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Politisk sak

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/141 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Reidar Mæland
Dato:

11.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
15.01.2010

Valg av driftsaktør v/ fiskeindustrianlegget i Skjervøy havn
Vedlegg:
K-sak 32/09
Annonse vedr. interesse for fiskeindustrianlegget i Skjervøy havn.
Oversikt over interessenter av 07.12.09
Saksmappa: Beskrivelse av konsept fra de aktuelle aktører er unntatt offentlighet og legges
fram i møte.
Ordfører- og Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Det innledes forhandlinger med Olga Godø AS som driftsaktør ved fiskeindustrianlegget
i Skjervøy havn.
2. Ordfører og rådmann gis myndighet til å forhandle fram og godkjenne avtale med Olga
Godø AS.

Saksopplysninger
Det har meldt seg 5 interessenter i forhold til å drive fiskeindustrianlegget i Skjervøy havn etter
annonsering med frist 30. 11.09.
De 5 interessenter er:
•
•
•

SUS AS, Willy Børge Pedersen m.fl.
Modelv Sjøset, Træna
Olga Godø AS, Ålesund

•
•

House Comfort International AS, v / Paal Nilsen
SUS v / Roger Gården

I tillegg hadde det meldt seg 2 interessenter innen samme frist men disse ønsket ikke å gå videre
i prosessen.
Oversikten over overnevnte interessenter ble lagt fram i formannskapet 07.12.09.
I ettertid har Modelv Sjøset meddelt at de ikke på nåværende tidspunkt vil gå videre med sine
planer i Skjervøy.
Det samme gjelder SUS v /Roger Gården.
Vurdering
Etter en helhetsvurdering av de ulike aktørene vil ordfører og rådmann anbefale at det
iverksettes forhandlinger med Olga Godø AS. Det vil bli gitt en nærmere informasjon om dette
og begrunnelsen i en lukket del av møte i formannskapet.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/2840 -52

Arkiv:

U40

Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

08.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
15.01.2010

Fastsetting av retningslinjer for bruk at midlene til Skjervøy Fiskeriutvikling
AS
Vedlegg:
K.sak 44/09 Stiftelse av selskap for forvaltning av Nergård-midlene.

Rådmannens innstilling
Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hva retningslinjene skal innholde
i forhold til bruk av midlene, jfr. § 2 i vedtektene for selskapet.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 44/09 – vedtekter for selskapet i § 2:
Selskapets formål er på vegne av Skjervøy kommune å motta og forvalte 15 millioner kroner
som Nergård AS utbetaler i forbindelse med nedlegging av sin drift i kommunen, jf avtale
inngått høsten 2009.
Midlene skal i hovedsak benyttes til infrastrukturtiltak i fiskeri sektoren i hele kommunen,
rekrutteringstiltak i fiskerinæringen og tiltak som har betydning for fiskeri og havbruksnæringen
i kommunen og regionen. Midlene kan gis som lån eller tilskudd. Midlene skal også kunne
dekke kostnader knyttet til prosjekt som omhandler nevnte innsatsområder. Styret kan fastsette
nærmere retningslinjer for bruken av midlene.
Formannskapet fastsetter nærmere retningslinjer for bruken av midlene.
Vurdering

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/9721 -10

Arkiv:

614

Saksbehandler: Terje Trætten
Dato:

13.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
15.01.2010

Salg av Uløybukt Skole
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune gjennomfører salg av Uløybukt skole til høystbydende.

Saksopplysninger
Uløybukt skole ble første gang lagt ut for salg 17.4.2007 til takst, kr 600.000,- Det var da et par
henvendelser, men det kom ingen bud.
Skolen ble lagt ut for salg, for andre gang, 6.11.2009. I annonsen stod det ”vurderes solgt til
høystbydende”.
Vi fikk da fire henvendelser. To av disse har resultert i bud.
Budrunden er ikke formelt avsluttet, da vi ikke i øyeblikket vet om høyeste bud er oppnådd. Det
er for tiden på kr 250.000,Begge tilbyderne opplyser at de har planer om å bruke skolen i turistsammenheng.
Vurdering
Skolen ble bygget i 1977, og ble nedlagt i 1996. Etter den tid har bygget blitt brukt som
grendehus og en del utleie. I de senere årene har den vært lite i bruk. Antall innbyggere i
Uløybukt har gått ned kraftig de senere årene. Det er ikke kommet noen innsigelser på planene
om salg fra grendelaget eller andre.
Det begynner nå å bli behov for større vedlikehold av bygget. Taket trenger å repareres/skiftes.
Det er også en tidligere vannskade som ikke er utbedret. Flere av vindusrutene er punktert.
Skjervøy kommune ser det som positivt at det foreligger planer om å satse på turisme og at
bygget kan bli brukt til å skape aktivitet i bygda.

