INDUSTRIEN
INDUSTRIENS HOVEDMÅL:
Halden er Østfolds industriby. Eksisterende industribedrifter skal
fortsatt videreutvikles, samtidig som det legges til rette for etablering
av ny industrivirksomhet.

Industriens mål mot 2020:
•

Halden skal utvikles til å bli den mest næringsvennlige
kommunen i Østfold. Antall arbeidsplasser bør økes i takt med
innbyggertallet. Antall industriarbeidsplasser er allerede på et
høyt nivå sammenlignet med andre kommuner, men skiftende
konjunkturer tilsier forsterket fokus på tilvekst av arbeidsplasser
i bransjen

For å sikre nødvendig utvikling og oppfølging, bør det gjennom hele
planperioden foretas rapportering fra alle næringer på framdriften.
Ansvaret for at det faktisk skjer, må ligge i Næringsrådet

Næringsutvikling
Næringsavdeling:
Et aktivt bidrag til å videreutvikle industrimiljøet i Halden vil være å
styrke kommunens næringsarbeid.
• Næringslivet i Halden fordeler seg på et større antall
næringsområder. Bransjeforeningene skal ivareta de enkelte

næringers særinteresser, men er ikke organisatorisk bemannet
med fast personell. Industriforeningen ønsker imidlertid å inngå
i et forpliktende samarbeid med både administrativ- og politisk
myndighet for å kunne danne felles front inn mot virksomheter
som ønsker å etablere seg i/besøke kommunen for å få mer
informasjon
Virkemidler:
• Til å koordinere arbeidet med næringsutvikling må det opprettes
en egen avdeling for næringssaker. En slik avdeling med fast
bemanning skal ha en operativ funksjon, som gjør Halden
kommune i stand til å håndtere industrisaker fortløpende

Infrastruktur
Veiforbindelse E6 – sentrum:
• Det er avgjørende for næringsutvikling at nødvendig
infrastruktur er på plass. For industrien er det særlig viktig å
sikre en framtidig, god og funksjonell veiforbindelse til og fra E6
• For å unngå kødannelser på riksvei 21 i rushtiden morgen og
ettermiddag, er det viktig å planlegge for nye løsninger. Fylkesvei
104 om Berg er en eksisterende trasè som mange allerede benytter
seg av. Offentlig myndighet må, i samarbeid med næringslivet
generelt, se på ulike muligheter for å implementere fylkesvei 104
i en totalløsning for køfri ut- og inntransport av varer og gods på
vei – til og fra E6
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Industrikonsernene
Nexans, Fresenius Kabi og
Norske Skog ASA har til
sammen ca. 2000 ansatte
i Halden.

Mens landsgjennomsnittet
for industriabeidsplasser
i kommune-Norge er på
drøye 10 %, er tallet i
Halden kommune ca. 20 %.
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Virkemidler:
• Politisk myndighet må løfte denne veisaken, slik at den kommer
inn i nødvendig planverk og fører til handling

Utdyping av Iddefjorden:
•

Industrien er opptatt av å sikre optimale transportløsninger for
råvarer inn og ferdige produkter ut. Miljøriktige løsninger er å
foretrekke, og det er i den forbindelse fokus på jernbane og båt.
Halden Industriforening ser det derfor som viktig at arbeidet med å
få vedtatt en utdyping av Iddefjorden fortsetter

Virkemidler:
• Politisk myndighet må jobbe for å holde saken «varm» inn mot
fagdepartement og regjering
• Industrinæringen deltar som medspiller

Profilering
Industrinæringen vil forsterke arbeidet med å synliggjøre industriens
betydning spesielt og næringslivet generelt, som bidrag til
videreutvikling av Halden som by. Det kan gjøres gjennom deltakelse på
egne næringslivsarenaer (messer, #Halden-arrangementer etc.), men vil
også bli gjort gjennom etablering av «Næringslivets Dag».

WWW.HALDENINDUSTRIFORENING.NO
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