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Fiskeri er grunnpilaren innen næringslivet i Skjervøy kommune, og det ønsker vi også at det
skal være i fremtida. Skjervøy er en fiskerikommune! Det utelukker imidlertid ikke kreativitet
og nyskapingsarbeid både innen fiskeri, avledede næringer og andre næringer som bygger på
de naturgitte fortrinn kommunen har. Reiseliv er et godt eksempel på en næring i vekst, og
som fortsatt har et stort vekstpotensial.

Overordnet alt som totalt har skjedd og skjer i regi av Omstillingsprosjektet ligger
målsettingen om å etablere flere varige arbeidsplasser i Skjervøy kommune. For å oppnå
etablering av flere varige arbeidsplasser i Skjervøy kommune velger prosjektet blant annet å
sette fokus på tilrettelegging for ny næringsutvikling i kommunen, dette betyr utbygging av
flere næringsareal.

Hovedmål:

Sikre et robust næringslivsmiljø i Skjervøy kommune som er preget av

lønnsomhet, service, kompetanse, samarbeid og utvikling. Legge til rette for flere
nyetableringer. Skjervøy kommune vil i prosjektet jobbe i et langsiktig perspektiv for slik å
danne grunnlaget for stabile arbeidsplasser som har fokus på vekst og innovasjon.

Skjervøy kommune skal være en attraktiv kommune for etablerere og nye virksomheter.

Også i denne fasen har prosjektet et langsiktig perspektiv. I nåværende fase gjøres dette med å
få etablert flere næringsareal og bedre infrastruktur. Og fokus med å jobbe for å markedsføre
Skjervøy kommune som en attraktiv kommune å etablere seg i bl.a. med tanke på tiltakssonen,
tilgjengelig næringsareal, godt utbygd infrastruktur.
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Delmål:

1. Som en følge av at Nergård AS trakk seg ut av Skjervøy kommune pågår det fortsatt
strukturendringer innen fiskeindustrien i Skjervøy. Omstillingsprosjektet vil arbeide med dette
også i 2011. I arbeidet vil det inngå administrativt arbeid tilknyttet ulike tiltak.

2. Kommunestyret har bedt Omstillingsprosjektet ha ekstra fokus på Arnøy som følge av at
Nergård valgte å trekke seg ut av Skjervøy.
Tiltak: Nærbutikkene driver marginalt. Merkurprogrammet må følge opp inngåtte
avtaler fra 2010.
Jobbe for etablering av nisjebedrift.
Jobbe for opprettelse av fiskemottak i Lauksund.

3. Det må jobbes for flere næringsareal, sjøretta og andre forprosjekt/ hovedprosjekt/
konsekvensanalyser.
Tiltak: Sandøra industriområde må prosjekteres og reguleres. Prosessen med
finansiering av utbyggingen må fortsette.
Utfylling av området som er tenkt til midlertidig løsning for forsyningsbase
ved Industrikaia.

4. Prosjektet må gjøre en rekrutteringssatsing der det bl.a. kommer frem alle gode tilbud i
Skjervøy kommune for å etablere seg, oppvekst/fritid, undervisningstilbud, jobbtilbud osv.
Tiltak: Rekruttering mot utflytta Skjervøyungdom på universitets-/ høgskolenivå.
Annet rekrutteringsarbeid, tilrettelegge flere tomter, arbeidet med konseptet
utbygging av leiligheter videreføres 2011.
Skjervøytreff i Tromsø søkes gjennomført også i 2011.
Utvikle samarbeidet mellom kunnskapsløftet, nærings- og arbeidsliv og
Skjervøy kommune, med tanke på fremtidig rekruttering.
Elektronisk brosjyre.
Vurdere andre rekrutteringstiltak som for eksempel utvikle en ”flytt hit”-side
på kommunens hjemmeside.
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5. Det er viktig å opprettholde kontakten med næringslivet og utvikle nye. Prosjektet har satt i
gang motivasjonsseminar der alle bedrifter i Skjervøy kommune blir invitert til å delta.
Hensikten er å samle næringslivet, faglig og sosialt.
Tiltak: Arrangere møteplasser, motivasjonsseminar.
Deltakelse Nord-Tromsdag i Tromsø, bedriftene i Nord-Troms inviteres
til ”dating” i Tromsø. Et samarbeidsprosjekt med flere andre aktører. Søkes
avklart om det er mulig å gjennomføre i 2011.

6. Tilrettelegging for nyetableringer.
Tiltak: Førstelinjetjeneste. Arrangere kontordag med IN våren 2011 dersom behov.

7. Bidra til å arr. festivaler der handelsstanden og reiselivet er viktige samarbeidspartnere.
Tiltak: Utvide Skjervøydagan til flere kulturelle opplevelser, bredere møteplass.
Skjervøy kommune deltar i styringsgruppen for Skjervøydagan.

8. Gjennomføre et SMB Utvikling-prosjekt for å utvikle små og mellomstore bedrifter i
kommunen. Et slikt prosjekt vil kunne bidra til å styrke deler av det eksisterende næringslivet
i kommunen med tanke på stabilisering, vekst og innovasjon.
Tiltak: Dersom næringslivet vil, kan dette blir gjennomført for leverandører inn mot
olje-/gassindustrien.

9. Forprosjekt næringshage/driftsorganisasjon.
Tiltak: Det gjøres et grunnarbeid for å finne ut om dette er et realistisk prosjekt.
Et mulig samarbeid med Nord Maritim Kluster (NMK).
Et mulig samarbeid for å danne et vekstselskap.

10. Skjervøy videregående skole (SVS) kan være en motor innen havbruks-/fiskerisektoren,
gjerne i tilknytning til andre næringer. Ombygging av fiskeindustrihall og skolekjøkken til
mottak, forsøkskjøkken og butikkutsalg for sjømat er viktig del av utviklingen av kommunen.
Tiltak: Jobbe videre med tilbudene og markedsføring av Skjervøy videregående skole.
Videreføre og utvide småskalamat-prosjektet som PL har deltatt i
styringsgruppen til. Avhengig av utbygging på kjøkkenet ved SVS.
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11. Fortsette å knytte kontakter mellom forskningsmiljø og næringsliv. Prosjektleder har
forsøkt å være en pådriver for fremtidig samarbeid mellom aktører i fiskeri/havbruksnæringen
og forskningsmiljøer i Tromsø, og utdanningsmiljø i Tromsø og Skjervøy videregående skole.
Tiltak: Invitere forskningsmiljø til dialog for å finne felles arena for samarbeid.
Vurdere å arrangere marint fagseminar under forskningsdagene 2011.

12. Bidra for tilrettelegging for reiselivsnæringen og for bedre bolyst i kommunen.
Tiltak: Merking av turløyper/-stier. Må gjøres i hht. GIS-kartet og de løypene som
allerede er gått opp med GPS.
Bidra for tilrettelegging av Vågvannet som et rekreasjonsområde. Dette er et
initiativ fra Skjervøy videregående skole.
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