
Behandling i Kommunestyret den 15.12.2020 
 
Behandling: 
 
Yngve Magnussen la på vegne av Høyre og Herøy bygdeliste fram flg. forslag (se drifts- 
og investeringsbudsjett vedlagt): 

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

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

 
I årets budsjett fra opposisjonen har vi vært fremover lente og tenkt fremtid.  
Vi har i år også valgt å la ordfører ha full stilling da vi har store oppgaver innen samferdsel som 
ordfører vill ha mye å jobbe med / for.  
Vi har også styrket administrasjonen med noen stillinger og ikke valgt noen. Dette pga at vi 
ønsker ikke å bygge for mye administrasjon, men bygge i forhold til kommune 3.0 og fremtid.  
I følge til rådmannens budsjett har vi noe forandringer, her er de største endringene: 
 
Investeringer: 
 Satt av 6,5 millioner kr for utvikling av nytt sentrumsnært boligfelt sammen med grunneiere 

og investorer/entreprenører slik at innflyttere eller innbyggere kan få tak i «raske» tomter 
for å bygge sine boligdrømmen. Dette blir ikke ett prosjekt der kommunen skal konkurrere 
med private aktører, men tilrettelegge for kommunal / privat samarbeid til det beste for 
boligbyggere.  

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

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

 
Drift: 
 2 millioner over 2 år til mulighetsstudie for næring, samferdsel (fastlandsforbindelse og fast 

forbindelse til sør øyene). Dette for å styrke den pågående prosjektgruppe.  



  2 års prosjektstilling i skolen for styrking av realfagene.  
 2 års prosjektstilling for aktivitetstilbud for eldre og unge.  
 Støtter Sandoval sin kvalifiseringstiltak for innvandrere med 250 000 kr pr år i perioden. 
 Gratis samfunnsbil i sør øyene. 
 100 000 kr årlig neste 4 år til nærmiljø midler som kan søkes på for å styrke universell 

utforming av nærmiljø anlegg og turstier. Dette er viktig i disse C19 tider.  
 Riving av vanntank i Husvær.  
 0,5 promilles kutt av eiendomsskatten 
 
Vi har selvfølgelig flere ting vi ønsker inn i budsjettet, men vi ønsker først å se hva de store 
investeringene vi har vedtatt / vedtar ender på før vi satser eller reserverer oss videre.  
Som f.eks: 
 
 Ungdomsklubb.  
 Sanse vei i Silvalen med HOS som start /stopp.  
 Kommunal flytekai ved kirke.  
 Lade stasjoner for biler ved ferjeleie og kirke.  
 Herøy kommune  Nordlands «Monaco» nr 2 
 
Arnt Eling Paulsen la på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram flg forslag (se 
drifts og investeringsbudsjett vedlagt): 
 
Dette er lagt inn i Arena på Ap/Sp med økonomiske endringer og tekst: 
 004: Enhetsleder helsesenteret ut.  Besparelse kr 3 110 590 i økonomiplanperioden 
 030: Nord-Herøy industriområde: To trinn: Tas ned til kun å dekke investeringer slik at vi 

tilrettelegger for rigg bru over Herøysundet. Adm bes legge fram investeringen samt 
inntekstpotensiale for politiske behandling før oppstart. Videre utbygging ses i sammenheng 
med sak til politisk behandling hvor behov fra øvrig næringsliv fremkommer. Tas ned med 
4 437 500 

 017: Konsulent næring/havn/næringspark: Kjøp av tjenester i en perioden: 21-22 
300 000.- pr år. Vi vil komme tilbake til konsulentstilling i egen sak. 

 050+051: Rehabilitering av pumpestasjoner: Sykehjem og brannstasjon: Flyttes til 2022 
etter at hovedplan avløp er behandlet. 

 
Saker allerede tatt inn, endring av tekst: 
 002: Nærings –og samfunnsutvikler Vi endrer tittel og ønsker stillingen sortert direkte inn 

under rådmannen. Stillingsbeskrivelse legges fram for politisk behandling før den lyses ut.  
 017 / 025: Plan for asfalt og veilys 2021. Det utarbeides plan for prioritering som skal 

legges fram for formannskapet. Ses i sammenheng med hovedplan vei. 
 
Nye poster 
 006: Renovering av kjøkken i kirken (2021) kr 125 000.-  
 Ungdomsklubb: Dette utredes med sikte på oppstart 2022. Vi kommer tilbake til 

finansiering. Utredning forelegges formannskapet i juni 2021.  Kr 100 000.-  
 Utredning av realisering av bru mellom Brasøy og Tennvalen. Det settes ned ei 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringsforening, grendeutvalg og 
administrasjonen/fylkeskommunen med igangsetting første kvartal 2021.  Kr 100 000.- 



 Gratis mat for skoleelever på ungdomstrinnet 4 dager i uken kr: 230 000.- pr år. Oppstart 
Høsten -21. Evalueres etter 2021-22 

 Gratis skolefrukt til alle elvene kr 128 000.- / 512 000.- for hele planperioden. Oppstart 
høsten 21  

 Imøtekomme innspill fra barne- og ungdomsrådet ang reduksjon i pris på ungdomskort på 
treningssenteret «Sprut» for aldersgruppen 15-20 år. 50% reduksjon. 

 Innføre reduksjon i pris på treningskort også for studenter som har bostedsadresse Herøy 
og kommer heim i ferier. Administrasjonen utreder pris. Legges fram for politisk 
behandling innen mai-21. Ikrafttredelse sommeren 2021 

 Reiseliv: Det settes av penger for tilrettelegging av økt turisme. Kortsiktig 2021: 
Kommunen skal ha plan for å sette opp søppelbøtter, skilting, tømmestasjon for bobiler, 
rasteplasser.  Langsiktig skal man ha plan for reiseliv som helårsnæring. Drift av dette i 
sesongen legges til Asvo A/S. Kr 200 000 for 2021.  

 Midlertidig bemanning treningssenter: Tiltak 3007 - På grunn av covid-19 er det 
nødvendig å ha bemanning på treningssenteret hvis vi fortsatt skal ha det åpent i det nye 
året. Det vil være behov for bemanning i de første månedene inntil det er kontroll på 
smitten i Norge. Det foreslås i første omgang å ha midlertidig bemanning i tre måneder. 
Dette tiltaket vil koste Kr 126 105 for disse tre måneden. Dette tiltaket har stor positiv 
effekt for mange innbyggere. 

 Næringsfond II: Viderefører 1 000 000 fra 2020, økes med 500 000.- for 2021, samlet 
1 500 000.- Retningslinjer utarbeides av adm ferdig mars 2021.  Disponeres av 
formannskapet.  

  Flytekai ved Prestegårdsjøen Kr 200 000.- 
  Det foretas en uhildet gjennomgang av de tjenestene som Herøy kommune og Herøy Asvo 

tilbyr til samme brukergruppene. Gjennomgangen legges frem for politisk behandling og 
danner grunnlag for vurderinger med tanke på behov, samhandling og styrking av tjeneste. 
Kr 50 000.- engangseffekt.  

 Øke pendlertilskuddet med kr 150 000 pr år.- Totalt blir det søkbart pendlertilskudd på kr 
300 000.- år. Effekt i økonomiplanperioden kr 600 000.- Statuttene for søknad legges 
fram til revidering. 

 Det settes av midler til et rekrutteringsprosjekt rettet mot utflyttede personer/ungdommer. 
kr 100 000.- engangseffekt 

 Det settes av midler til utredning av attraktive boligtomter i kommunal regi, og/ eller i 
samarbeid med private. Attraktive tomter og et godt pendler tilskudd er attraktivt for 
mennesker som vil vurder flytting til Herøy. Kr 500 000.- fordelt over årene 2021-22  

 Marin forsøpling: Nettverk for kyst og fjordkommuner anmoder sine medlemmer om å 
bevilge fra havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. For 2020 settes det av kr: 
100.000.- til formålet. Det forutsettes at det bevilges samme beløp fra næringslivet. 

 Prosjekt Kvalifiseringstiltak for innvandrere, flyktninge- og integreringstjenesten. Skisse til 
prosjekt «Jobbsjanse» utredes av rådmannen. Kr 250 000.-pr budsjettår i 2021-22: kr 
500 000.- 

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

som foreslått fra Rådet for eldre og funksjonshemmede. 
 I sammenheng med prosjektene «Tett på» og «Jeg kan også bidra» skal det utredes behov 

for miljøterapeut i skole/barnehage/ungdomsklubb 



 065: Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne: Man skal inkludere de kommunalt 
eide bedriftene i dette tiltaket: Herbo og ASVO i egen plan. Denne planen legges fram for 
politikere første halvdel 2021. Ordningen skal evalueres etter to år og legges fram for 
politisk behandling 

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

 Det utarbeides strategisk handlings- og prioriteringsplan for kvalitetsreformen «Leve 
hele livet» Denne legges fram for politikere for økonomisk prioriteringer.  

 Utredning av Squashall 
 Det utarbeides rekrutterings og kompetanseplan for kommunens ansatte, spesielt 

leger, lærere og sykepleiere. Legges fram til politisk behandling i løpet av 2021.  
 Vi henviser til sentrumsplanen og vedtar følgende utredning «Aldersvennlig 

stedsutvikling» Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ønsker at det 
utredes mulighet for å ruste opp «rundturen» fra Helsehuset, via Karolineveien, forbi 
rådhuset og tilbake til helsehuset, på en slik måte at den er universelt utformet og 
tilgjengelig for alle. Dette kan ses i sammenheng med flere andre tiltak i budsjett og 
økonomiplan (020: Opprustning av karolineveien, 031: Karolineveien 2021-2024, 017: 
Asfaltering 2020-2023, 025: Oppgradering veilys, 016: Hovedplan vei og 0:28 
forskjønning av uteområde). Vedtaket er også i tråd med aldersvennlig stedsutvikling og 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

 
Petter på Skjæret: behandles som egen sak. 

 057: «Petter på skjæret» realiseres under forutsetning av at Bodø 2024 og andre bidrar 
med en ramme på 3 millioner. Lokalisering i Herøy. 

 
Votering:  
Forslaget fra Høyre og Herøy Bygdeliste fikk 6 stemmer. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med unntak av punktet vedr. Petter på Skjæret, 
fikk 13 stemmer (repr. Sandoval, fristilt stemte for Ap/Sps forslag). 
Det ble så votert over hele budsjettet som ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Ap og Sp vedr. Petter på Skjæret: 
Prøveavstemming:  
16 stemte for forslaget og 3 stemte mot (Karlsen, Hanssen og Karlsen fra Sp). 
Votering:  
Forslaget fra Ap/Sp ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer (Karlsen, Hanssen og Karlsen fra Sp). 
 
 
 
 
Innstilling/vedtak: 
1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 
2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. 

juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3.  I medhold av eiendomsskatteloven § 3 
videreføres i 2021 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I 
medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele 
kommunen.  
 



I henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og13 utlignes eiendomsskatten for 2021 med 
kr. 4 pr. kr. 1000 i takstverdi for boligeiendommer og fritidsboliger.  For 
næringseiendommer utlignes eiendomsskatt for 2021 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. 
 

3. Siste allmenne taksering av eiendommer i Herøy kommune, ble gjennomført i 2009.  I 
medhold av § 8 A-4, vedtar kommunestyret at skattegrunnlaget for 2021 økes med 10 
%. 
 

4. Herøy kommune vedtar at boligeiendommer og fritidseiendommer tilgodeses med et 
bunnfradrag på 100 000 kroner. 
 

5. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 
 

6. Priser på kommunale tjenester for 2021 vedtas i henhold til vedlagt prishefte. 
 

7. Priser på gebyrer og avgifter knyttet til vann og avløp, slamtømming, forurensing, feiing av 
piper, plan- oppmåling og byggesaker og landbruk, vedtas i henhold til vedlagt 
gebyrregulativ for 2021. 
 

8. Priser på anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag, vederlag for opplag av varer, 
vognvederlag, vederlag for vannleveranse, vederlag for strømleveranse, vederlag for 
flytebrygger og adgangskort til bunkring av vann og landstrøm, vedtas i henhold til vedlagt 
havneregulativ for 2021. 
 

9. Herøy kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas med 
obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og 
premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet. 

10. Årsbudsjettet for 2021 for Herøy kommune vedtas med en inntektsramme på 148 337 718 
kroner.   
 

11. Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 138 072 260 kroner med slik fordeling: 
 
100 Folkevalgte styringsorganer    2 732 558 kroner 
110 Administrasjonsenheten  20 343 911 kroner 
140 Interkommunale tjenester  10 437 519 kroner 
150 Kultur       4 688 904 kroner 
240 Herøy barnehage   11 163 840 kroner 
250 Flyktning- og integreringstjenesten   5 469 653 kroner 
260 Herøy skole    22 346 690 kroner 
300 Herøy helsesenter   12 054 547 kroner 
310 NAV Herøy      4 577 589 kroner 
330 Herøy sykehjem   18 544 610 kroner 
340 Herøy hjemmetjeneste  13 595 197 kroner 
350 Herøy miljøtjeneste   11 385 531 kroner 
600 Herøy drift      7 518 986 kroner 
670 Teknikk og miljø     3 622 849 kroner 
700 Herøy havnevesen     1 286 612 kroner 
710 Herøy marine næringspark        -85 430 kroner 



800 Finansforvaltning       -672 000 kroner 
 

12. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 67 864 250 
kroner.  Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 25 899 000 
kroner, fordelt med 16 734 000 kroner i ordinære lån og 9 165 000 kroner til 
selvfinansierende prosjekter. 
 

13. Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855 704 kroner avsettes til ubundet 
investeringsfond.  Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: 

Nr. Tittel Beløp 
21800 Egenkapitaltilskudd KLP 495 155 

  SUM 495 155 
 

14. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2021. 
 

15. Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill. koner. for videre utlån/startlån. 
 

16. Herøy kommune vedtar følgende finansielle måltall for økonomiplanperioden 2021 – 2024: 
a. Netto driftsresultat skal være på minimum 2,0 prosent av driftsinntektene innen 

utgangen av 2024, justert for bruk av fondsmidler fra flyktningefond i henhold til 
foreslått handlingsregel. 

b. Nøkkeltallet for summen av disposisjonsfond og mindreforbruk bør være over 20 
prosent av driftsinntektene. 

c. Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene settes til minst 30 
prosent. 

d. Nøkkeltallet for langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke 
overstige 150 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

e. Nøkkeltallet for lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 100 
prosent av kommunens frie inntekter. 

 
I tillegg ble følgende vedtatt: 
1. 004: Enhetsleder helsesenteret ut.  Besparelse kr 3 110 590 i økonomiplanperioden 
2. 030: Nord-Herøy industriområde: To trinn: Tas ned til kun å dekke investeringer slik at vi 

tilrettelegger for rigg bru over Herøysundet. Adm bes legge fram investeringen samt 
inntekstpotensiale for politiske behandling før oppstart. Videre utbygging ses i sammenheng 
med sak til politisk behandling hvor behov fra øvrig næringsliv fremkommer. Tas ned med 
4 437 500 

3. 017: Konsulent næring/havn/næringspark: Kjøp av tjenester i en perioden: 21-22 
300 000.- pr år. Vi vil komme tilbake til konsulentstilling i egen sak. 

4. 050+051: Rehabilitering av pumpestasjoner: Sykehjem og brannstasjon: Flyttes til 2022 
etter at hovedplan avløp er behandlet. 

 
Saker allerede tatt inn, endring av tekst: 
1. 002: Nærings –og samfunnsutvikler Vi endrer tittel og ønsker stillingen sortert direkte inn 

under rådmannen. Stillingsbeskrivelse legges fram for politisk behandling før den lyses ut.  
2. 017 / 025: Plan for asfalt og veilys 2021. Det utarbeides plan for prioritering som skal 

legges fram for formannskapet. Ses i sammenheng med hovedplan vei. 
 



Nye poster 
1. 006: Renovering av kjøkken i kirken (2021) kr 125 000.-  
2. Ungdomsklubb: Dette utredes med sikte på oppstart 2022. Vi kommer tilbake til 

finansiering. Utredning forelegges formannskapet i juni 2021.  Kr 100 000.-  
3. Utredning av realisering av bru mellom Brasøy og Tennvalen. Det settes ned ei 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringsforening, grendeutvalg og 
administrasjonen/fylkeskommunen med igangsetting første kvartal 2021.  Kr 100 000.- 

4. Gratis mat for skoleelever på ungdomstrinnet 4 dager i uken kr: 230 000.- pr år. Oppstart 
Høsten -21. Evalueres etter 2021-22 

5. Gratis skolefrukt til alle elvene kr 128 000.- / 512 000.- for hele planperioden. Oppstart 
høsten 21  

6. Imøtekomme innspill fra barne- og ungdomsrådet ang reduksjon i pris på ungdomskort på 
treningssenteret «Sprut» for aldersgruppen 15-20 år. 50% reduksjon. 

7. Innføre reduksjon i pris på treningskort også for studenter som har bostedsadresse Herøy 
og kommer heim i ferier. Administrasjonen utreder pris. Legges fram for politisk 
behandling innen mai-21. Ikrafttredelse sommeren 2021 

8. Reiseliv: Det settes av penger for tilrettelegging av økt turisme. Kortsiktig 2021: 
Kommunen skal ha plan for å sette opp søppelbøtter, skilting, tømmestasjon for bobiler, 
rasteplasser.  Langsiktig skal man ha plan for reiseliv som helårsnæring. Drift av dette i 
sesongen legges til Asvo A/S. Kr 200 000 for 2021.  

9. Midlertidig bemanning treningssenter: Tiltak 3007 - På grunn av covid-19 er det 
nødvendig å ha bemanning på treningssenteret hvis vi fortsatt skal ha det åpent i det nye 
året. Det vil være behov for bemanning i de første månedene inntil det er kontroll på 
smitten i Norge. Det foreslås i første omgang å ha midlertidig bemanning i tre måneder. 
Dette tiltaket vil koste Kr 126 105 for disse tre måneden. Dette tiltaket har stor positiv 
effekt for mange innbyggere. 

10. Næringsfond II: Viderefører 1 000 000 fra 2020, økes med 500 000.- for 2021, samlet 
1 500 000.- Retningslinjer utarbeides av adm ferdig mars 2021.  Disponeres av 
formannskapet.  

11.  Flytekai ved Prestegårdsjøen Kr 200 000.- 
12.  Det foretas en uhildet gjennomgang av de tjenestene som Herøy kommune og Herøy Asvo 

tilbyr til samme brukergruppene. Gjennomgangen legges frem for politisk behandling og 
danner grunnlag for vurderinger med tanke på behov, samhandling og styrking av tjeneste. 
Kr 50 000.- engangseffekt.  

13. Øke pendlertilskuddet med kr 150 000 pr år.- Totalt blir det søkbart pendlertilskudd på kr 
300 000.- år. Effekt i økonomiplanperioden kr 600 000.- Statuttene for søknad legges 
fram til revidering. 

14. Det settes av midler til et rekrutteringsprosjekt rettet mot utflyttede personer/ungdommer. 
kr 100 000.- engangseffekt 

15. Det settes av midler til utredning av attraktive boligtomter i kommunal regi, og/ eller i 
samarbeid med private. Attraktive tomter og et godt pendler tilskudd er attraktivt for 
mennesker som vil vurder flytting til Herøy. Kr 500 000.- fordelt over årene 2021-22  

16. Marin forsøpling: Nettverk for kyst og fjordkommuner anmoder sine medlemmer om å 
bevilge fra havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. For 2020 settes det av kr: 
100.000.- til formålet. Det forutsettes at det bevilges samme beløp fra næringslivet. 

17. Prosjekt Kvalifiseringstiltak for innvandrere, flyktninge- og integreringstjenesten. Skisse til 
prosjekt «Jobbsjanse» utredes av rådmannen. Kr 250 000.-pr budsjettår i 2021-22: kr 
500 000.- 



 
Utredninger: 
1. 029: Aktivitetstilbud for eldre: Ses i sammenheng med kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

som foreslått fra Rådet for eldre og funksjonshemmede. 
2. I sammenheng med prosjektene «Tett på» og «Jeg kan også bidra» skal det utredes behov 

for miljøterapeut i skole/barnehage/ungdomsklubb 
3. 065: Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne: Man skal inkludere de kommunalt 

eide bedriftene i dette tiltaket: Herbo og ASVO i egen plan. Denne planen legges fram for 
politikere første halvdel 2021. Ordningen skal evalueres etter to år og legges fram for 
politisk behandling 

4. 044: Kjøp og opprusting av barnehagelokale: Sak skal tilbake til politisk behandling før 
anskaffelse. 

5. Det utarbeides strategisk handlings- og prioriteringsplan for kvalitetsreformen «Leve 
hele livet» Denne legges fram for politikere for økonomisk prioriteringer.  

6. Utredning av Squashall 
7. Det utarbeides rekrutterings og kompetanseplan for kommunens ansatte, spesielt leger, 

lærere og sykepleiere. Legges fram til politisk behandling i løpet av 2021.  
8. Vi henviser til sentrumsplanen og vedtar følgende utredning «Aldersvennlig 

stedsutvikling» Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ønsker at det 
utredes mulighet for å ruste opp «rundturen» fra Helsehuset, via Karolineveien, forbi 
rådhuset og tilbake til helsehuset, på en slik måte at den er universelt utformet og 
tilgjengelig for alle. Dette kan ses i sammenheng med flere andre tiltak i budsjett og 
økonomiplan (020: Opprustning av karolineveien, 031: Karolineveien 2021-2024, 017: 
Asfaltering 2020-2023, 025: Oppgradering veilys, 016: Hovedplan vei og 0:28 forskjønning 
av uteområde). Vedtaket er også i tråd med aldersvennlig stedsutvikling og 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

 
Petter på Skjæret: behandles som egen sak. 
1. 057: «Petter på skjæret» realiseres under forutsetning av at Bodø 2024 og andre bidrar med 

en ramme på 3 millioner. Lokalisering i Herøy. 
 
 
 


