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Innledning
Næringsutvikling er sammen økt bosetting med hovedsatsningsområder i Herøy kommune i
perioden 2008 – 2020.
Kommunedelplan for næring for kommunestyreperioden 2012-2015 er en videreføring og en
revisjon av kommunedelplanen for perioden 2011-2014.
Kommunedelplangruppen består av følgende personer:
Laila Furu Vold – leder
Ellinor Zahl
Yngve Magnussen
Vegar Dalen – næringsforeningen
Connie Albrigtsen – næringsforeningen (til 4.12.13 - Svein Cato Jakobsen)
Arnt Frode Jensen – vara
Arnt Erling Paulsen - vara
Kommunedelplan for næring skal være retningsgivende for fremtidig næringsutvikling og skal
være av stor betydning for den næringspolitikk som skal drives i Herøy kommune. Planen bør
benyttes aktivt av kommunen og den enkelte næringsutøver i arbeidet med å sikre og
videreutvikle eksisterende bedrifter, samt å etablere ny virksomhet. Næringsplanen har som
utgangspunkt at vi er en del av en felles nærings- bo og arbeidsregion.

•
•

Vellykket næringsutvikling forutsetter et godt samspill mellom flere parter.

•

Gründere, bedrifter og utviklingsmiljø er de som må være initiativtakere og gjennomføre
konkrete satsinger i egen virksomhet.

•

Denne næringsplanen er basert på tre sentrale spørsmål:

Den offentliges rolle er å legge til rette slik at bedrifter og aktører kan etablere og
videreutvikle sin virksomhet basert på potensial, fortrinn og ambisjoner

–
–
–

a) Hva er næringslivets behov?
Dette tar utgangspunkt i hvilke næringer som er de viktigste driverne for lokal vekst,
og hva disse og andre har spilt inn som behov for å realisere utviklingspotensial.
b) Hvor kan det offentlige bidra med respons på disse behov?
I denne planen er det besvart ved å peke ut fokusområder som har stor betydning.
c) Hvordan kan det offentlige gjennomføre sin respons – ved tilrettelegging?
I planen er slik tilrettelegging konkretisert i form av mål, strategier og tiltak.

•

Realisering av planen krever et godt samspill og dialog mellom det offentlige og det private
næringsliv.

•

Det krever også god samhandling mellom politisk og administrativt miljø i regionen – og
på kommunenivå.
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Status og utviklingstrekk
Herøy er fjerde minste kommune i Nordland fylke med et areal på 64 km².
Folketallet var 1759 1. januar 2013, en økning i innbyggertall på 150 personer siste 3 år. Herøy
er i 2012 den høyest rangerte næringslivskommunen i Nord-Norge.

Rangering av næringslivet utført av Telemarksforskning.
Telemarksforskning utarbeider årlig NHO’s Nærings-NM. Her får vi et direkte mål på hvordan
næringsutviklingen i Herøy kommune er sammenlignet med andre kommuner og egen utvikling
målt på næringslivets egne premisser. NHO’s Nærings-NM er basert på bedriftenes vekst og
lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse.

NHOs Nærings-NM
Herøy kommune ble i 2012 omtalt som årets komet i NHO’s Nærings-NM. NHO’s Nærings-NM
rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes
vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse.
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Nyetablering
For å opprettholde og videreutvikle et variert næringsliv er det behov for at nye bedrifter
etableres. Innovasjon og nyskaping skjer ofte i de små nyetablerte bedrifter slik at disse vokser
raskere enn gamle. Den langsiktige virkningen av nyetableringer blir dermed viktig for fornyelse
i lokalt næringsliv. Rangeringen bygger på etableringsfrekvens og vekst i antall foretak. Kilde:
Telemarksforskning.

Lønnsomhet
God lønnsomhet er en betingelse for bedriftenes eksistens og vekst, og sunn næringsutvikling.
En bedrift kan ha underskudd enkelte år, men må ha overskudd på lang sikt for å overleve.
Kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser og større vekstkraft.
Rangeringen bygger tall som måler lønnsomhet og egenkapital i bedriftene. Kilde:
Telemarksforskning.
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Størrelse
Arbeidsplasser i privat sektor er viktig for å opprettholde og videreutvikle et attraktivt
lokalsamfunn. Privat verdiskaping er nødvendig for å skaffe kommunen og dens innbyggere
nødvendig ressurser til forbruk og velferd. Rangeringen bygger på tall andelen private
arbeidsplasser i kommunen. Kilde: Telemarksforskning.

Vekst
Det er viktig at verdiskapingen lokalt vokser minst like raskt som verdiskapingen i resten av
samfunnet. For å holde tritt med befolkningsveksten og behovet for økt privat og offentlig
velferd, har alle lokalsamfunn behov for et voksende næringsliv. Rangeringen bygger på tall for
omsetningsvekst og vekst i verdiskaping. Kilde: Telemarksforskning.
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Næringsutvikling
Havbruk og fiskeri med dertil relaterte bedrifter dominerer næringsaktiviteten i Herøy.
Dessuten er jordbruk, verkstedindustri, reiseliv, handel og service viktige næringer.
Herøy Næringsforening er i denne sammenheng en viktig samarbeidspartner for næringslivet og
kommunen.
Etableringen av Herøy Marine Næringspark er et stort løft for kommunen hvor det legges til rette
med store næringsarealer for marin- og fiskerirelatert virksomhet.
Marine Harvest Norway AS med sin oppdretts- og slakterivirksomhet er den største
enkeltbedriften i Herøy og har dermed stor betydning for sysselsetting og bosetting i kommunen.
Hovedressurs for fremtidig næringsutvikling vil ligge i det grunnlaget en har i lokale ressurser og
lokal tilgang på råstoffer. Kommunen har en spennende natur som på mange forskjellige måter
kan utnyttes i reiselivssammenheng. Hva angår råstoffer så vil dette primært være råstoffer som
er tilgjengelig i havet. Disse har gjennom en årrekke dannet grunnlag for næringsvirksomheten i
kommunen.
Antall foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene
Alle størrelsesgrupper
Ingen ansatte
1-4 ansatte
5-9 ansatte
10-19 ansatte
20-49 ansatte

119
83
24
7
4
1

5 største næringer etter antall sysselsatte 1. januar 2013
Kommunal tjenesteyting
Fiskeforedling
Bygge- og anleggsvirksomhet
Fiskeoppdrett
Forretningsmessig tjenesteyting

192
130
80
73
67
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Årlig verdiskaping i kr innenfor utvalg av næringsklynger
Herøy (N.)

2004

Kunnskaps tjenester

2005

2006

2007

3 183 000

2 609 000

5 460 000

8 979 000

36 370 000

39 643 000

55 631 000

67 130 000

0

295 000

0

389 000

Rest

37 914 000

30 322 000

35 085 000

33 849 000

Sjømat

65 530 000

161 144 000

202 161 000

43 329 000

9 007 000

4 794 000

4 366 000

9 360 000

-77 000

68 000

663 000

1 071 000

151 926 000

238 874 000

303 366 000

164 107 000

2009

2010

2011

2012

Maritim, olje og gassleverandører
Reiseliv

Transport
Øvrig industri

Herøy (N.)

2008

Kunnskaps tjenester

19 981 000

16 836 000

22 806 000

20 154 000

13 392 000

Maritim, olje og
gassleverandører
Reiseliv

95 918 000

87 188 000

90 133 000

82 968 000

88 839 000

315 000

913 000

1 912 000

2 370 000

2 056 000

Rest

32 106 000

38 215 000

38 366 000

42 490 000

45 633 000

250 411 000

277 227 000

439 151 000

348 181 000

273 034 000

10 614 000

11 742 000

10 895 000

12 158 000

13 210 000

2 114 000

2 375 000

510 000

366 000

132 000

411 458 000

434 495 000

603 773 000

508 687 000

436 925 000

Sjømat
Transport
Øvrig industri

(Kilde: Menon)
Verdiskaping: Driftsresultat (EBITDA) + lønnskostnader. I tallene er det tatt hensyn til
hovedkontoreffekt. Det vil si at en har fordelt verdiskapingen i for eksempel Marine Harvest på
bakgrunn av andelen sysselsatte i Herøy.

Omsetning per innbygger i detaljhandel (1000 kr)
2008
2009
2010
2011
2012
Omsetning Omsetning Omsetning Omsetning Omsetning
Landet
69
70
71
73
75
Herøy
50
53
58
60
60
Alstahaug
92
100
105
105
107
Leirfjord
20
21
21
18
17
Vefsn
72
75
76
77
80
Dønna
28
32
35
36
38
Detaljhandel uten drivstoff og salg av biler.

7

Sysselsatte

Sysselsatte - 1818 Herøy
861
835

Antall

828

790

799
785

788

785
774

761
740

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

20

2011

2012

År
Sysselsatte

Arbeidsledighet

Arbeidsledige - 1818 Herøy

Antall

31

23

22

21

23
19

17

18

12

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

År
Arbeidsledige
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Sysselsatte fordelt på næringer
Jordbruk og næringsmiddel
Skogbruk og trelast
Fiske, fangst og oppdrett
Bergverksdrift, mineralsk mm
Tekstil, plast, kjemisk
Verkstedindustri, olje- og
gassutvinning
Grafisk og annen industri
Bygg og anlegg, kraft og vann
Varehandel, hotell og restaurant
Transport og samferdsel
Finansiell tjenesteyting og
eiendomsdrift
Forretningsmessig og privat
tjenesteyting
Kommunal tjenesteyting
Statlig tjenesteyting
Uoppgitt og ufordelt
SUM

Herøy Herøy Dønna Dønna Leirfj. Leirf. Alstah. Alstah.
2003
2011
2003 2011 2003 2011 2003 2011
31
19
118
80
118
111
176
166
1
2
11
7
293
239
92
59
102
83
65
69
3
8
26
7
14
1
3
13
11

13

4

47
59
66

81
81
66

39
44
80

9
1
21
40
59

2
9
38
56
54

18

8

3

2

5

3

62

54

23
221
13
1
790

102
197
12
3
835

19
226
10
1
637

77
200
8
3
559

10
302
12

29
264
33
3
706

314
883
468
7
3511

494
851
626
20
3847

712

15
46
53
61

112
35
274
616
467

128
32
296
635
443

Sysselsatte i ant personer, næringer, år og arbeidssted.

Pendling
Sysselsatte i kommune Herøy
Bosted:
Herøy
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Dønna
Lofoten
Salten
Indre Helgeland
Sør-Helgeland
Vesterålen
Akershus
Oslo
Rogaland
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Resten av landet

Alstahaug Leirfjord
Vefsn
Dønna
835
3847
706
6722
559
709
28
8
6
33
5
13
7
1
3
2
4
4
12

46
3107
240
82
89
2
13
96
93
1
7
5
2
14
12
38

2
87
567
7
3
4
15
8

2
10

7
47
64
5977
13
6
49
386
58
7
4
9
2
3
20
70

4
29
4
5
483

Resten av
landet

73
405
134
634
67

3
8
1

2
2
2
3
13

Tabellen viser at av 835 sysselsatte i Herøy, er 709 bosatt i Herøy, 28 bosatt i Alstahaug, osv.
Den viser videre at 46 personer bosatt i Herøy er sysselsatt i Alstahaug, 2 i Leirfjord, osv.
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Befolkningsutvikling
1900

1850

1800

1750

1700

1650

1600

1550

Folketallet i Herøy kommune har gått ned i hele perioden fra 1965 til år 2010. De siste 3 årene
har innbyggertallet økt fra 1605 til 1759 personer, noe som er blant den høyeste folkeveksten i
Norge i perioden. Dette betyr mye for inntektene til kommunen og dermed tjenestetilbudet. Økt
innbyggertall medfører økt aktivitet og økt næringsutvikling.

Utdanning
Det er viktig at utdanningsnivået i kommunen står i forhold til næringslivets behov.
Grunnskole-nivå
Begge kjønn
Landet
Nordland
Helgeland
Herøy
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Dønna

28,6
34,8
35,2
45,4
33,6
39,0
32,4
41,1

Videregående
skole-nivå
42,3
42,8
44,0
40
42,2
41,5
46,7
42

Universitets- og
Universitets- og
høgskolenivå
høgskolenivå kort lang
21,7
7,4
18,6
3,8
17,7
3,1
12,8
1,8
20,1
4,1
16,9
2,6
17,9
3,0
14,6
2,3

Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og bostedskommune. 2011
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DEL 1 – MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET
NÆRINGSUTVIKLING
1. Hovedmål:
Herøy kommune skal i samarbeid med næringslivet være en aktiv støttespiller
for eksisterende og nye næringer

2. Delmål:
1 Bedre samferdsel/kommunikasjon/fastlandsforbindelse.
- Herøy kommune skal være en pådriver for bedre samferdsel på ytre Helgeland og skal
ha hovedfokus på fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna.
2 Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter.
- Herøy kommune skal bistå gründere og bedrifter for at kommunen skal være i
toppskiktet i fylket i forhold til bedriftsetableringer og verdiskapning

3 Tilrettelegge for vekst innen havbruk og fiskeri.
- Herøy kommune skal være blant de kommunene i Norge som legger best til rette for
bedriftsutvikling innen havbruk
- Herøy kommune skal stimulere til rekruttering til fiskeriyrket
4 Tilrettelegge for etablering av kompetansearbeidsplasser
- Herøy kommune skal være et attraktivt alternativ for etablering av
kompetansearbeidsplasser.
5 Utnytte de regionale mulighetene som olje og gassnæringen gir.
- Herøy skal være en aktiv kommune i forhold til de mulighetene til vekst og
verdiskaping som den regionale olje og gass satsningen gir oss.
6 Tilrettelegging for utvikling innenfor reiseliv.
- Herøy kommune skal være ledende på Helgeland innenfor reiselivs basert
næringsutvikling.
7 Bidra til å bygge et felles godt omdømme for næringslivet i Herøy
- Herøy kommune skal bidra til å gi næringslivet i Herøy et konkurransefortrinn
gjennom strategier for omdømmebygging; posisjonering, samarbeid og felles
markedsføring.
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DEL 2: STRATEGIER OG TILTAK
Til hovedmålet

Drift av næringsarbeidet
Næringsutvikling er sammen økt bosetting med hovedsatsningsområder i Herøy kommune i
perioden 2008 – 2020. Siden kommunens næringssjef gikk av med pensjon i 2010 har
kommunen ikke hatt egen næringssjef. Oppgavene innenfor næringsutvikling i Herøy er utført av
rådmann og prosjektleder økt bosetting.

Planer for organisering av Næringsarbeidet
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Kommunedelplangruppen for næring
Ferdig innen 1.5.2014
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Det skal utredes en framtidig organisering av næringsarbeidet i Herøy. Utredningsarbeidet
gjennomføres som en bred prosess i samarbeid med næringsforeningen. I dette arbeidet skal det
vurderes minimum tre alternativ og det kan utredes avarter av disse alternativene.
1. Næringssjef plassert på rådhuset direkte underlagt rådmannen
2. En stilling plassert i en frittstående næringsarena organisert i et samarbeid mellom
næringslivet og kommunen.
3. Et interkommunalt samarbeid.
Det er viktig at løsningen blir innovativ, inkluderende, kompetent og nettverksbyggende.
Til delmål 1.

Bedre samferdsel/kommunikasjon/fastlandsforbindelse.
Herøy kommune har arbeidet målbevisst, både regionalt og lokalt for å forbedre kommunikasjonene
på Helgeland.
Fra 2014 vil det bli satt inn to nye 50-bilersferger i vårt samband og en 90-bilersferge i
Dønnasambandet. Dette vil gi næringslivet og befolkningen et godt fremtidsrettet tilbud inntil
fastlandsforbindelsen er realisert. Siden juli 2013 ble hurtigbåttilbudet omlagt slik at skole - og
arbeidsreiser til regionsentret kan skje med hurtigbåt. Dette har gjør også at vi posisjonerer oss i
forbindelse med utviklingen innen olje og gass. Det vil bli skapt mange arbeidsplasser innen den
næringen i Sandnessjøen i årene fremover, og da gjelder det å tilrettelegge for bosetting også i vår
kommune.
I handlingsprogrammet for transportplan vedtok fylkestinget i Nordland i oktober 2013 at fylkesvei
828 skal opprustes fra Silvalen til Bjørn. Ny bru over Herøysundet ble ikke prioritert i
handlingsprogrammet men kun nevnt som et marginalprosjekt. Derfor må vi ha stor fokus på dette i
denne planperioden. Fylkestinget har også vedtatt å sette i gang en konseptutvalgsutredning (KVU)
for fastlandsforbindelse Herøy / Dønna. Dette arbeidet er nå igangsett og utredningen vil ferdigstilles
senest i 2015 med behandling i fylkestinget i 2016. I denne sammenheng vil bru til Brasøy/Husvær bli
vurdert.
Legging av fiberkabel i hele kommunen er nesten ferdigstilt. Dermed vil kommunens innbyggere
og næringslivet ha et meget godt bredbåndstilbud.
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Tiltak
1.1 - Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Statens vegvesen og Nordland Fylkeskommune
med oppfølging av Herøy kommune
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Ettersom vi har oppnådd mye i forrige næringsplan med bedring av fergetilbud og
hurtigbåttilbud gjenstår det å tilpasse ruter etter behov. Ifølge Nordland fylkeskommune vil de
anbudsutsette hurtigbåtruten Sandnessjøen – Austbø – Herøy - Vega i løpet av 2014.
Hurtigbåt, tilrettelagt behovet til pendlere og skoleelever samt flere turer til/fra regionsenteret.
Bedre fergekapasitet / to ferger samt døgnkontinuerlig fergedrift.
Et rutetilbud på buss, ferge og hurtigbåt som er tilpasset rutetider for tog/fly/buss
Nordland Fylkeskommune utarbeider anbudsunderlag som skal ut på høring i kommunene før
dette settes ut.

1.2 - Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre
fastlandsforbindelse
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen
med oppfølging av Herøy kommune
2015
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Fylkestinget i Nordland vedtok
på sitt møte i juni 2013 å utrede
fastlandsforbindelse for Herøy
og Dønna gjennom en
konseptvalgutredning (KVU).
Denne utredningen er igangsatt
og forventes ferdig senest 2015.
Det er etablert en
styringsorganisasjon med
tidligere fylkesnæringssjef Jørn
Sørvik som prosjektleder. Det
blir kjørt en bred prosess på
Helgeland med bred deltagelse
fra næringsliv og øvrige
interessepartnere.
I denne prosessen er det viktig å
presisere at man har ikke valgt
løsninger på forhånd. Det vil
komme fram som et resultat av prosessen.
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1.3 - Bru / tunell til Brasøy/Husvær
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen
med oppfølging av Herøy kommune
2015
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Tiltaket vurderes fortløpende ut fra de resultater som fremkommer av vurderingen av prosjektet
vedrørende fastlandsforbindelsen, da disse vil måtte ses i sammenheng. Når det er satt tidsfrist
henspeiler det på ferdigstillelse av KVUen

1.4 - Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna
med oppfølging av Herøy kommune
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Avinor har vedtatt å forlenge Sandnessjøen lufthavn Stokka til 1199 meter med ferdigstillelse
høsten 2014. Det skal arbeides med en videre utvikling av Stokka lufthavn.

1.5 - Oppgradere veger og bruer i Herøy
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen
med oppfølging av Herøy kommune
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Stamvegnettet i kommunen d.v.s. fylkesveier er av en meget dårlig standard.
Med en forholdsvis stor andel tungt lastet vogntogtrafikk stilles det krav til standard både på
veger og bruer. Slik det er i dag er vegene smale og nedkjørt, bruene smale slik at det er
uforsvarlig for andre å ferdes der når vogntogene skal passere. Dette innebærer at den mest
trafikkerte vegstrekningen fra Herøy Marine Næringspark til fergeleiet på Flosta inkl. brua over
Herøysundet bør utvides til å ha to kjørefelt samt at veglegemet styrkes slik at vegen kan tåle
forventet trafikk. Det er flere flaskehalser for bl.a. tungtransport i kommunen. Spesielt på
strekningen Hestøy – kryss ved Nord-Herøy skole og videre gjennom sentrum til Flosta.
Også strekningen Hestøy – Seløy har mange uoversiktlige strekninger samt når en kommer til
Øksningan gjennom Kilvær-gården. Smale bruer må vurderes lysregulert, for å sikre alle
trafikantene bedre. Vi har mange sykkelturister og mye tungtrafikk. Enkelte bruer har ikke
møteplass på toppen. Trafikksikkerheten styrkes.
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Til delmål 2

Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter
Herøy kommune skal sikre nytt og eksisterende næringsliv forutsigbare
rammevilkår gjennom tilrettelegging av næringsarealer, god infrastruktur og effektiv
saksbehandling.
Herøy kommune må framstå som en så attraktiv aktør at kommunen foretrekkes fremfor andre
alternativ. For å klare dette må det spilles aktivt på de komparative fordeler som kommunen
måtte ha, og forsterke disse. Tilretteleggingen kommunen gjør med utviklingen av Herøy marine
næringspark skal gjøre Herøy til en foretrukket etablererkommune innenfor havbruk og de
næringer som ser mulighetene i ringvirkningene i en kommune i vekst.
Herøy kommune skal være en pådriver for etablering og aktivitet. Kommunen skal oppfordre og
veilede til ny- etablering i næringslivet.

Tiltak
2.1 - Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for
næringsutvikling
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Rådmann
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Arealplanlegging er viktig for framtidig utnytting av kommunens totale arealer.
Arealene både på land og sjø er ikke ubegrensede. Derfor kreves det at det gjøres et grundig
arbeid i å vurdere utnyttelsen av arealene totalt sett. Det er i dag stor etterspørsel etter arealer til
fritidsbebyggelse. Også på sjøsiden er etterspørselen stor bl. a. i forhold til havbruk.
Kommunen må tilrettelegge arealer for næringsutvikling på land og sjø samt interessante
områder for boligbygging og til fritidsformål. Revisjon av arealdelen til kommuneplan og
kommunedelplaner er derfor viktige.

2.2 - Stimulere til interkommunalt samarbeid
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef i samarbeid med næringslivet
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Samarbeid og nettverk internt i kommunen og interkommunalt/regionalt vil være av stor
betydning for framtidig utvikling. Det er viktig at næringslivet og kommunen engasjerer seg i å
delta i fora som har betydning for utviklingen innenfor de enkelte områder. Olje og reiseliv er
typiske områder der samarbeid og nettverk vil ha stor betydning samt være en styrke for den
enkelte og næringen generelt
Deltagelse i utviklingsarbeidet med felles strategisk næringsplan for kommunene Herøy, Dønna,
Alstahaug, Leirfjord og Vefsn er en viktig satsning.
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2.3 - Nettverksbygging
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef i samarbeid med næringslivet
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Å skape gode nettverk og møteplasser vurderes som viktig for næringsutvikling. Herøy
kommune skal bidra lokalt ved å være aktiv med i, og også støttespiller til næringsforeningen.
Kommunen skal også bidra i nettverksbygging regionalt, fylkeskommunalt, nasjonalt og også
internasjonalt der dette vurderes som formålstjenlig for næringsutvikling i kommunen.
Næringsforeningen skal innkalles til møter og aktiviteter som dreier seg om næringslivet i
Herøy.

2.4 – Optimal bruk av Næringsfond
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef
Kontinuerlig
Ingen

Beskrivelse av tiltaket:
Bruk av tilskudd fra kommunens næringsfond skal være i tråd med prioriteringer fra denne
næringsplan. Det må utarbeides retningslinjer for fondet som sikrer dette. I retningslinjene bør
det legges vekt på at tilskuddet stimulerer til lokalt eierskap og at tilskudd kan utløse annen
kapital.

2.5 - Gründeropplæring og næringslivskurs
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef i samarbeid med næringslivet og VHALD kommuner
Kontinuerlig
Prosjektavhengig.

Beskrivelse av tiltaket:
Kurs/seminar for gründere og næringslivet med etterspurt tema
Eksempler: Gründerkurs, generasjonsskifte, Fra enkeltpersonforetak til AS med mange ansatte,
etablering av en organisasjon som er tilpasset bedriftens behov og størrelse
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Til delmål 3

Tilrettelegge for vekst innen havbruk og fiskeri
For å legge til rette for nyetableringer og for utvikling av eksisterende bedrifter, er de investert
mye i oppbyggingen av Herøy Marine Næringspark. Utviklingsarbeidet videreføres og en vil
tilrettelegge for fortsatt bedriftsutvidelser og nyetableringer i området. En bør jobbe for å få til et
enda bedre kompetansemiljø i Næringsparken. Fiskerinæringen har hatt tilbakegang over mange
år. Gjenoppbygging og å få ungdommen i fiskebåten er et mål. Tilgang på tilstrekkelig kapital vil
være utfordringen i denne sammenheng. Kommunen skal legge til rette for fiskerinæringen med
utgangspunkt i Bukkholmen fiskerihavn. Utnytting av lokale råstoffer fra havet og satsing på nye
marine arter kan være med å skape grunnlag for framtidig næringsutvikling i Herøy.

Tiltak
3.1 - Videreutvikle Herøy Marine Næringspark på Hestøy
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy kommune
Kontinuerlig
Prosjektavhengig

Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegge for eksisterende og nye aktører i det regulerte området.
Mulighetene for etablering i næringsparken bør kommuniseres bedre ut til mulige nye aktører

3.2 - Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef i samarbeid med Næringslivet
Kontinuerlig
Prosjektavhenging

Beskrivelse av tiltaket:
Tiltaket må ses i sammenheng med lokalt fiskeriselskap.
Flåtestrukturen, slik den er i dag, er nok en medvirkende årsak til at ungdommen ikke vil i
fiskebåten. Større fartøyer med ordnet arbeidstid vil muligens være av interesse for ungdommen.
Kommunen bør gjennom bruk av næringsfondet prioritere å gi tilskudd til ungdom som etablerer
seg, forutsatt at de har en forretningsplan som er levedyktig. Kommunal utleie av brygger i
Bukkholmen fiskerihavn bør vurderes. Mulighetene og karriereveiene innen havbruk og fiskeri
må prioriteres vist i skolen.

3.3 – Satsning nye marine arter i areal- og kystsoneplan
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringslivet i samarbeid med Herøy kommune
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Det vil være av stor betydning for en positiv utvikling innen havbruk/fiskeri at satsingen skjer på
nye maritime arter. Dette vil danne grunnlag for flere bein å stå på.
Deler av de ressurser som utnyttes i dag er sesongbetonte, derfor vil det være viktig at en
vurderer andre arter for å utfylle dette.
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Til delmål 4

Tilrettelegge for etablering av kompetansearbeidsplasser
Kompetanse og kompetansearbeidsplasser kan ha stor betydning for framtidig næringsutvikling i
Herøy. Herøy kommune skal legge til rette slik at Herøy blir et attraktivt alternativ for etablering
av kompetansearbeidsplasser. Mulighet for kontor / kontorfellesskap er viktig for å oppnå målet.
Det må arbeides for å få lokalisert statlige kompetansearbeidsplasser til kommunen.
For å styrke grunnlaget for utvikling av nye arbeidsplasser basert på lokalt råstoff fra havet bør
det satses på etablering av forskningsstasjon lokalt som kan ta tak i dette.
Et viktig ledd i satsingen på kompetanse/kompetansearbeidsplasser vil være å foreta en
kartlegging av ungdommen og hvilken utdanning disse har, og dra nytte av dette i det videre
arbeid.

Tiltak:
4.1 - Attraktive kontorer for kompetansearbeidsplasser.
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjef i samarbeid med næringslivet
Kontinuerlig etter behov
Prosjektavhengig

Beskrivelse av tiltaket:
Det er viktig at det finnes attraktive kontorer
tilgjengelig for personer og bedrifter som vurderer
å opprette eller flytte kompetansearbeidsplasser til
Herøy. Oversikt over muligheter utarbeides, gjøres
tilgjengelig og formidles til målgruppen. Det er
ønskelig å kunne tilby rimelige næringslivstomter.

4.2 - Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringslivet i samarbeid med kommunen
Kontinuerlig etter behov
Prosjektavhengig

Beskrivelse av tiltaket:
Manglende kompetanse vil ofte være en utfordring for næringslivet generelt sett. I den
sammenheng vil det være av stor betydning for næringslivet å få tilført kompetanse.
Dette kan gjøres gjennom lokale/regionale kurs. Slike kurs kan med fordel kjøres desentralisert
slik at det blir tidsbesparende, billigere og et tilbud for flere deltakere.
Det må foretas en registrering av næringslivets behov og legge opp kursvirksomhet deretter.
Kommunen må legge trykk på fylkeskommunen, slik at maritime fag ved Sandnessjøen
Videregående, opprettholdes. Det er et stort behov for personer med maritim utdanning. Fram til
år 2020 er det beregnet at det er behov for ca 10.000 nye, mens vi på den tiden bare har mulighet
for å utdanne ca.5000.
Herøy som har mye maritim virksomhet er avhengig av å ha kompetanseutvikling på dette
området, dette vil også gjøre at sjøfolk kan bo i Herøy, selv om de jobber «ute».
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Herøy kommune bør også forsøke å påvirke Sjøfartsdirektoratet, for å få litt mindre krav for å bli
sjømann. I dag er utdanningsveien 2 år på videregående, 2 år som lærling som utløser fagbrev, 2
år på fagskole og 1 år kadett etter fagskolen for å få utløst første sertifikat, samt ytterligere 2 år
for å få neste. Det vil si at det tar 9 år utdanning fra man begynner på videregående til man har
sertifikat som skipper på fartøy over 500 bruttotonn.

4.3 - Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Regionrådet i samarbeid med kommunene
Kontinuerlig overvåking
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Å tilføre statlige arbeidsplasser til kommunen/regionen vil være av stor betydning for
sysselsettingen totalt sett. Dette er langsiktige arbeidsplasser som vil være av stor interesse for
innflyttere. Etablering av en statlig bedrift fører ofte med seg ytterligere statlige tiltak.
Slike etableringer tilfører også arbeidsplasser med spesiell kompetanse, noe som vil styrke
kommunen/regionen i form av tilflytting/bosetting.
En forskningsstasjon i nærmiljøet kan ha stor betydning for utviklingen av enkelte næringer,
spesielt havbruk og fiskeri samt foredlingsvirksomhet relatert til disse næringene.
Satsing på nye arter innen havbruk vil bl.a. kreve en stor innsats på å utforske artene.
Kanskje vil det, ved hjelp av forskning, være mulig å satse på gamle arter på nytt i
næringssammenheng. Tiltaket vil trolig ha stor regional betydning og bør derfor forankres
regionalt, men ha Herøy som lokaliseringssted.

4.4 - Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy skole
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegge for tilstrekkelig lærlingebedrifter sammen med næringslivet. Kommunen bør hjelpe
eller på annen måte forsøke å få fylkeskommunen til å gjøre mer for å få flere lærlingeplasser.
Det må jobbes for at private bedrifter får mer i tilskudd for å ta inn lærlinger, da de offentlige får
mer tilskudd enn de private.

4.5 - Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt - motivere til
etableringer
Ansvar: Næringssjef
Tidsfrist:
Økonomiske konsekvenser: Dekkes innenfor ordinært budsjett.
Beskrivelse av tiltaket:
Mange oppgaver i næringsliv og kommune er satt bort / kjøpt fra andre steder. Kartlegging av
hvilke oppgaver dette kan være, og om vi kan motivere noen til å etablere dette lokalt.
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Til delmål 5

Utnytte de regionale mulighetene som olje og gassnæringen
gir
Herøy kommune skal være på banen slik at vi tar del i de mulighetene og ringvirkningene som
olje og gassvirksomheten på Helgeland gir. Dette gjennom nettverksbygging, aktiv deltagelse i
møter og konferanser, osv. Kommunen skal tilrettelegge for satsning i Herøy og bistå
næringslivsaktører. Kommunen bør vurdere å gi rimelige næringstomter, hustomter og tilskudd
til etablering for nyetablerere, forutsatt at de har en forretningsplan som er levedyktig. Dette vil
kanskje gjøre at flere bedrifter vil velge Herøy. (Rørleggere, elektrikere, bygg, verksted etc).

Tiltak:
5.1 - Deltagelse i møter og konferanser som angår olje og gasssatsningen i regionen
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy kommune
Kontinuerlig
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Deltagelse i aktuelle møter for å få informasjon, delta i beslutninger, og utvikle nettverk innenfor
bransjen.
Næringsforeningen bør inviteres til å delta.

5.2 – Rimelige næringstomter til nyetablerere
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy kommune
Kontinuerlig
Prosjketbasert

Beskrivelse av tiltaket:
Kommunen bør vurdere å gi rimelige næringstomter, hustomter og tilskudd til etablering for
nyetablerere, forutsatt at de har en forretningsplan som er levedyktig.
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Til delmål 6

Tilrettelegging for utvikling innenfor reiseliv
Reiseliv er satsingsområde innenfor næringsutvikling både i fylke, region og kommune.
Herøy kommune, med sin storslagne natur både på land og hav, har et stort potensial på å kunne
utnytte dette i reiselivssammenheng. Kystkulturen og det store antallet fritidsboliger bør utnyttes
i denne sammenheng. Det er viktig at kommunen ivaretar disse mulighetene. Dette kan bl.a.
gjøres ved at kommunen gjør et grundig arbeid i arealplanleggingen som kan være med å sikre
utnyttelsen av arealet på beste måte. Det vil være av stor betydning for framtidig utvikling at en
sikrer grunnlaget for eksisterende reiselivsbedrifter samt at det legges til rette for etablering av
nye næringer og bedrifter. Det vil være av stor betydning for fremtidig utvikling at det er et nært
interkommunalt samarbeide. Kommunen må tilrettelegge og være en pådriver for
opplevelsesbasert reiseliv

Tiltak:
6.1 - Utvikle reiseliv med basis i kystkultur
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Reiselivsnæringen i samarbeid med Herøy kommune
Kontinuerlig
Prosjektbasert

Beskrivelse av tiltaket:
Eksisterende næringsliv vil være grunnsteinen for den videre utvikling i kommunen. Det er av
stor betydning at eksisterende næringsliv videreutvikles samtidig som nye bedrifter etableres.
Herøy kommune har et stort potensial hva angår utvikling av reiselivsnæringen. Det er flere små
bedrifter som vil dra fordel av et samarbeid både lokalt og regionalt.
Vi har en kystkultur som det er viktig å ta vare på. Et stort antall fritidsboliger bør kunne utnyttes
i reiselivssammenheng. Nettverksbygging vil ha stor betydning for en samlet satsing på reiseliv.

6.2 - Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Herøy kommune ved rådmann
Dekkes innenfor ordinært budsjett.

Beskrivelse av tiltaket:
Arealplanlegging er viktig for framtidig utnytting av kommunens totale arealer.
Arealene både på land og sjø er ikke ubegrensede derfor kreves det at det gjøres et grundig
arbeid i å vurdere utnyttelsen av arealene totalt sett. Det er i dag stor etterspørsel etter arealer til
fritidsbebyggelse. Også på sjøsiden er etterspørselen stor bl. a. i forhold til havbruk.
Kommunen må tilrettelegge arealer for næringsutvikling på land og sjø samt interessante
områder for boligbygging og til fritidsformål. Revisjon av arealdelen til kommuneplan og
kommunedelplaner er derfor viktige.
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6.3 - Ut i Øyan
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjefene i Herøy og Dønna i samarbeid med reiselivsnæringen
Kontinuerlig
Prosjektbasert

Beskrivelse av tiltaket:
Herøy og Dønna kommune skal
sammen med reiselivsaktørene i de
to kommunene i utvikle
reiselivsnæringen gjennom
satsningen Ut i Øyan. Herøy og
Dønna kommune har begge i 2013
vedtatt at kommunene tar eierskap
for prosjektet og satsningen.
Herøy kommune skal ta en aktiv
rolle i satsningen og legge til rette
for at næringslivet gjør det samme.

6.4 – Passport Helgeland
Ansvar:
Tidsfrist:
Kostnad:

Næringssjefene i Herøy og Dønna i samarbeid med reiselivsnæringen

Beskrivelse av tiltaket:
Passport Helgeland skal være et pass hvor hurtigrutepassasjerer fra sommeren 2014 kan gå i land
på anløpene Ørnes, Nesna, Sandnessjøen og Brønnøysund, for så å gå på hvilket som helst skip
og reise fritt innen Helgeland i cirka fem dager.
Dette er første område i Norge hvor Hurtigruten ønsker å teste ut et slikt konsept.
Utviklingsarbeidet vil foregå på flere nivåer; produktnivå, bedriftsnivå og destinasjonsnivå.
Det må utvikles produkt gjennom opplevelses pakker med kvalitet, mat, transport og så videre.
Reiselivsnæringen og kommunene må samarbeide om å utvikle helhetlige tilbud til
hurtigrutepassasjerene. Hurtigruten står for 5% av gjestedøgn på norske hoteller, så det er helt
klart at en offensiv satsning kan gi store muligheter for reiselivsnæringen i Herøy
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Til delmål 7

Bidra til å bygge et felles godt omdømme for næringslivet i
Herøy
Et hav av muligheter er Herøys
visjon. Visjonen skal ha slagkraft
og være sentral i kommunens
omdømmebygging. For å lykkes,
kreves det helhetlige strategier og
et godt samarbeid mellom
næringsaktører og et godt
samarbeid mellom næringslivet og
kommunen.
Omdømme kan defineres som
summen av oppfatninger som ulike
interessentgrupper har av oss. Et
positivt bilde av Herøy er viktig for
å styrke kommunens evne til å
beholde og tiltrekke seg næringsliv,
besøkende og innbyggere. Et godt
og realistisk omdømme gir oss et
konkurransefortrinn.
Omdømmebygging og
markedsføring er ressurskrevende,
å jobbe i fellesskap kommune og næringsliv gir oss et fortrinn.

Tiltak:
7.1 – Omdømmebygging
Ansvar: Næringssjef
Tidsfrist: Kontinuerlig
Økonomiske konsekvenser: Dekkes innenfor
ordinært budsjett.
Beskriving av tiltaket:
Steder med et godt og realistisk omdømme har et
konkurransefortrinn i kampen om ressurser, mennesker
og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et
positivt omdømme er stolte, fornøyde innbyggere og
næringsdrivende.
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7.2– Markedsføring
Ansvar: Næringssjef
Tidsfrist: Kontinuerlig
Økonomisk konsekvens: Årlig kr 50.000
Beskrivelse av tiltaket:
Markedsføre Herøy, næringslivet i Herøy, mulighetene for gründere, mulighetene innen reiseliv,
behovene næringslivet har for arbeidstakere
Dersom vi lykkes i omdømmebyggingen og få fram mulighetene som finnes i Herøy vil
innbyggerne og arbeidstakerne være de viktigste ambassadører i markedsføringen. Dette bør
kombineres med ”kommersiell” markedsføring. Å bygge opp et godt omdømme og å få
markedsført dette er meget viktig både for kommunen og for næringslivet i kommunen.
Forslaget innebærer at kommunen går sammen med næringslivet i et samarbeid og i et spleiselag
for markedsføring av kommunen. Markedsføringsplan utarbeides.

7.3 – Næringsprisen
Ansvar:
Tidsfrist: Årlig i mai
Økonomisk konsekvens:
Beskrivelse av tiltaket:
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere gründerånden som bidrar til nyskapning og
utvikling av næringslivet i kommunen. Oppmerksomheten bidrar omdømmebyggende
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Drift av næringsarbeidet
Bedre samferdsel / kommunikasjon
1.1 Bedre ferge og hurtigbåttilbudet
1.2 Fastlandsforbindelse
1.3 Bru/tunell Brasøy/Husvær
1.4 Bedre flytilbud Stokka lufthavn
1.5 Oppgradere veier og bruer
Bedriftsutvikling, nyetableringer
2.1 Næringsareal
2.2 Interkommunalt samarbeid
2.3 Nettverksbygging
2.4 Næringsfond
2.5 Næringslivskurs
Vekst innen havbruk og fiskeri
3.1 Herøy marine næringspark
3.2 Rekruttere ungdom til fiskeri
3.3 Satsning på nye marine arter
Kompetansearbeidsplasser
4.1 Attraktive kontorer
4.2 Kompetanseutvikling
4.3 Kompetansearbeidsplasser
4.4 Samarbeid utdanning og næring
4.5 Kartlegge og motivere til etablering
Olje og gass
5.1 Aktiv deltagelse i møter/konferanser
5.2 Rimelige næringstomter
Tilrettelegge for utvikling innen reiseliv
6.1 Reiseliv med basis i kystkultur
6.2 Næringsareal
6.5 Ut i Øyan
6.6 Passport Helgeland
Omdømmebygging
7.1 Omdømmebygging
7.2 Markedsføring
7.3 Næringsprisen
SUM

Kostnader (1000 kr)
Investering
Drift
2013 2014 2013 2014 2015
400
800

2016
800

Prioritet

Tiltak

Benevnelse

20

150
150
50

50

50
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26

27

