. 

 

 
Figur 21 – Forventet levealder, menn. (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Forventet levealder for menn i Herøy for perioden 2001 – 2015 var 76,4 år, og lå 2,1 år under 

landsgjennomsnittet på 78,5 år.  Det er likevel verdt å merke seg at gjennomsnittsalderen har steget med 1,5 

år for menn fra Herøy fra perioden 1997 – 2011 til perioden 2001 – 2015. 
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Figur 22 – Forventet levealder, kvinner, (Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

Forventet levealder for kvinner i Herøy har hatt en svakt negativ utvikling fra 82,4 år for perioden 1997 – 

2011 til 82,1 år for perioden 2001 – 2015.  Gjennomsnittlig levealder for kvinner på landsbasis og for de 

andre kommunene i HALD-regionen har hatt en positiv utvikling i samme periode. 

 

 
Figur 23 – Frafall i videregående skole, sett i forhold til landsgjennomsnittet (Norge = 100,  

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 2013 – 2015 lå andelen elever som ikke fullførte 

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

23 %.  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 686 690 694 702 703 

Tomannsbolig 24 24 24 24 24 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 51 51 51 51 51 

Boligblokk 48 48 48 52 52 

Bygning for bofellesskap 7 7 7 7 7 

Andre bygningstyper 29 29 30 30 29 

Totalt 845 849 854 866 866 
Figur 24 - 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». 

 

 
Figur 25 – 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 

2011 – 2016 er bygget 61 boliger i kommunen. 

 

 
Figur 26 – Utviklingen av antall fritidsbygninger i Herøy i perioden 2011 – 2017, (Kilde: SSB) 
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Antallet fritidsboliger i Herøy vokste hurtig fra 2011 til 2014, fra 447 fritidsboliger i 2011 til 506 

fritidsboliger i 2014.  Det har vært en ytterligere økning fra 2015 til 2017 med ytterligere 10 fritidsboliger, 

slik at totalen per 01.01.17 var på 516 fritidsboliger. 

Boligomsetning og pris 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Herøy 17 25 15 15 27 

Alstahaug 115 119 120 103 122 

Leirfjord 30 22 34 30 36 

Dønna 20 21 17 13 15 

HALD 182 187 186 161 200 

Figur 27 - Omsetning av boligeiendommer i HALD-regionen (Kilde: SSB) 

 

 

Boligomsetningen i Herøy har vært stabilt fra 2011 og fram til i dag med et gjennomsnitt på 19,8 boliger i 

året.  Det har likevel vært en relativt stor forskjell i perioden med omsetning fra 15 til 27 boliger. 

 

I HALD-sammenheng har boligomsetningen vært ganske stabil i perioden 2011 – 2013.   

I 2014 gikk omsetningstakten noe ned, for så ta seg opp igjen i 2015, og var da på sitt høyeste i 

femårsperioden. 

 

  
Figur 28 - Prisutvikling ved salg av boligeiendommer i HALD, i hele tusen. (Kilde: SSB) 

 

 

Det er en nær sammenheng mellom prisutviklingen i Alstahaug og den gjennomsnittlige prisutviklingen i 

HALD-regionen.  Årsaken til dette er selvfølgelig at størstedelen av boligomsetninger skjer i denne 

kommunen (59 % i 2016).   

 

Den gjennomsnittlige kjøpesummen for boligeiendommer i HALD har hatt en jevn stigning i perioden 2012 

til 2016.  I denne perioden økte gjennomsnittlig kjøpesum fra 1,68 mill i 2012 til et gjennomsnitt på 2,05 

mill i 2016.  Dette tilsvarer en gjennomsnittlig prisstigning på ca. 22 % i denne femårs-perioden.  
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Herøy 17 13 19 12 23 

Alstahaug 9 8 4 3 8 

Leirfjord 17 12 12 12 10 

Dønna 18 13 13 26 15 

HALD 61 46 48 53 56 

Figur 29 - Omsetning av fritidseiendommer i HALD-regionen, (Kilde: SSB) 

 

Omsetningen av fritidseiendommer var relativt stabil i HALD-regionen den siste femårsperioden.   Det er en 

markert forskjell i omsetning av fritidsboliger i Alstahaug og de omliggende kommunene.  Omsetningen av 

fritidseiendommer i Dønna har doblet seg fra 2014 til 2015, men er igjen tilbake på normalt nivå i 2016.   I 

2016 steg antall omsetninger av fritidseiendommer i Herøy markant med 100 %. 

 

  
Figur 30 – Prisutvikling ved salg av fritidseiendommer i HALD-regionen i perioden 2012 – 2016.  

(Kilde: SSB) 

 

Det gjennomsnittlige prisnivået på fritidsboliger i Herøy har vært varierende i femårsperioden, og var på sitt 

laveste i perioden i 2015.  I 2016 har både salg og prisnivå økt dramatisk i Herøy, og prisnivået ligger 

vesentlig over det gjennomsnittlige prisnivået for HALD.  I 2016 var gjennomsnittlig salgspris i Herøy på 

1,02 mill kr.  På samme tid var gjennomsnittlig salgspris i HALD på 0,77 mill kr.   

 

Det gjennomsnittlige prisnivået i HALD-regionen har vært ganske stabilt de siste fire årene (mellom 

700 000 og 800 000 kr), men synkende. 

  

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

2012 2013 2014 2015 2016

Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna HALD



 22 

Arbeids- og næringsliv 

 
Figur 31 - Antall sysselsatte med bosted i Herøy per 4. kvartal fordelt på næringstyper: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 128 116 115 101 101 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 14 19 16 14 9 

10-33 Industri 154 142 138 135 136 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 4 2 2 3 0 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 56 64 66 62 70 

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 69 75 88 78 78 

49-53 Transport og lagring 68 74 68 69 65 

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

58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 2 1 3 3 

64-66 Finansiering og forsikring 2 2 1 0 3 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 22 25 27 34 36 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 47 38 44 37 51 

84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 38 35 42 32 31 

85 Undervisning 44 46 42 42 47 

86-88 Helse- og sosialtjenester 174 166 164 151 155 

90-99 Personlig tjenesteyting 18 15 13 14 16 

00 Uoppgitt 6 3 7 8 8 

Sum Herøy 859 836 846 797 826 

Alstahaug 3 689 3 723 3 677 3 558 3 609 

Leirfjord 1 047 1 075 1 080 1 013 1 056 

Dønna 671 667 672 634 645 

Sum regionen 6 266 6 301 6 275 6 002 6 136 

(Kilde: SSB) 

 

Herøy kommune har hatt en jevn nedgang i sysselsettingen i perioden 2012 til 2015, med 3,8 %.  I 2016 

snudde dette, og vi fikk en økning i sysselsettingen igjen fra 2015 til 2016 på 3,6 %.  Den største økningen 

kom innen forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet. 

 

Hvis vi ser hele perioden fra 2012 til 2016 under ett er det tre næringsområder i Herøy som har hatt en 

betydelig nedgang i sysselsetting, og det er jordbruk, skogbruk og fiske med 21,1 %, industri med 11,7 % og 

helse- og sosialtjenester med 10,9 %. 

 

Vi har også to næringsområder som har hatt betydelig vekst i sysselsettingen i perioden fra 2012 – 2016, og 

det er bygge- og anleggsvirksomhet med 25 % og teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift med 63,6 %. 

 

HALD-regionen hadde nedgang i sysselsettingen i perioden 2013 til 2015 med 4,8 %.  Fra 2015 til 2016 har 

det vært en økning i sysselsettingen i regionen igjen med 2,2 %. 

 

I perioden 2012 til 2016 er det kun Leirfjord kommune som har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen, 

med en økning på 0,9 %.  I Alstahaug kommune gikk sysselsettingen ned med 2,1 %, og i Dønna kommune 

med 3,9 % i samme periode. 
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Figur 32 - Sysselsetting og pendling i Herøy kommune per 4. kvartal 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Sysselsatte personer bosatt i kommunen 859 838 846 797 826 

- pendler inn i kommunen 137 135 145 145 147 

- pendler ut av kommunen 135 136 146 141 138 

- arbeider i kommunen 861 837 845 801 835 
(Kilde: SSB) 

 

Både utpendling og innpendling til Herøy kommune har vært stabilt i siste femårsperiode (2012 – 2016).  

Innpendlingen har økt med 10 personer fra 2012 til 2016, og utpendlingen har gått opp med tre personer.  

Samtidig går antall arbeidsplasser ned med 26 i perioden 2012 – 2016. 

 

 
Figur 33 – 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 lå i perioden 2012– 

2016 på 16,7 %.  

 

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 (16,7 %), og er på samme nivå som 

Alstahaug kommune (14,9 %).  I Dønna kommune er andelen pendlere dobbelt så stor som i Herøy, med 

31,1 %, og i Leirfjord er andelen pendlere enda høyere, og lå i 2016 på 51,6 %. 

 

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. 
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Figur 34 – Andel av sysselsatte som har arbeid i kommunen og som pendler inn i kommunen per 4. kvartal. (Kilde: SSB) 

 

I 2016 utgjorde arbeidstakere som pendler inn til Herøy kommune 17,6 % av alle med arbeidsplass i 

kommunen.  Herøy har hatt en svak økning i innpendlingen fra 15,9 % i 2012 til dagens nivå.  Alstahaug og 

Leirfjord har omtrent lik andel av innpendlere med henholdsvis 21,6 % og 20,3 %.  Den kommunen som har 

desidert laves andel av innpendling i HALD-regionen er Dønna kommune med en andel på 14,7 %. 

Samferdsel 

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

Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2016.  (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 

51,7 % av det samlede biltrafikkvolumet for begge samband. 
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Figur 36 – Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – 

Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2016.  (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 30 % i Herøysambandet i perioden 2013 til 2016.    

 

Dønnasambandet er størst på antall transporterte passasjerer, og var på 262 244 passasjerer i løpet av 2016.  

For Herøysambandet lå passasjertallet på 217 411 passasjerer i løpet av 2016. 

 

Samlet sett så økte passasjertrafikken fra Dønna og Herøy med 9 % i perioden 2010 – 2016.  Det samlede 

passasjertallet for begge samband var i 2016 på 480 655 passasjerer.  Dønna sambandet utgjorde 54,8 % 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 – 2016.  (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 – 

2016.  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 

2015 og 2016, og vi har derfor fått en økning i antall gjenstående biler.  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  542 biler i 2016.   

Utdanning 

 
Figur 38 – Andelen av befolkningen 25 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2015.  

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

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

regionen og landet for øvrig.  I 2015 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 2015.  

(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 35 %. 

 

 
Figur 40 - Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2015. 

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 

 

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

denne gruppen har 79 % 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 halvert i Herøy på 10 år.  (I 2005 hadde 30 % av denne aldergruppen grunnskole 

som høyeste fullførte utdanningsnivå.  I 2015 var dette redusert til 21 %). 
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Figur 41 – Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på høgskole eller universitetsnivå i 2015. 

(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 25,8 %.  For Herøy kommune sitt vedkommende har det vært en positiv utvikling i perioden 

fra 2000 til 2015, der andelen innbyggere 30 – 39 år med universitets- eller høgskoleutdanning gikk opp fra 

19,0 % til 25,8 %. 

 

 

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

perioden 2000 - 2015. (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 29 %.  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 2015 på 39 %.  Dønna 

kommune har i perioden 2010 til 2015 fått redusert andelen med universitets- og høgskoleutdannede fra 32 

% i 2010 til 26 % i 2015. 
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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 (2011 – 2015) har vært preget av jevnlige permitteringer, som har ført rekordhøy 

arbeidsledighet i kommunen.   

 

Hvis vi sammenligner oss med andre kommuner i Norge, der det er tilgjengelig tall for arbeidsledighet (noen 

kommuners tall er tatt ut på grunn av personvernhensyn), så hadde Herøy den nest høyeste arbeidsledigheten 

i landet med 5 %, kun slått av Hasvik kommune som hadde en arbeidsledighet på 6,6 %.  

Landsgjennomsnittet lå i 2015 på 2 %. 

 

 
Figur 44 – Andel arbeidsløse per kvartal, 2012 – 2016, for befolkningen eksklusive innvandrere, og for innvandrere i alt, 

for aldersgruppen 15 – 74 år. (Kilde: SSB) 
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Herøy kommune har en stor andel av innvandrere i sitt arbeidsmarked.  Disse er i mye større grad utsatt for 

svingninger i arbeidsmarkedet, enn befolkningen for øvrig.  Ved 1. kvartal 2013 var over 25 % av 

innvandrere bosatt i Herøy kommune, uten arbeid.  Sesongsvingningene med høy ledighet ved årsskifte, 

berører i hovedsak denne gruppen. 
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SAMFUNN 

Herøy – et hav av muligheter 

 

Herøy kommunestyre har gjennomført 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. 

 

Nytt kommunestyre ble valgt høsten 2015, og prosessen med revisjon av kommuneplanen vil bli satt i gang i 

løpet av 2016. 
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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 2015 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 2015 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 2016 var svarprosenten i Herøy 

barnehage 96 % (46 av 48 mulige). 

 

 Snitt Herøy barnehage 
Gjennomsnitt 
91 kommuner 

Resultat for brukerne 5,5 5,1 

Trivsel 5,5 5,2 

Brukermedvirkning 5,4 4,9 

Respektfull behandling 5,6 5,4 

Tilgjengelighet 5,7 5,5 

Informasjon 5,2 4,8 

Fysisk miljø 5,1 4,8 

Helhetsvurdering 5,4 5,2 

Snitt totalt 5,5 5,1 
Figur 45 - Gjennomsnittlig brukertilfredshet i Herøy barnehage per dimensjon høsten 2016, 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 tre årene.   

 

Utvikling i Herøy barnehage over tid 

  2012 2013 2014 2015 2015 

Svarprosent 82 % 94 % 89 % 90 % 96 % 

Resultat for brukerne 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 

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

Brukermedvirkning 5,2 5,3 5,4 5,5 5,4 

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

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

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

Fysisk miljø 4,9 5,1 5,3 5,4 5,1 

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

Snitt totalt 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 
Figur 46 – Gjennomsnittlig brukertilfredshet i Herøy barnehage per dimensjon i perioden 2012 - 2016. 

(Kilde: bedrekommune.no) 

 

I perioden 2012 – 2016 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 47 – 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 48 – 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 49 – 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 50- 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 fungerer meget tilfredsstillende.   

 

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 mars 2017 er det tatt i bruk 34 ulike 

skjema så langt.  I løpet av 2016 er det blitt produsert 529 nyhetssaker for «Herøyfjerdingen». 

 

Herøyfjerdingen hadde 18 kjøpere av annonseplass i 2016. 
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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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Kompetanseutvikling 

Ledergruppa 

Kommunalleder 1 og enhetsleder for sykehjemmet har startet på en høgskoleutdanning i helseledelse høsten 

2014.  Utdanningen er bygget opp av 9 moduler som hver teller 7,5 studiepoeng. 

Herøy skole 

I løpet av 2016 har Ann Kristin Lenning fullført 30 studiepoeng med videreutdanning i engelsk. 

Omsorgstjenesten 

I omsorgstjenesten startet to helsefagarbeidere på desentralisert sykepleierutdanning i 2014.  De vil være 

ferdig utdannet i 2017. 

I 2015 startet 17 helsefagarbeidere på studier i demensomsorgens ABC og studie i miljøbehandling.  Disse 

ble ferdig i mars 2016. 

Helsetjenesten 

Ved tilsetting av folkehelsekoordinator i Herøy, ble stillingen søm helsesøster utvidet.  Stillingen ble gjort 

midlertidig inntil den ansatte har fullført videreutdanning som helsesøster.   Utdanningen ble påbegynt 

høsten 2014, og var ferdig våren 2016.  

 

Høsten 2014 startet kommunelege 2 på videreutdanning i spesialisering innen allmennmedisin.  Denne 

utdanningen var ferdig våren 2016. 

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 

 

Prosjektet er enda i støpeskjeen, men følgende delprosjekter er sannsynlige: 

 

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 
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 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». 

SLH-prosjektet 

Herøy kommune igangsatte høsten 2013 et tre-årig utviklingsprosjekt i barnehage og skole i kommune.  

Prosjektet var hjemlet i Kommunestyrets vedtak i sak 37/12, der administrasjonen ble oppfordret til å sette i 

gang et pilotprosjekt for å løse utfordringer i læringsmiljøet, og forebygge frafall i videregående opplæring. 

 

Prosjektet ble avsluttet våren 2016, og vi kan vise til konkrete resultater både via forskning gjennomført av 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark, og gjennom resultater på Nasjonale 

prøver og på Elevundersøkelsen.  I desember 2015 kåret Kommuneforlaget Herøy barnehage, sammen med 

Dovre barnehage, til best i landet.  Kåringen var basert på resultater fra brukerundersøkelser gjennomført i 

barnehagene i løpet av perioden 2012 – 2014. 

 

Arbeidsmetodikken og organiseringen som ble innført med LP-modellen er nå implementert i barnehage og 

skole, og er nå blitt et fast rammeverk for hvordan vi driver utviklingsarbeid i oppvekstsektoren i Herøy. 

Prosjektet – «Rådmannens internkontroll – orden i eget hus! 

Herøy kommune startet i 2014 opp prosjektet «Rådmannens internkontroll – orden i eget hus!».  Dette er et 

prosjekt som er hjemlet i vedtatte tiltak i «Sektorplan for effektiv forvaltning».  Prosjektet skulle egentlig 

vært avsluttet i 2015, men på grunn av sykefravær og vakanser har prosjektet blitt videreført i 2016.  Målet 

med prosjektet er å innføre et elektronisk kvalitetsstyringssystem i kommunen og å innføre en systematisk 

bruk av brukerundersøkelser for å kunne dokumentere utviklingen av kvalitet i tjenestene.  Kommunen har 

etablert en fast stilling på 30 % i Servicekontoret som er knytte til disse oppgavene.  Prosjektet vil bli 

videreført i 2017. 

Undervisningssykehjemmet 

Gjennom Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland har Herøy sykehjem deltatt i flere prosjekter.  
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MEDARBEIDERE 
 

 
Figur 51 – Utvikling av antall årsverk i Herøy kommune i perioden 2012 – 2016. (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 2016 hadde Herøy kommune ansatt 180 personer i totalt 135,8 

årsverk.  Av disse var 162 personer ansatt i faste stillinger i totalt 123,5 årsverk.     

 

Utvikling av årsverk ved den enkelte enhet 

  2012 2013 2014 2015 2016 

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

110 Administrasjonsenheten 10,71 10,01 17,40 19,10 18,10 

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

130 Brannvesen - - 0,16 0,10 0,09 

140 Interkommunale tjenester - - - - - 

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

240 Herøy barnehage 14,45 15,15 14,95 14,25 16,75 

260 Herøy skole 28,82 29,73 27,98 27,69 27,73 

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

290 Kulturskolen 1,00 1,00 - - - 

300 Helsesenteret 6,55 7,00 9,00 7,20 6,45 

305 Hjemmetjenesten 24,79 29,70 28,14 25,49 30,76 

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

330 Sykehjemmet 20,67 23,35 22,87 23,04 22,19 

600 Teknisk enhet 9,50 10,10 - - - 

 Totalt 121,50 131,04 130,40 127,65 135,77 
Figur 52 - Utvikling av årsverk ved den enkelte enhet i kommunen. (Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Ved vikariater er både den fast ansatte og vikaren tellet med.  Dette gjør at sykefravær og vakanser vil 

påvirke tallene. 
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Figur 53 – Kjønnsfordeling blant kommunalt ansatt i Herøy kommune per 31.12.2016.   

(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 54 – Oversikt over aldersfordeling blant fast ansatte i Herøy kommune per 31.12 i perioden 2012 – 2016. 

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Andelen av ansatte som var over 50 år i 2016 var på 47 %.  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 55 - Utvikling av gjennomsnittsalderen for fast ansatte i Herøy kommune i perioden 2012 - 2016. 

(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 løpet av de siste fem årene. 

Sykefravær 

 
Figur 56 – Fordeling av sykefravær etter antall dager i prosent av totalt sykefravær i hele kommunen.  

(Kilde: Kommunens personalsystem) 

 

Kommunens totale sykefravær var på 6,8 % i 2016.  Dette er en vesentlig nedgang fra sykefraværet i 2015, 

som var på 11,1 %.  Det gjennomsnittlige sykefraværet i landet var på 6,3 % i 2016.  Herøy kommune ligger 

fremdeles over landsgjennomsnittet i 2016.  Det er først og fremst langtidssykefraværet som har økt i løpet 

av de tre siste årene.   

 

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 Norge 2014

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

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

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

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

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

Nærmeste leder 4,1 4,5 4,5 4,7

Medarbeidersamltale 4,3 4,4 4,8 4,8

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

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

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

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

Helhetsvurdering - 4,3 4,6 4,6

Snitt Totalt 4,3 4,4 4,6 4,6  
Figur 57 - 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 – 

2014.  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 (108 kommuner deltok i 

2014), er Herøy lik landsgjennomsnittet, eller over på samtlige dimensjoner, med unntak av nærmeste leder.  

Her ligger resultatet likevel bare 0,2 poeng under landsgjennomsnittet. 
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ØKONOMI 

Resultat – overskudd 13,319 mill kr. 

 

 
Figur 58 – Driftsresultat for Herøy kommune i perioden 2012 – 2016. (Kilde: SSB) 

 

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 13 318 864 i forhold til vedtatt budsjett.  

Inkludert i dette er bruk av kr. 4 244 535 fra disposisjonsfond for å utbalansere regnskapet.  Kommunen har 

ikke satt av midler til inndekning av premieavvik i 2016, og planlegger å ikke gjøre dette i perioden 2017 – 

2020.  Kommunens reelle økonomiske situasjon for regnskapsåret 2016 fremkommer slik: 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk            13 318 864 kr 

- Bruk av ubundne fond                       4 244 535 kr 

- Integreringstilskudd fratrukket utgifter til bosetting                          8 634 552 kr 

Reelt mindreforbruk                        439 777 kr 

 

 

Dette betyr at driftsutgiftene var 439 777 kroner lavere  enn de reelle driftsinntektene i 2016. 
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Økonomisk handlingsrom 
 

 
Figur 59 – Netto resultatgrad (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB) 

 

I 2016 har det gått godt med kommuneøkonomien i Norge.  Herøy kommune har hatt et godt resultat, med 

en netto resultatgrad på 4,3 %.  Dette er et resultat som er mer enn dobbelt 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 måte kommunen bosetter flyktninger på.  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 8,6 mill kr i 2016.  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. 

 

Den andre hovedårsaken til at vi går med overskudd er at vi ikke har klart å gjennomføre alle tiltak som er 

budsjettert i løpet av året.  Den viktigste årsaken til dette er manglende kapasitet i organisasjonen på grunn 

av store tunge prosjekter som gjennomføres, og fordi sentrale stillinger i kommunen står vakant.  

 

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 2016, 122 % av 

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

landsmålestokk. Rentene er for tiden lave, men gir kommunen en økt økonomisk risiko ved en eventuell 

renteoppgang.   
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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. 

 

Vi har hatt en sterk befolkningsøkning i kommunen i løpet av 2016.  Dette har ført til at vi vil ha 

kapasitetsproblemer i barnehagene allerede i løpet av vårhalvåret 2018.  Prognosene tilsier at dette er en 

langsiktig utfordring, og det er behov for å bygge ut kapasiteten i kommunen med en ny barnehageavdeling.  

Dette vil gi kostnader både til utbygging, og til oppbemanning av en ny avdeling.  Kommunen har meget 

kort tid på seg til å avklare alternativer.  Vi bør ha løsningsforslag utredet til senest medio juni 2017, med 

politisk vedtak i kommunestyremøte i juni.  Hvis dette blir for kort tid er alternativet kommunestyremøte i 

oktober, men da vil vi ikke være i stand til å oppfylle våre barnehageforpliktelser hvis ny barnehagekapasitet 

ikke er på plass i løpet på nyåret 2018.  

 

Det tekniske anlegget til svømmebassenget ved Herøy skole er ikke lenger mulig å ha i drift, og kommunen 

er for tiden uten svømmetilbud lokalt.  Vi belager oss på å kjøpe tjenester av Alstahaug kommune til vi har 

løst problemet.  Vi arbeider for å få utredet løsningsalternativer i løpet av sommeren 2017, og planlegger at 

et forprosjekt kan startes opp i løpet av høsten 2017. 

 

I økonomiplanen for perioden 2017 – 2020 har kommunen lagt opp til at vi skal bruke 8 996 748 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.  Kommunen bør derfor 

vurdere å stramme inn forbruket fra og med 2018, slik at vi ikke lenger bruker fondsmidler for å få 

økonomien til å gå rundt. 

 

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

betydning på kommunens finansutgifter.  Det er likevel slik at vi sannsynligvis vil få redusert renteutgiftene 

i løpet av 2018 og 2019, da vi har flere lån med fastrenteavtale som utløper i disse årene, der dagens 

rentesats sannsynligvis er betydelig høyere enn det forventede rentenivået. 
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Driftsregnskap Herøy kommune 

 
Figur 60 – Netto gjeldsgrad – Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for Herøy kommune i perioden 2012– 

2016, 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 2012 – 2016 har hatt en vesentlig høyere netto gjeldsgrad enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.  Kommune klarte i løpet av 2013 å redusere gjeldsgraden 

noe, men i perioden 2014 til 2016 har den økt igjen, på grunn av tunge investeringer. 

 
Figur 61 – Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger for Herøy kommune for perioden 2012 – 2016, sammenlignet med 

KG02 Nordland fylkeskommune og landsgjennomsnittet.  (Kilde: SSB) 

 

Herøy kommunes pensjonsforpliktelser har vært klart over sammenlignbare kommuner i perioden 2012 – 

2016, og har steget mer i perioden enn sammenlignbare grupper.  Siden 2012 har pensjonsforpliktelsene hatt 

en sterkere økning.  I perioden 2012 - 2016 økte Herøy kommunes pensjonsforpliktelser med 43,9 %.  

Kommunens samlede pensjonsforpliktelser i 2016 var på 263,46 mill kroner. 
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Resultat for driftsenhetene 
 

Figur 62 – Driftsregnskapet for resultatenhetene for 2016 i hele tusen (Kilde: Kommunens regnskapssystem) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Netto

100 Folkevalgte styringsorgan 2 396 -148 2 349 0 47 -148 -101

110 Administrasjonsenheten 31 687 -13 691 29 611 -10 037 2 076 -3 654 -1 578

120 Bygg og anlegg 21 516 -21 777 20 862 -21 671 654 -106 548

130 Brannvesen 1 627 -220 1 352 -130 275 -90 185

140 Interkommunale tjenester 9 095 -107 9 076 0 19 -107 -88

150 Kultur 4 334 -936 4 268 -731 66 -205 -139

240 Herøy barnehage 8 835 -2 051 8 334 -1 466 501 -585 -84

250 Flyktning- og integreringstj. 7 512 -16 146 9 531 -9 731 -2 019 -6 415 -8 434

260 Herøy skole 22 853 -3 272 20 818 -1 548 2 035 -1 724 311

300 Herøy helsesenter 9 346 -3 718 9 251 -2 372 95 -1 346 -1 251

305 Hjemmetjenesten i Herøy 23 982 -4 074 21 585 -1 871 2 397 -2 203 194

310 NAV Herøy/Dønna 3 799 -1 357 4 297 -1 530 -498 173 -325

330 Herøy sykehjem 24 446 -6 258 23 076 -4 922 1 370 -1 336 34

800 Finansforvaltning 35 018 -132 691 22 207 -130 608 12 811 -2 083 10 728

Totalt 206 446 -206 446 186 617 -186 617 19 829 -19 829 0

Regnskap Budsjett Avvik

 
 

Gjeldsutvikling 

 

Herøy kommunes lånegjeld i millioner 

 
Figur 63 – Utvikling av Herøy kommunes lånegjeld i millioner i perioden 2012 – 2016.  (Kilde: SSB) 

 

Herøy kommune har hatt en økende lånegjeld i perioden 2013 – 2016, der lånegjelden økte fra ca. 149 mill 

til 212 mill. 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.  

 

I 2013 gikk lånegjelden til kommunen noe ned.  Dette skyldes at refusjonene fra noen av de større 

prosjektene som er gjennomført tidligere kom inn i løpet av 2013, og lånegjelden har derfor falt fra ca. 180 

mill. i 2012 til rundt 150 mill. i 2013.    
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Figur 64 - 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.    
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Investeringer 
 

Figur 65 – Regnskapsutgifter for investeringsprosjekter i 2016 i hele tusen. 

Prosjekt 
Regnskap (tusen) 

Budsjett inkl. endring 

(tusen) 
Avvik i kr (tusen) 

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 

  123 Investeringer - it 107 -107 303 -303 -196 196 

  132 Egenkapitaltilskudd klp 582 -582 582 -582 0 0 

  142 Kjøp av opel zafira 2016 220 -220 219 -219 1 -1 

  213 Hestøya maritime næringspark 456 -456 0 0 456 -456 

  224 Bygging av industrikai 915 -915 906 -906 9 -9 

  612 Utbygging omsorgsboliger 1 916 -1 916 12 000 -12 000 -10 084 10 084 

  613 Salg av kommunale eiendommer 510 -585 500 -500 10 -85 

  619 Veilys - rehabilitering 2011-2013 486 -486 500 -500 -14 14 

  639 Nytt helsehus 15 044 -15 044 18 750 -18 750 -3 706 3 706 

  645 Utbygging av tomteområde i åsen 81 -81 74 -74 7 -7 

  646 Renovering herøy kirke 260 -260 248 -248 12 -12 

  648 Valsåsveien - trafikksikkerhetstiltak 163 -625 198 -198 -35 -427 

  651 Herøy vannverk - 10. Byggetrinn 12 145 -11 608 11 450 -11 450 695 -158 

  657 Tak over tribune idrettsanlegget 0 0 0 0 0 0 

  658 Herøyhallen - inngangsparti/lager 5 651 -5 651 5 626 -5 626 25 -25 

  659 Opprusting av frisklivssentral og treningssenter 158 -158 99 -99 59 -59 

  667 Henrikvalen 0 0 250 -250 -250 250 

  668 Ballbinge - herøy skole 607 -607 500 -500 107 -107 

  669 Kantine og fasade aula 1 519 -1 519 3 335 -3 335 -1 816 1 816 

  800 Avdrag på lån til helgeland kraft 856 -856 856 -856 0 0 

  860 Inndekning av udekket i investeringsregnskapet 4 127 -4 127 4 127 -4 127 0 0 

  997 Startlån 3 101 -3 101 0 0 3 101 -3 101 

  998 Videreutlån 1 819 -1 819 0 0 1 819 -1 819 

 

Totalt 50 725 -50 725 60 522 -60 522 -9 797 9 797 
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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 2016. 

Tilsyn fra fylkesmannen  

Den 23.05.16 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland et uanmeldt tilsyn av Herøy kommune angående 

pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.  Etter denne loven kan helsehjelp bare gis med pasientens 

samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten 

samtykke. 

 

Tilsynet besto av: 

 samtale med leder og/eller ansatte ved virksomheten  

 befaring på sykehjemmet og eventuell gjennomgang av journaler og/eller prosedyrer  

 kort oppsummering av funnene som er gjort ved tilsynet  

 

Følgende lover og forskrifter lå til grunn ved tilsynet:  

 Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten  

 Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter  

 Lov av 19. november 1982 nr 66 om kommunehelsetjenesten  

 Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell  

 Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten  

 

Tilsynet ble gjennomført av et team bestående av juridisk rådgiver og revisjonsleder Julie Embrå, 

seniorrådgiver Yngve Osbak og seniorrådgiver Sita Grepp.  

 

Tilsynet avdekte ett avvik:  

 Herøy kommune sikrer ikke at bruk av tillitsskapende tiltak og at bruk av tvungen helsehjelp 

journalføres.  

 

Tilsynet avdekte følgende merknader:  

 Herøy kommune har ingen prosedyrer for å vurdere behovet for tvangsvedtak etter kapittel 4A, 

herunder samtykkekompetanse og bruk av tvang  

 Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen når pasienter med 

tvangstiltak flyttes til annet ansvarsområde (ansvarlig for helsetjenesten)  

 Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen ved dødsfall for pasienter 

med tvangsvedtak 

 

I brev av 07.12.16 bekrefter Fylkesmannen i Nordland at Herøy kommune har lukket alle avvik og 

merknader. 
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Tilsyn fra Arbeidstilsynet 
 

HERØY SYKEHJEM 

 

Den 09.02.16 mottok Herøy kommune et brev fra Arbeidstilsynet angående postalt tilsyn innen helse- og 

sosialsektoren angående forebyggende smittevern.  Det ble sett spesielt på utlevering og bruk av arbeidstøy, 

desinfisering av arbeidstøy og tilgang til garderober for arbeidstakere ved sykehjem og i hjemmesykepleien.  

Det ble bedt om følgende dokumenter: 

 bekreftelse på om alle arbeidstakere i sykehjem og i hjemmesykepleien får utlevert arbeidstøy av 

kommunen 

 beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer vask/desinfeksjon av arbeidstøyet  

 beskrivelse av garderobeforholdene for arbeidstakere ved sykehjem og i hjemmesykepleien  

 kopi av eventuelle skriftlige rutiner for utlevering og bruk av arbeidstøy, vask/desinfisering av 

arbeidstøy og tilgang til garderober for ansatte i hjemmesykepleien og ved sykehjem 

 

Herøy kommune sendte svar til Arbeidstilsynet den 30.03.16.  Arbeidstilsynet mente at det ikke var grunn til 

å gi varsel om pålegg for temaene som ble gjennomgått. 

 

BRANNSTASJONEN 

 

Den 24.04.16 mottok Herøy kommune brev fra Arbeidstilsynet angående postalt tilsyn for kontroll av 

kommunens systematiske arbeid for å unngå at arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering av støv, 

gass og brannrøyk.  Det ble også undersøkt om forebyggende tiltak gjennomføres både i planlegging av 

oppdrag på brann-/feierstedet, og når oppdraget er utført og arbeidstakerne er tilbake på stasjonen. 

 

I brev av 16.02.17 gir Arbeidstilsynet Herøy kommune følgende pålegg: 

 

Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av 

kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av forskrift om utførelse av 

arbeid å 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette 

følger av arbeidsmiljøloven å 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid å 3-

8 og internkontrollforskriften å 5 andre ledd nr. 6. 

 

Arbeidsgiver har ikke dokumentert å ha gjennomført kartlegging og risikovurdering av brannfolks- og 

feieres risiko for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk i ulike arbeidssituasjoner. Det er dermed heller 

ikke dokumentert at det er iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko med bakgrunn i en slik prosess. 

 

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 

forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og vemeombudet får informasjon (løpende) og opplæring i å 

forebygge helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk. 

 

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal 

arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at 

arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal før personlig 

verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige vemeutstyret beskytter mot og 

sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det. 
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Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid §§ 3-4 og 3-5. 

 

Arbeidstilsynet har ikke mottatt tilbakemelding på postalt tilsyn der det dokumenteres at det er gjennomført 

opplæring og informasjon om brannfolks- og feieres risiko for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk i 

ulike arbeidssituasjoner. 

 

Tilsyn fra Mattilsynet 
 

Mattilsynet gjennomførte 07.09.2016 inspeksjon hos HERØY SYKEHJEM. 

 

Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Torkild Bjørlykke. 

 

Virksomhetens representant var kjøkkensjef: Jimmy Seldorsen. 

 

Mattilsynet inspiserte hovedkjøkken og avdelingskjøkken grønn og blå ved tilsynet. 

 

Mattilsynet konstaterer at virksomheten hadde svært godt orden, renhold og vedlikehold av sine kjøkken og 

sine lokaler ved tilsynet. Håndvasker er operative og blir benyttet. Matvarer som sto i kjøle- og fryserom var 

tildekket og emballert på en god måte. Virksomheten hadde kontroll på temperaturene. Produksjonsdato og 

holdbarhetsdato på matvarene hadde virksomheten god kontroll på. Virksomheten har en fungerende 

avviksbehandling i sin internkontroll. Allergenmerkingen er på plass. 

 

Tilsynet omfattet 

 Herøy Omsorgssenter, Hovedkjøkken 

 Herøy Omsorgssenter, Avdelingskjøkken 

 

Konklusjon 

Mattilsynet var generelt meget godt fornøyd med forholdene som ble undersøkt ved virksomheten 

Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om 

vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


