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Herøy kommune hadde i 201 6 en driftsinntekt på 1 73,5 mill kr, og en driftsutgift på
1 65,8 mill kr. Dette gir et brutto driftsresultat på 7,7 mill kr.

Inntektene økte med 1 4,0 mill kr fra 201 5 til 201 6,
samtidig økte utgiftene med 11 ,2 mill kr. Denne
utviklingen har gitt kommunen et større
økonomisk handlingsrom.

De største økningene i utgifter i fra 201 5 til 201 6 nner
vi på lønnsutgifter, som økte med
6,1 mill kroner, deretter kommer kjøp av varer
og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon,
som økte med 2,1 mill kroner.

Fordeling av driftsinntekter (parentes = endringer fra 2015)
- Inntekts- og formueskatt: 41,2 mill kr (+7,3 %)
- Rammetilskudd: 70,0 mill kr (+3,2 %)
- Overføringer med krav til motytelse: 1 8,7 mill kr (+10,8 %)
- Andre salgs- og leieinntekter: 18,9 mill kr (+11,4 %)
- Eiendomsskatt: 5,0 mill kr (+5,4 %)
- Brukerbetalinger: 6,2 mill kr (+3,0 %)
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Årsm el d i n g 201 6 kortversjon
Herøy - et hav av muligheter
Regnskapet for 201 6 vise at Herøy kommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på
1 3,3 mill kroner. Herøy kommune driver mer kostnadsmessig effektivt enn sammenlign -
bare kommuner på de este områder, med unntak av barnevern og administrasjon.

Herøy kommune vedtok å ta i mot yktninger fra og med 201 5. I løpet av 201 5 bosatte
kommen 21 yktninger. I løpet av 201 6 har vi bosatt 1 8 nye. I tillegg til dette har Herøy
bosatt 20 yktinnger i 201 6 på grunn av familiegjenforening.

Arbeidsledigheten i kommunen var på 5,0 % i 201 6. Dette var nest høyest i landet.

Andelen av befolkningen i Herøy som er over 67 år vil sannsynligvis øke med nesten 20 %
i løpet av de neste ti årene.

K
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Folketall
I 2016 gikk folketallet i Herøy opp med 42 innbyggere. Så langt har Herøy kommune klart å beholde befolk-
ningsøkningen fra årene 201 0 - 2012, og befolkningen har fortsatt å voksen i perioden 201 4 - 2017. Herøy
har siden 2010 hatt en økende andel innvandrere, fra 3,1 % i 2010 til 15,7 % av befolkningen i 2017. Dette
er en femdobling i løpet av sju år.

Slik bor vi
Per 1.1 .16 var det registrert til sammen 866 boliger i Herøy. Av dette var 81 % eneboliger. Per 1.1.16 bodde
det i gjennomsnitt 2,0 personer per bolig i kommunen.

Utvikling i kretsene
Fra1.1.16 til 1.1.1 7 hadde 6 av kommunens 12 grunnkretser en positiv befolkningsutvikling. Dette gjelder
Silvalen med en 45 innbyggere, Nord-Herøy med 11 innbyggere, Tenna med 5 innbyggere, Sør-Herøy med 5
innbyggere, Seløy med 4 innbyggere og Ytre Øksningan med 1 innbygger. Kretsene med en negativ be -
folkningsutvikling var Indre Øksningan med 6 innbyggere, Brasøy med 4 innbyggere, og Sandvær og Hus -
vær med 1 innbygger hver. I tillegg har kommunen mistet 14 innbyggere med uoppgitt grunnkrets. Staulen
og Gåsvær hadde uendret folketall.

Ansatte i kommunen
Herøy kommune hadde registrert 123,5 årsverk per 4. kvartal 2016 i fast tilsetting, og 135,8 årsverk totalt.
Antallet ansatte i kommunen var på samme tidspunkt 1 62 personer i faste stillinger, og 180 personer totalt.
Tre av re kommuneansatte er kvinner.

Kommuneplan
I 2012 startet Herøy kommunestyre prosessen med å revidere kommuneplan. Dette er politikernes og
administrasjonens viktigste strategiske styringsdokument.

Kommuneplanen tar utgangspunktet i de politiske programmene politikerne har gått til valg på, kommune -
planen vil derfor gjennomgå en hovedrevisjon hvert fjerde år.

Kommunestyret har vedtatt to hovedsatsingsområder, som er næringsutvikling og økt bosetting. I tillegg til
at det er laget kommunedelplaner for hovedsatsingsområdene, er det også utarbeidet arealplan og sektor -
planer for områdene, helse, sosial og omsorg, oppvekst og kultur og effektiv forvaltning. Kommuneplanen
for kommunestyreperioden 2012 - 201 5, ble vedtatt av kommunestyret den 18. mars 2014. Kommunestyret
som ble valgt høsten 2015 vil vedta en revidert kommuneplan innen utgangen av 201 7.
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Servicekontoret: 75 06 80 00
E-post: post@heroy-no.kommune.no

Silvalveien 1 , 8850 Herøy

Til ytterprosjektet
Herøy kommune søkte våren 2016 om å få være pilotkommune i Nordland fylkeskommunes utviklingsprogram «Helhetlig arbeid med til ytting og
innvandring». Vi kk innvilget søknaden og en arbeidsgruppe ble etablert, og deltok på oppstartsamling i juni og i oktober 2016. Følgende del -
prosjekter er sannsynlige:

«Herøy kommune skal være en god
oppvekst- og bokommune ved å til -
rettelegge for et allsidig og
framtidsrettet næringsliv, og å by på
spennende natur- og
kulturopplevelser»

Figuren til høyre viser fordelingen av brutto
driftsutgifter til enhetene i 2016.

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 kommunen.
Etablere ordning for praksisplasser for innvandrere i samarbeid med
kommunale enheter, lokalt næringsliv, NAV og Herøy ASVO
Utvikle servicekontoret i kommunen som førsteinstans for til yttere og
innvandrere, med utvikling av informasjonspakker og system for
utsending av velkomstpakker til nye innbyggere.

Rekrutterings- og kvali seringsprosjektet
Utvikle tiltak for å kvali sere 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, kvali sering 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».



Herøy kommune, best i Nord-Norge Byggeprosjekter i 201 6 Endringer og
utfordringer
Fra 1.1.2014 til 1.1.2017 økte befolknin -
gen i Herøy med 3,2 %. Andelen uten -
landske innbygger økte i samme peri -
ode fra 11,9 % til 15,7 % (Vi ligger 1,9
prosentpoeng over landsgjennomsnittet).

Antall barn i alderen 0 - 5 år gikk opp
med 11 fra 1.1.2016 til 1.1.2017.

Antall innbyggere i grunnskolealder økte
med 14 fra 1.1.2016 til 1.1.2017.

Skolen og barnehagene må i stadig
større grad legge til rette for en økende
andel minoritetsspråklige elever.

Antall eldre over 80 år var stabilt med
86 personer fra 1.1.2016 til 1.1.2017.
Samtidig gikk antall innbygger mellom 70
og 79 år opp med 10 personer i samme
periode.

Andelen av eldre innbyggere i Herøy er
høyere enn landsgjennomsnittet, og vil
sannsynligvis stige rask de neste 5 -10
årene.

Gapet mellom brukernes forventninger og
hva kommunen kan tilby er en konstant
utfordring for alle enhetene i kommunen.

Det er gledelig at frafallet i videregående
skole for elever fra Herøy kommune i
perioden 2012 - 2014 nå er nede på 17
%. Landsgjennomsnittet lå på 23 % i
samme periode.

Herøy kommune har en høy andel unge
uføretrygdede (18-44 år) i forhold til lan -
det forøvrig. I Herøy var andelen rundt
50 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Herøy kommune har de senere årene
hatt en høy arbeidledighet blant ung -
dom. I 2015 var arbeidsleidigheten blant
innbyggere 15-29 år gått ned til 3,0 %.
Landsgjennomsnittet på samme tid var
2,3 % for denne gruppen. I 2014 hadde
tallet 9,1 % for Herøy.

Herøy kommune var den beste kommunen i Nord-Norge i 2015, følge rangeringen til Kommunebarometeret.

Kommunen lå som nummer 51 av alle kommunene i Norge og rykker dermed opp 137 plasser fra året før. Særlig innen
eldreomsorg gjorde kommunen det godt, men også innen grunnskole og helse var Herøy på «Topp 100-lista».

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på en rekke nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.
Hensikten er å gi beslutningstakere og særlig lokalpolitikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen
driver. Tallene var i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg ble det hentet
ut tall fra en del andre kilder, både fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk
kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er gjort av Kommunal Rapport.

Grunnskole
Tallene for grunnskole har hatt en svært god utvikling de siste årene. Fra å ligge på en 297. plass i 2013 lå Herøy på en 87.
plass på landsbasis i 2015.

Avgangskarakterene på 10. trinn har vært veldig gode de siste årene. Prestasjonene på nasjonale prøver ligger ørlite over nivået
elevene viser på 10. trinn. Andelen elever som får spesialundervisning er litt lavere enn i normalkommunen og har falt litt det
siste året. Andelen i småskolen som får leksehjelp er litt lavere enn i normalkommunen, ifølge statistikken.

Eldreomsorg
Eldreomsorgen i Herøy har de to siste årene gjort det veldig bra på Kommunebarometeret og Herøy kk en 45. plass. Hele 90
prosent av de ansatte har fagutdanning og Herøy var blant de beste i landet (nr . 4). Andelen var omtrent uendret det i 2015.
Kommunen har også en klart mer hjemmebasert eldreomsorg enn normalkommunen. På en rekke felt hevder de seg helt i
landstoppen.

I 2016 kk vi oppstart av en rekke byggeprosjekter i kommunen.

Industrikai
Dette året ble regnskapet endelig avsluttet for industrikaiet i Herøy marine
næringspark. Dette er et prosjekt med en endelig brutto kostnadsramme
på 47,4 mill kr.

Utbygging av omsorgsboliger
Herøy kommune vedtok i 2016 å starte utbygging av nye omsorgsboliger
i tilknytning til Herøy sykehjem. Dette prosjektet hadde et budsjett på
12,0 mill kr i 2016, og har et budsjett på 26,5 mill kr i 2017.

Herøy vannverk - 10. byggetrinn
Kommunen startet byggingen av et nytt høydebassen på Langåsen høsten
2016. Dette ble allerede planlagt i 2014. Prosjektet har en samlet brutto
kostnadsramme på 14,7 mill kr. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2017.

Nytt helsehus
Høsten 2016 startet byggingen av nytt helsehus i Herøy. Dette er et
prosjekt med en samlet brutto kostnadsramme på 33,8 mill kr. Prosjektet
vil bli avsluttet i 2017.

Utbygging av inngangsparti og lager - Herøyhallen
Våren og sommeren 2016 ble inngangspartiet til Herøyhallen utvidet, og
det ble bygget et lager i tilknytning til hallen. dette prosjektet hadde en
samlet brutto kostnadsramme på 6,0 mill kr.

Opprusting av frisklivssentral og treningssenter
Dette prosjektet ble startet opp i 2015 og avsluttet i 2016. Det innebar at
lokalene til treningssenteret ble påbygd, og at lokalene til frisklivs-
sentralen og treningssenteret ble pusset opp. Prosjektet hadde en total
brutto kostnadsramme på 0,8 mill kr fordelt over 2015 og 2016.

Ballbinge - Herøy skole
I løpet av høsten 2016 ble det bygget en ny ballbinge i tilknytning til
Herøy skoles uteområdet. Prosjektet hadde en samlet brutto kostnads-
ramme på 0,6 mill kr.

Kantine og fasade aula
Det ble bygget et nytt kantinebygg i tilknytning til skolen og Herøyhallen.
Prosjektet hadde en smalet brutto kostnad i løpet av 2016 på 1,5 mill kr.


