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Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune   
Kort oppsummert har prosjektet jobbet hovedsakelig innen tre områder:  

Fiskeri- Etableringshjelp - Næringsarealer 

 

Næringsareal: Skjervøy har gjort flere næringsareal klar for 

utfylling. Pga. den økonomiske situasjonen kan ikke 

kommunen etablere disse. Nye kaier er bygd ved Nofi og på 

Vorterøy. Utbedringen av kaia på Skaret er forsinket pga. nye 

eierforhold. Sandøra Industriområde er delvis prosjektert i 

løpet januar 2012. På bakgrunn av satsingen på Sandøra har 

kommunen sammen med næringslivet gjennomført et 

leverandørutviklingsprogram rettet mot olje/gass og 

markedsført industriområdet i ulike sammenhenger.  

Fiskeri: Innen fiskeri har prosjektet bl.a. jobbet med strukturen for 

mottaksstasjoner i Nord-Troms, et årlig marint seminar for rekruttering til 

næringa, Nergårdsaken og de utfordringene det medførte for 

lokalsamfunnet (spesielt Arnøy). 

Etableringshjelp: Indikatorene for omstillingsutfordringer 2011 viser at 

Skjervøy ligger på topp i antall nyetableringer 2009 og 2010 i Troms. Et nært 

samarbeid med Innovasjon Norge har vært viktig.  

I tillegg har prosjektet jobbet med ulike saker og spesielt hatt et 

nært samarbeid med Varehuset Skjervøy bl.a. om Skjervøydagan og opprettelsen av ei deltidsstiling i 

organisasjonen. 

I tillegg bør kort nevnes arbeidet med rekruttering av utflytta Skjervøyungdom, utvikling av 

turløyper/ -stier, reisemålsutvikling, samferdsel, skolestruktur på videregående nivå, strategisk 

næringsplan, utviklingsseminar for næringslivet i kommunen og utvikling av Prestegårdsjorda for 

mindre boenheter som et ledd i rekrutteringssatsinga. 

 

NIBR analyserer Skjervøy kommune som en av tre kystkommuner i 

prosjektet ”Livskraftige kystsamfunn” finansiert av Norges 

forskningsråd. Målet med prosjektet er å få fram kunnskap om 

viktige betingelser for å opprettholde og utvikle livskraftige små 

kystkommuner (mindre enn 3.500 innbyggere). Skjervøy kommune 

er plukket ut fordi vi til tross for store omstillinger det siste tiåret 

har hatt stabilt folketall og positiv arbeidsplassutvikling.   

Dette er et klapp på skuldra til næringsliv, lokale og regionale 

politikere og andre!   

Vi har etablert kort vei til hjelpeapparatet dersom vi kommer i 

samme situasjon igjen!  

Takk til Troms fylkeskommune for økonomisk støtte til 

gjennomføringen av prosjektet og ulike tiltak!  

Utklipp Framtid i Nord 03.12.11     Med hilsen prosjektleder Silja Karlsen 


