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Bakgrunn 

Medvirkningsprosessen i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 for Herøy 

kommune har inkludert en digital spørreundersøkelse. Det ble laget en QR-kode for å komme inn i 

undersøkelsen (+ link for de som ønsket å bruke PC). Dette ble annonsert under formannskapsmøtet 

som ble avholdt 30.08.2022 og deretter publisert i kommunens egen informasjonsavis, 

Herøyfjerdingen, kommunens hjemmeside, kommunens side på Facebook og hengt opp utenfor alle 

matbutikker i kommunen i tillegg til Herøysenteret og på kommunehuset. Undersøkelsen var åpen for 

besvarelser fra 30.08 til 12.09.  

Skjemaet inneholdt 25 spørsmål, hvor intensjonen var å få vite hva kommunens innbyggere er opptatt 

av og ønsker at kommunen skal fokusere på i det videre utviklingsarbeidet.  

Noen av spørsmålene åpnet for svar i fritekst, mens andre var i form av en skala fra 1-7 hvor man 

måtte krysse av for ønsket alternativ. De tre første spørsmålene om alder, kjønn og antall år som 

beboer i Herøy kommune ble satt til obligatorisk for å sikre et visst grunnlag for hvem som har svart. 

Undersøkelsen var anonym. Alderskategoriene strekker seg fra 16 til 100 år +.  

Det kom inn totalt 226 besvarelser, noe som utgjør 15 % av populasjonen (1 501) som ble oppfordret 

til å svare og 12,4 % av Herøy kommunes totale innbyggertall på 1 825 (tallene som danner 

grunnlaget for den prosentvise utregningen er hentet fra SSB sin statistikk oppdatert sist 24.02.2022). 

Dette ses på som et godt grunnlag for innblikk i innbyggernes syn på sentrale temaer. Svarene vil 

legge grunnlaget for et folkemøte som etter planen skal avholdes 20. oktober.  

Til dette arbeidet har kommunen benyttet seg av Microsoft Forms. 

Videre følger resultatene av undersøkelsen.  

Prosjektleder understreker at svarene som fremkommer av undersøkelsen er innbyggeres tanker 

og meninger rundt viktige temaer. Det er også lagt til prosjektleders syn på besvarelsene som er 

kommet inn, gjennom oppsummering og kommentarer.  
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Spørsmål 1 (obligatorisk) 

Hvor gammel er du? 

Antall besvarelser: 226 

Resultat:  

 

Oppsummering: 

Det er flest i alderen 30-59 år som har svart. Det er som forventet at de unge og de eldre har lavere 

svarprosent. Disse tilhører de samfunnsgruppene som det vil jobbes nærmere med for å få innspill til 

kommuneplanen. Underveis i tidsperioden undersøkelsen var åpen, ble det oppfordret i 

Ungdomsrådet om å spre ordet og viktigheten av å engasjere seg. 

For å få flest mulig av de eldre til å svare, ble spørreskjemaet skrevet ut og levert ut på 

omsorgssenteret. 9 av beboerne besvarte skriftlig, og resultatene ble ført inn digitalt. Sett opp imot 

de andre alderskategoriene synes 55 besvarelser å være et godt resultat satt i lys av en digital 

medvirkningsform.  

 

Spørsmål 2 (obligatorisk) 

Kjønn 

Antall besvarelser: 226 

Resultat:   

 

Oppsummering: 

Det er langt flere kvinner enn menn som har svart. Det er ikke helt uforventet, men det hadde vært 

fint å se enda flere menn engasjere seg. Denne tendensen ble sett halvveis ut i perioden 

undersøkelsen var åpen, og arbeidsgruppa ble oppfordret til å engasjere flere i sine mannlige 

kontaktnettverk. 2 har svart annet, og det må forstås som at det er mennesker som ikke identifiserer 

seg i verken manns- eller kvinnerollen i Herøy kommune.   
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Spørsmål 3 (obligatorisk) 

Hvor lenge har du bodd i Herøy kommune? 

Antall besvarelser: 226 

Resultat:  

 

Oppsummering:  

Det er mange som har bodd flere år i kommunen. De fleste av har svart at de har bodd i kommunen 

mellom 16 og 50 år. Det er selvsagt et stort spenn aldersmessig, men dette vil også si at mange av de 

som har besvart undersøkelsen har et godt grunnlag for å fremme mangler, utfordringer og 

muligheter etter å ha bodd lenge i kommunen.  
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Spørsmål 4 

Skriv tre ord du mener beskriver Herøy   

Antall besvarelser: 202 

Resultat: 

 

Oppsummering: 

Herøy er et vakkert sted og oppleves som trygt og rolig. Den fine naturen trekkes frem, og stedet 

preges av en generell positivitet rundt både medborgere og tjenestetilbud. Det fremkommer også 

tydelig at infrastrukturen bør bedres, og møteplasser for det sosiale og aktivitet må komme på plass 

for å bedre livskvaliteten til de som bor her og for de som ser på Herøy som et potensielt bosted i 

fremtiden.  

 

Spørsmål 5 (påstand med skala 1-7) 

Det er godt å bo i Herøy kommune 

Antall besvarelser: 223 

Resultat:  

 

Oppsummering: 

På en skala fra 1-7 viser besvarelsene en score på 5,48. Dette er en sterk indikasjon på at innbyggerne 

i sum er tilfredse med tilværelsen. Det viser også et forbedringspotensial, men den generelle 

oppfatning av Herøy som bosted er absolutt positiv.   
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Spørsmål 6 

Hva mener du må til for at folk skal velge å flytte til Herøy?  

Antall besvarelser: 218 

Oppsummering:  

Det er flere ting som er viktig for at folk skal velge å bosette seg i Herøy kommune, og det er viktig 

med et tilfredsstillende helhetlig tilbud. Fastlandsforbindelse og annen infrastruktur/samferdsel, 

arbeidsplasser, boliger, gode barnehager og skole, gode helsetjenester og tilgang til fritidsaktiviteter 

og møteplasser er områder som i stor grad trekkes frem. 

1. Fastlandsforbindelse og annen infrastruktur/samferdsel 

En fastlandsforbindelse ses på som svært viktig om Herøy ønsker videre befolkningsvekst. Det 

oppleves en generell positivitet rundt et slikt prosjekt. Terskelen for å flytte til Herøy vil senkes 

betraktelig ved en slik realisering og vil så visst være med på å gjøre stedet mer attraktivt, både for 

potensielle tilflyttere og eksisterende innbyggere. Det pekes også på at infrastrukturen, og da fremst 

veistandarden må bedres for å tilfredsstille et positivt helhetsinntrykk. I Herøy er folk avhengig av bil, 

og dårlig standard på veiene øker faren for slitasje og ødeleggelser på kjøretøyene, dette er et 

irritasjonsmoment for mange innbyggere.  

 

2. Arbeidsplasser 

For å tiltrekke seg nye folk må man ha jobber å tilby. Det pekes også på at det å kunne tilby 

heltidsstillinger fremfor deltid og midlertidige vil være en god måte å imøtekomme arbeidsmarkedet. 

I dag er det generell lav arbeidsledighet i Norge, og det er nødvendig å gjøre seg mer attraktiv for å 

kapre kompetansene der ute.  

 

3. Boliger 

Boligbehovet er sterkt på Herøy. Tilgang til bolig gjennom enten å leie eller eie, er en forutsetning for 

videre vekst. Herøy kommune må aktivt jobbe for å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for bygging 

av nye boliger. Ønsker man befolkningsvekst i fremtiden, er dette et punkt som må stå høyt på 

blokka. Det fremkommer også at det må tilrettelegges for boliger i attraktive områder/tomter, og at 

det må være en viss variasjon i det man tilrettelegger for.  

 

 

4. Barnehage og skole 

For å friste nystiftede familier eller unge par som tenker å stifte familie, er det viktig at tjenestetilbud 

som barnehage og skole fungerer godt. Barna er hos disse gruppene et av de aller fremste 

fokusområde, og det må være tilrettelagt en trygg og god fremtid gjennom et sunt oppvekstmiljø. 

Gjennom senere spørsmål fremkommer det gjennom svarene at dagens barnehage- og skole er bra, 

men har også forbedringspotensial.  

 

5. Helsetjenester 

God helse er en forutsetning for levedyktige samfunn overalt i verden. Innbyggerne i Herøy kommune 

er også klare på dette; at en forutsetning for å få tilflyttere til Herøy kommune, er at helsetjenestene 

er gode om og når man skulle trenge hjelp. I senere spørsmål fremkommer det gjennom svarene at 

helsetjenestene som tilbys er gode, men at det er forbedringspotensial.  
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6. Fritidsaktiviteter og møteplasser 

Det savnes i stor grad muligheter til ulike fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser i kommunen, dette 

gjenspeiles også i senere spørsmål. Sjansen for at folk velger å flytte bort vil være større om man ikke 

finner foretrukne fritidsaktiviteter, så kommunen må jobbe med et allsidig tilbud. Dettet temaet er 

noe som gjenspeiler flere av spørsmålene i skjemaet, og henger i aller høyeste grad sammen med at 

ordet «kjedelig» har blitt såpass stort som en beskrivelse av Herøy i spørsmål 4 (se ordsky).  

For at tilflyttere skal kunne trives og inkluderes må det være de rette arenaer for nettopp denne type 

interaksjon mellom mennesker, og i dag oppleves det at dette tilbudet er altfor dårlig.  

 

Det trekkes også frem at Herøy må være flinke til å aktivt promotere seg selv. Folk utenifra må bli 

gjort oppmerksomme på hva vi har å tilby, det være seg både natur, sosialt og tjenestetilbud. I tillegg 

må de som bor her framsnakke området og synliggjøre det unike.     

 

Spørsmål 7 

Hva er bra med Herøy? 

Antall besvarelser: 205 

Oppsummering:  

Her trekkes det frem mye positivt som er verdt å ta med seg videre.  

Svært mange fremmer den vakre naturen her ute i øyriket. Det er et sted for ro og stillhet gjennom 

vakre naturopplevelser og nærhet til havet, Herøy er unik først og fremst gjennom sin natur. Herøy 

oppleves også trygt med lite kriminalitet og med hyggelige innbyggere hvor det i stor grad er en «alle 

kjenner alle-kultur». Herøy er en kommune med mange muligheter og vekstpotensial, og det oppleves 

at politikere kjemper for innbyggerne og kommuneadministrasjonen er interesserte i å rydde opp i 

tidligere problemer.. Det er en kommune med god økonomi, og det er en kommuneorganisasjon som 

«endelig» er på banen og vil skape dialog med folk. Tjenestetilbudene oppleves som gode, spesielt 

trekkes helsesektoren frem. Man ser gjennom svar i andre spørsmål at det er godt å bli gammel i 

Herøy kommune- dette gjenspeiles også her. Det er fortsatt liv i frivilligheten og dugnadsånden, og 

mennesker som bor og har sitt daglige virke her, er offensive og fremoverlent. Det er en følelse av 

samhold og gode sosiale aktiviteter nevnes. Idretten trekkes særlig frem som noe positivt, og 

idrettsanleggene er gode. Herøy er også flinke til å ta imot flyktninger, men det vises også i andre 

svar i andre spørsmål at noen i denne gruppen opplever det som vanskelig å bli inkludert.    

Næringslivet får også ros; det er flere gode aktører som tilbyr unike ting og gir gode tilbud til spesielt 

turister. Det er også en kommune som tør å satse på å legge til rette for næring. Det svares også at 

det er noen negative ting som skygger over for alt det positive som skjer. Noen besvarelser sier også 

at ikke er mye positivt å si om Herøy- slike svar blir for lite konkrete og konstruktive til å kunne jobbe 

videre med på en god og treffsikker måte.   
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Spørsmål 8 (flervalg) 

Hvilke av FNs 17 bærekraftsmål mener du er viktigst for Herøy kommune. Velg inntil 5 mål. 

Antall besvarelser: 222 

Resultat: 
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Oppsummering:   

Topp 5: 

✓ Mål 3 – God helse (144) 

✓ Mål 14 – Livet i havet (139) 

✓ Mål 17 – Samarbeid for å nå målene (103) 

✓ Mål 4 – God utdanning (101) 

✓ Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst (95) 

Dette er de fem målene innbyggerne mener er de viktigste for Herøy kommune å fokusere på i den 

videre utviklingen av kommunen. I tillegg kommer mål 9 – Innovasjon og infrastruktur (85) godt ut, 

før det er et lite skille ned til de resterende målene.  

Bunn 5: 

✓ Mål 1 – Utrydde fattigdom (30) 

✓ Mål 13 – Stoppe klimaendringene (26) 

✓ Mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn (19) 

✓ Mål 7 – Ren energi for alle (11) 

✓ Mål 2 – Utrydde sult (13)  

 

Det må gjøres opp en mening politisk om hvilke av målene man ønsker å fokusere særlig på i tiden 

som kommer. Dette vil gjøres ut ifra de fokusområder med utfordringer og løsninger som fastsettes i 

kommuneplanens samfunnsdel.   

 

Spørsmål 9 (påstand med stjerneskala 1-7) 

Kommunens innsats for å møte klimautfordringene er god 

Antall besvarelser: 215 

Resultat:  

 

Oppsummering:  

4,03/7 mulige stjerner gir en indikasjon på at befolkningen ønsker mer fokus på klimaarbeidet fra 

kommunens side. Det er en del svar som sier at man ikke har noen formening rundt kommunens 

innsats, og kanskje er dette et signal på at kommunen ikke tydeliggjør arbeidet godt nok, eller har 

klart å vise fremtidige tanker rundt kommunens klimautfordringer og hvordan det er tenkt å jobbe 

med dette. Nå er Herøy kommune i gang med utarbeidelsen av en ny klimaplan- denne blir viktig for å 

kartlegge nå-status, fremtidig utfordringsbilde og løsninger. Det blir viktig å synliggjøre arbeidet ut i 

resten av samfunnet, og at kommuneorganisasjonen aktivt bidrar til å øke fokuset på disse ute i 

lokalsamfunnene, både blant den generelle innbygger og næringslivet.  
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Spørsmål 10 

Hva mener du er det viktigste tiltaket kommunen kan gjøre for å redusere klimagassutslipp? 

Antall besvarelser: 135 

Oppsummering:  

Her nevnes det mye godt og relevant. Svarene viser at Herøys innbyggere i sum er opptatt av 

klimaspørsmål og viser villighet til å fremme gode tiltak for å redusere klimagassutslipp. Dette er et 

godt utgangspunkt for den videre utviklingen av kommunen, alle må ta ansvar for å sikre neste 

generasjoners oppvekstsvilkår.  

Tiltak som fremmes: 

Søppelrydding/strandrydding, legge til rette for ferdsel som ikke benytter fossilt brensel (også få på 

plass bysykler), elektriske biler/fornye bilparken, el-ferge, holde seg oppdatert på markedet innen 

renseanlegg, jobbe for ren energi,  øke bevisstheten blant innbyggerne, ladere for el-bil, utvide og 

forbedre veiene for mer flyt i kjøringen, ha fokus på å ta vare på naturen, solceller på kommunale 

bygg, fastlandsforbindelse, gjennomgang av utslipp, tenke langsiktig, kjøpe brukt, sorteringsplakater 

for tydeliggjøring rundt avfallshåndtering, lage krav om søppelhåndtering gjennom plan, vindmøller, 

energieffektive bygg, sørge for at industrien driver på en bærekraftig måte, ta vare på myrene, bedre 

busstilbudet for alle- gjerne ha buss mellom Herøy og Dønna, krav til entreprenører som leverer til 

kommunen, følge nasjonale anbefalinger, gode kloakkanlegg.  

 

Spørsmål 11 (påstand med skala 1-7) 

Det er et attraktivt arbeidsmarked i Herøy kommune  

Antall besvarelser: 223 

Resultat: 

 
Oppsummering:  

Påstanden om at det er et attraktivt arbeidsmarked scorer litt over middels, så her er det mer å gå på. 

Kommunen må være åpne for å legge til rette for et mangfoldig næringsliv slik at stadig relevante og 

attraktive arbeidsplasser får muligheten til å oppstå. Samfunnet er i stadig endring, og det gjelder å 

holde seg oppdatert på ønsker og behov for å få rett og variert kompetanse til Herøy.  
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Spørsmål 12 (påstand) 

Det er lett å etablere egen virksomhet i kommunen  

Antall besvarelser: 224 

Resultat: 

 

Oppsummering:  

Her heller tyngden av besvarelsene mot at folk flest ikke vet, eller har noen formening rundt om det er 

lett eller vanskelig å etablere virksomhet i Herøy kommune. For mange er det ikke relevant å skulle 

etablere egen virksomhet, og derfor en noe høy andel i denne svarkategorien. Det kan også tolkes dit 

hen at kommunikasjonen fra kommunens side når det gjelder bedriftsetablering ikke er tydelig nok, 

og at det finnes usikre der ute som ikke føler seg trygg på hvordan man kan gå frem for å realisere en 

slik drøm.  

30 har svart at det ikke er lett å etablere egen virksomhet i kommunen- grunnen til det er usikker og 

spørsmålet åpner heller ikke for videre utdypning. 51 har svart at det er lett- mest sannsynlig er dette 

folk med gode erfaringer som også kan ha fått god hjelp fra kommunen i oppstarten.  

 

Spørsmål 13 

Hvilken type næring mener du kommunen bør legge til rette for?  

Antall besvarelser: 176 

Oppsummering:  

Svaret som i svært stor grad går igjen; kommunen bør legge til rette for alle som ønsker å etablere 

seg i kommunen. Det være seg innen havbruksnæringen, landbruket, nyetableringer som bidrar til å 

nå FNs bærekraftsmål, servicenæring, teknologi, helserelaterte næringer, helårsbasert turisme, lokal 

matproduksjon, privat boligutvikling, stabile næringer som kan bestå uavhengig av en stor 

hjørnesteinsbedrift m.m.. 

 

Det nevnes også å legge til rette for bedrifter hvor man kan jobbe nasjonalt og internasjonalt, også 

hjemmefra. Det må være en fleksibilitet i arbeidsmarkedet som møter den moderne verden, fjernjobb 

er en del av dette. Det er også et ønske om at kommunen i større grad enn nå sørger for å regulere 

næringsområder slik at de står klare med nødvendig infrastruktur om noen banker på døra.  
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Spørsmål 14 (påstand med skala 1-7)  

Oppvekstmiljøet for barn og unge er godt  

Antall besvarelser: 224 

Resultat: 

 

Oppsummering:  

Barn og unge er et sentralt tema i den videre utviklingen av kommunen. Det er helt essensielt at 

denne gruppen vies oppmerksomhet, og at vilkårene for deres oppvekst og utvikling legges til rette 

for på en god og bærekraftig måte. Måten vi planlegger for i dag, vil ha stor betydning for de som 

kommer etter oss. 4,93/7 i score kan ikke ses på noen annen måte en «ok», og det må gjøres en 

tydeligere og bedre innsats for å tilrettelegge for at barn og unge skal ha det godt- både på et psykisk 

og fysisk nivå. Det fremkommer av undersøkelsen, og ordskyen spesielt, at mange opplever Herøy 

som et litt kjedelig sted hva gjelder fritidsaktiviteter etter skole- og arbeidstid- både for unge og 

voksne. Alle trenger stimuli også etter endt barnehage-, skole- og arbeidsdag. Det vil si at det må 

finnes tilstrekkelig med både aktivitets- og kulturtilbud folk kan benytte seg av.  

 

Spørsmål 15 (påstand med skala 1-7) 

Det er tilstrekkelig med leke- og aktivitetsområder i kommunen  

Antall besvarelser: 223 

Resultat: 

 

Oppsummering:  

Dette henger en del sammen med forrige spørsmål, et godt oppvekstmiljø for barn og unge 

gjenspeiler i stor grad leke- og aktivitetstilbudene en kommune har å by på. Også i dette spørsmålet 

blir konklusjonen et relativt lavt gjennomsnittstall, noe som viser at fokuset på fysisk aktivitet blant 

barn og unge bør økes betraktelig. Det bør tilrettelegges mer for aktivitet som også vil fremme god 

folkehelse.  
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Spørsmål 16 (påstand med skala 1-7) 

Herøy er et godt sted å bli gammel 

Antall besvarelser: 226 

Resultat:  

 

Oppsummering:  

5,70/7 i score indikerer at Herøy er et ganske godt sted å bli gammel, dette gjenspeiler også resten av 

undersøkelsen generelt. De eldre føler seg i stor grad godt ivaretatt, og hvis man går nærmere inn i 

skjemaene de eldre aldersgruppene har besvart, ser man en følelse av en tilfredshet i omsorg- og 

tjenestetilbud. Likevel viser tallet at man har litt å gå på, f.eks. savnes det blant noen benker og 

koselige uteområder utenom omsorgssenteret. Det savnes en tydelig og sentrumsnær samlingsplass 

hvor man kan ta seg en kaffe med en god venn.  

 

Spørsmål 17 (påstand med skala 1-7) 

Kommunen gir god hjelp til folk i vanskelige situasjoner 

Antall besvarelser: 219 

Resultat: 

 

Oppsummering: 

Her mener folk at det gjøres en helt grei jobb fra kommunens side i møtet med vanskeligstilte. Det 

kan være utfordrende å kartlegge individuelle og rett behov for alle, men dette må man fortsette å 

jobbe for å gjøre på en best mulig måte som ivaretar de som ikke har det så lett i kommunen. 

Generelt har folk det fint i Herøy kommune, men det er mennesker også her som sliter noe i sin 

hverdag.   

 

Spørsmål 18 (påstand med skala 1-7) 

Det er bra med møteplasser der jeg kan treffe andre 

Antall besvarelser: 224 

Resultat:  

 

Oppsummering:  

Dette er noe av det som går aller mest igjen i hele undersøkelsen, innbyggerne i Herøy kommune 

savner tilstrekkelig med gode møteplasser og sosiale arenaer hvor en kan møtes fysisk. Dette er et 
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tema kommunen i aller høyeste grad bør ta på alvor, for her kommer det også et svært viktig trivsel- 

og integreringsaspekt inn. For å få tilflyttere til å trives og komme inn i resten av befolkningen, er det 

avgjørende for mange å ha et sted hvor man kan treffe andre. Ikke alle er like flinke til å inkludere seg 

selv i det sosiale, kanskje vil et fysisk og tydelig samlingspunkt senke terskelen for å komme i kontakt 

med andre. Et nettverk rundt seg er også helt avgjørende for at folk blir boende i kommunen, og 

ønsker vi befolkningsvekst har vi ikke råd til å slurve på dette punktet.  

 

Spørsmål 19 

Hva mener du et godt kommunesentrum bør inneholde?  

Antall besvarelser: 173 

Oppsummering:  

Under dette spørsmålet nevnes mange ting, og det er tydelig at innbyggerne har tanker om hva som 

definerer et godt kommunesentrum: 

Lekeplass, lege, tannlege, eldreomsorg, skole, frisør, matbutikk, andre butikker, spisesteder, 

samlingsplass for alle aldre, torg og park, fint utemiljø, gode fortauer, benker, lavere fartsgrense enn i 

dag, alt utenom kjøpesenter, kulturtilbud/kulturhus, ikke ha hovedtrafikken gjennom sentrumssonen, 

lokale for ungdommen, nok parkeringsplasser, barnevennlig og universelt utformet, attraktive boliger 

og tiltalende uteområder, flere tilrettelagte turveier for fysisk aktivitet, vinmonopol, kiosk, offentlige 

toaletter, bensinstasjon, apotek, fritidsaktiviteter, bar/utested, beplantet parkområde, kjøpesenter, 

utested med tak, turistinformasjon, estetisk fint, minibank, helsehus, strandpromenade langs 

Herøysundet, sykkelparkering, handelsnæring som minsker behovet for å reise ut av kommunen, et 

sted man kan vente på ferga innendørs.  

Noen av disse er allerede innarbeidet i Silvalen og omegn, men det pekes på et enda mer tydelig 

definert sentrum enn hva som oppleves i dag- hvor går skillet mellom sentrum og ikke? Dette er noe 

kommunen bør definere tydeligere. Det går også igjen at man bør få på plass et hyggelig torg, gjerne 

med noe grønt i tillegg til muligheter for enkel fysisk aktivitet.  

 

Spørsmål 20 (påstand med skala 1-7) 

Det er et godt kollektivtilbud inn og ut av kommunen  

Antall besvarelser: 226 

Resultat: 

 

Oppsummering:  

Her nevnes det ofte at fastlandsforbindelsen må på plass, og at kommunen bør jobbe enda mer aktivt 

for å presse på de rette instansene for å realisere dette. Mange synes det er tungvint med fergene, 

det må planlegges godt for å reise effektivt på denne måten. At det nå har blitt fortrinnsrett for noen 

fremfor andre er også vanskelig for flere å akseptere, dette er med på å skape usikkerhet rundt reise i 

hverdagen.   
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Spørsmål 21 

Hvor i kommunen mener du det bør være mulig med ny boligbebyggelse?   

Antall besvarelser: 184 

Oppsummering:  

Summen av svarene viser at man bør ta hele kommunen i bruk, gjennom å finne egnede og attraktive 

tomter som ikke forringer naturressursene. Flere retter fokus mot nærhet til havet, og at tomter med 

utsikt til det åpne er attraktivt for folk flest. Det nevnes også fortetting i allerede bebygde områder. 

Innbyggernes meninger samsvarer i stor grad med det allerede uttalte fra Herøy kommune; at man 

ønsker en typisk spredt boligbygging.  

 

Spørsmål 22 

Hvilke tilbud mener du mangler i Herøy kommune?  

Antall besvarelser: 193 

Oppsummering:  

Andre aktiviteter enn idrett- eks. tuftepark/lekaktiviteter utendørs, tilrettelagte turstier (gjerne med 

belysning), variert tilbud for de unge (kultur-ungdomsklubb, kino, teater, konserter), svømmehall, 

betongpark, speider, sosiale møteplasser som f.eks. kafé, ladestasjon for el-biler og tømmested og 

parkering med strøm for bobiler, restaurant, aktivitet på torget med f.eks. salg av brukte og nye ting 

(også matvarer), frisbeegolf, lokale for e-sport, apotek, god nok fergekommunikasjon, et aktivt 

museum som kan være åpent året rundt, gjøre det mer attraktivt rundt Storvatnet og skape en fin 

samlingsplass med aktiviteter, psykolog, trygg skolevei med gang- og sykkelvei i tillegg til bedre 

veistandard, nytt kjøpesenter, mer fokus på tilrettelegging av aktiviteter for de yngste barna, 

busstilbud i hele kommunen (ikke bare skolebarn- buss Herøy-Dønna), toaletter for turister og 

gjennomreisende, tilstelninger som ikke koster penger, veilys, hundepark, tilrettelegging for boliger 

med og uten sjøutsikt, flere helsesykepleiere, politi, tilstrekkelig infrastruktur som f.eks. bru til Brasøy, 

padelbane, lekepark innendørs, kontorfellesskap for næringsdrivende (alle bedriftene har egne 

kontorer- en samlingsplass for de som jobber hjemmefra).  

Spørsmål 23 

Hva mener du er Herøys største utfordringer de neste 10 årene? 

Antall besvarelser: 199 

Oppsummering:  

Innbyggerne peker på flere utfordringer de mener Herøy vil møte de neste årene: 

Det tydeligste utfordringsbildet som fremmes består av fraflytting, generell samferdsel og 

infrastruktur, boligmangel, eldrebølgen, beholde og innhente nødvendig kompetanse og utvikle 

aktuelle arbeidsplasser gjennom en fortsatt positiv næringsutvikling. Mye av dette springer også ut 

ifra et ønske om å fortsette den videre veksten i folketallet.  

Det pekes også på viktigheten av å utvikle sosiale arenaer for å tiltrekke og holde på folk, økte 

mengder søppel og klimaendringer. Her er det også viktig å ha fokus på hvordan man skal møte den 

økte turismen da dette medfølger mer aktivitet i naturen både på godt og vondt. Noen nevner også 

fokus psykisk helsevern, strømkapasitet, fortrinnsrett på ferga, gjeld, sosial ulikhet, utenforskap og 

mobbing blant de unge, møte behovet for barnehage og skole, opprettholde og skape samhold, 

inkludering i frivilligheten, synliggjøring av kommunens kvaliteter og møtet med den økte turismen.  



Side 15 av 16 
 

I tillegg nevnes det politiske klimaet og få samlet det som oppleves som en splittet kommune. Det 

nevnes også at det er mange som mener mye om mye og at det bør skje en kunnskapsheving og 

holdningsendring i forbindelse med dette da verden blir stadig mer kompleks og Herøys befolkning 

må henge med på utviklingen. Dårlig omdømme nevnes, her må man jobbe for å fremme det positive 

i stedets kvaliteter og det gode arbeidet som gjøres- ikke la det negative overskygge alt.  

 

Spørsmål 24 

Hva ville du ha endret på hvis du fikk bestemme?  

Antall besvarelser: 163 

Oppsummering:  

En del henger nok sammen med spørsmål 22 om hvilke tilbud man mener mangler i kommunen, men 

også en del nytt kommer ut gjennom dette spørsmålet.   

 

Mer fokus på samlingsplasser (fort å falle utenom-tydelig skille mellom innfødte og tilflyttere), 

tilrettelagt for økt bosetting (bygge mer attraktive boligområder), fastlandsforbindelse, brukt mer 

penger på de kommunale veiene, fartsdumper i sentrum, et tydeligere sentrum, bru til Brasøy, bedre 

tilbudet for barn og unge, miljøarbeidere i skolen som kan fange opp barn som er utenfor, bedret 

trafikksikkerheten, kortet ned saksbehandlingstiden og endring i kommuneadministrasjonen, 

forsterket kommunikasjonen mot fylkeskommunen (spesielt hva gjelder fergeforbindelse og 

veistandard), fjerne eiendomsskatten, mer satsing på folkehelse, fått ned de kommunale avgiftene, 

oppgradert barnehagene, legge mer til rette for de som måtte ønske å drive med turisme, etablere et 

tettere samarbeid med Dønna og jobbe for å skape samhold i befolkningen på tvers av 

kommunegrensene, hørt mer på folket (mer direkte demokrati), gi et bedre fritidstilbud/samlingsplass 

for ungdommen utenom idretten, utviklet Storvatnet til badeplass/turistområde med turstier og 

benker og grillplass, ha tomter klare for folk som ønsker å bygge, ny kommunal barnehage, full 

omorganisering og opprydding i alle kommunale etater og skolen som oppleves som lukket, gang- og 

sykkelvei, droppet Petter på skjæret-prosjektet, bedre arbeidsavtaler for å beholde rett kompetanse, 

bragt det negative i kommunen til overflaten og ikke skjult dette, flere hus til leie, mer fokus på 

bedring av kloakkforholdene, tilrettelagt for turismen, bedre kursing- og utdanningsmuligheter for de 

med lav utdanning (lite erfaring eller dårlig språk), større fokus på næringsliv, tofelts vei frem til Bjørn 

på Dønna, bedre fergesamkjøring Herøy/Flostad-Søvik kontra Bjørn-Sandnessjøen, fremmet 

trivsel/arbeidsmiljø i alle kommunale sektorer, felles møteplass for barn og voksne, ikke bare fokus på 

å skaffe tilflyttere- men også fokus på tilrettelegging for de som allerede bor i kommunen, fokusert på 

rydding i enkelte deler av kommunen som innehar mye søppel og skrot, jobbet for kvalifisert 

arbeidskraft i offentlige nøkkelstillinger, mer praktiske fag i skolen, mer fokus på teknisk sektor og 

tilrettelegging for arealer til bolig og næringsliv, ekspropriere de attraktive områdene rundt 

Herøysundet og latt folk med vilje og lyst til å utvikle Herøy til den beste versjonen av seg selv få 

slippe til, flere faste heltidsstillinger, være mer opptatt av å gjøre ting effektivt (jobbe fortere med 

prosjekter osv.), fokusere mer på kultur som næring for trivsel, bedret integreringspolitikken (spre 

flyktningene for bedre språk og inkludering), gjeninnføre tilskuddsordning for tilflyttere som ønsker å 

bygge, næringspark for forskning og teknologi, mer fokus på miljø og klima, nytenking rundt 

Herøydagan, en strengere linje på vedlikehold av sjøhus, brygger, kai og naust, bedre 

helsesøstertilbudet, mer fokus på å eie egen bolig enn å måtte leie gjennom Herbo, 

forskjellsbehandlingen som er i kommunal sektor, revidert og laget ny kystsoneplan som hadde 

hensyntatt behovet til lokale oppdrettsselskap, sørget for at kommunen på eget initiativ hadde satt i 
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gang regulering av boligtomter, personalpolitikken, saksbehandlingstid i byggesaker, mer synlig 

politi.  

 

Spørsmål 25 

Er det noe mer du tenker på/ønsker å ta opp med Herøy kommune? 

Antall besvarelser: 118 

Oppsummering:  

Dette spørsmålet ble tatt med fordi innbyggerne skulle få mulighet til å skrive hva enn de hadde på 

hjertet, uavhengig av tidligere spørsmål som i stor grad la tematiske føringer for svarene. Mye av den 

samme tematikken går likevel igjen, så spørsmålene som tidligere er stilt konkluderes med å ha vært 

av en relevant karakter. Antall besvarelser viser også at folk flest har følt de i stor grad har fått sagt 

hva de mener i tidligere spørsmål.  

En del har ikke noe spesielt de ønsker å lufte og mener det er greit som det er, mens andre råder 

kommunen til å bedre innsatsen inn mot flere områder. Dette gjelder i hovedsak bedring av 

infrastruktur for trafikksikkerhet og samferdsel, arealforvaltning, sosiale møteplasser (spesielt for de 

unge), åpenhet, fortsette å videreutvikle samarbeid, større fokus på å tilgjengeliggjøre naturen 

gjennom turstier, forsterke miljøfokuset, bedre inkludering av alle samfunnsgrupper og øke 

boligtilbudet. 

 

 

 

Avslutning 

Herøy kommune ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å svare for engasjementet. Denne 

undersøkelsen vil være med på å danne grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel, som igjen vil 

danne grunnlaget for den fremtidige utviklingen av kommunen vår. En oppdatert og relevant 

kommuneplan vil øke sjansen for en mer helhetlig og forutsigbar samfunnsplanlegging, noe som vil 

komme alle til gode. Kommunen har fått øynene opp for både positive og negative syn rundt viktige 

temaer, og alt vil behandles med samme seriøsitet. Et innblikk i innbyggernes tanker og meninger er 

helt essensielt for å drive positiv samfunnsutvikling.  


