
Til kommunestyret i Herøy 

 

Innbyggerforslag/innbyggerinitiativ om endret kommunetilhørighet. 
 

Vi krever med dette at Herøy kommunestyre behandler vårt forslag om endret 

kommunetilhørighet for Sørøyene (Sandvær, Husvær og Brasøy i henhold til Kommuneloven 

§ 39a. 

I følge kommuneloven må forslaget gjelde kommunens virksomhet og minst 2 prosent av 

innbyggerne stå bak forslaget.  

 

Vi ønsker å fortsette å bo på Sørøyene, men opplever at Herøy kommune med 

befolkningsvekst, stor arbeidsinnvandring og satsing på bolystprosjektet rent faktisk arbeider 

for avfolkning av distriktet.   

 

Vi har opplevd fraflytting etter nedlegging av skoler, sist var det Husvær skole i 2008, som 

medførte at flere familier flyttet til Herøylandet. 

Sysselsetting og arbeidsplasser er viktig og ved nedleggelse av bedrifter på Sørøyene har det 

ikke vært noen støtte fra politikere og NAV. 

 

De siste årene har vært en kontinuerlig kamp for å bevare god kommunikasjon.  

Ved behandling av sak 12/793 i formannskapet om revisjon av hurtigbåtruter ble det 

overhodet ikke tatt hensyn til våre innspill eller Alstahaug kommunes protest, selv om det var 

en forutsetning at alle 3 kommuner var enige. 

 

Vi opplever også at hele saken omkring nedleggelse av Tennvalen kai er en brikke i et avtalt 

spill omkring endring av hurtigbåtruten for å gjøre hverdagen mer komplisert for oss i 

Sørøyene. 

 

Vi registrerer at andre kommuner på Helgeland kjemper for sine egne innbyggere ved trusler 

om forringelse av rutetilbudet, men ikke Herøy kommune.  

 

Da vi ikke opplever å være en del av Herøy kommune, hvilket også bekreftes i manglende 

omtale av Sørøyene i jubileumsboka «Øyfolket» krever vi med dette at kommunestyret 

behandler vårt forslag om endret kommunetilhørighet og løsrivelse fra Herøy kommune. 

 

Vi registrerer at Helgeland Regionråd har initiert et prosjekt for å se på muligheter for 

kommunesammenslåing, men Herøy kommune har ikke ønsket å delta.  

Vi på Sørøyene er et fremtidsrettet folk med visjoner og ønsker å være med på utviklingen av 

området herunder være i forkant av kommunesammenslåing. 

 

  
Aksjonsgruppen ved grendeutvalgene i Sørøyene. 

 

Vedlegg: 

Underskrift fra innbyggere som støtter forslaget. 

 


