HÅNDVERKERNE
HOVEDFORMÅL

Halden Håndverkerforening har som oppgave
å fremme håndverkets faglige utvikling,
samt verne om håndverkernes sosiale- og
økonomiske interesser. Foreningen skal
representere næringen i alle spørsmål overfor
lokale myndigheter.

Like arbeidsvilkår og konkurranseforhold
Dette betyr at næringen ikke vil akseptere bruk
av arbeidstakere i håndverksyrker der tariffer,
arbeidsmiljølov og andre Norske lover og regler
ikke blir fulgt.
Næringen mener at det offentlige har et særlig
ansvar for å sørge for at deres leverandører
og tilbydere følger norsk tariffpraksis og det
lovverk som gjelder i Norsk arbeidsliv.

Samarbeid med skoleverket
I samarbeid med Halden videregående skole vil
næringen bidra til at rekrutteringsgrunnlaget
opprettholdes i form av varierte tilbud innen
håndverksfagene.
Virkemidler:
• Utvikle tiltak for utdanning og rekruttering
• Legge til rette for inntak av lærlinger, særlig
i de mindre håndverksbedriftene
• Flere håndverkere må motiveres til å ta
mesterbrev

Virkemidler:
Det vil bli arbeidet aktivt for å unngå sosial
dumping i håndverksbedriftene for å styrke
arbeidstakernes rettigheter, hindre tap av
arbeidsplasser samt å sikre ungdommens
mulighet til lærlingeplasser.
Håndverksbedriftene i Halden må sikres
likeverdige konkurranseforhold når det gjelder
offentlig anbudspraksis
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ENTREPRENØRENE OG EIENDOMSUTVIKLERNE
HOVEDFORMÅL

Halden har noen store entreprenører og
flere eiendomsutviklere. Disse er ikke samlet
i en bransjeforening, men de representerer
flere hundre ansatte, bidrar på mange
viktige områder i samfunnet og de er meget
viktige for utviklingen i Halden. Denne
gruppen står for initiativ som utvikling
av næringsbygg, sentrumsutvikling,
hotellvirksomhet, GrenseArena osv. De store
maskinentreprenørene er ledende innen flere
områder langt utenfor Haldens grenser og
operer både nasjonalt og internasjonalt.

Viktige forutsetninger for vekst og
næringsutvikling
Næringsdrivende, og spesielt
eiendomsutviklerne, er bekymret for mangel
på forutsigbarhet og stabile rammebetingelser
fra myndighetenes side. Disse forhold er
avgjørende for investeringsvilje og videre vekst
i Halden. Sentrumsplanen legger føringer
for den videre utviklingen av boliger og

næringsbygg i sentrum. Krav til uteareal og
parkering vil sette en del begrensninger spesielt
for utvikling av boliger. Høydebegrensninger
kan også være krevende med tanke på
lønnsomheten i det enkelte prosjektet.
Virkemidler:
• Det må opprettes en egen avdeling for
næringssaker som gjør det mulig å tiltrekke
nye virksomheter til kommunen
• Det er ledige næringstomter i Halden,
og med en ny næringsavdeling på plass,
kan utviklingen av disse tomteområdene
generere store inntekter for kommunen og
næringslivet
• Kommunens planverk må være entydig,
men det må finnes instanser som kan bidra
med fornuftige vurderinger ved behov. En
rekke kvartaler tåler både høyere bygg
og høyere utnyttelsesgrader enn det som i
foreliggende utkastet til sentrumsplan
• Forutsigbare rammebetingelser er alltid
viktig for alle næringsdrivende
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