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Innkalling til møte
 
Styringsgruppa for kommunal planstrategi
 
Onsdag 28. mai kl 19.00
 
Møterom kommunestyresalen, Halden rådhus
 
Varamedlemmer møter kun etter innkalling:
 
Saksliste
 
Sak 8/2020         Innkalling
 
Sak 9/2020         Referat fra møtet 4. mai
 
Sak 10/2020       Behandlinger av planstrategi i hovedutvalgene.
                              Gjennomgår vedtak og saksbehandling til hovedutvalgene.
                       
Sak 11/2020       Statistikkgrunnlaget blir presentert
 
Sak 12/2020       Hovedutfordringene fra Samfunnsplanen diskuteres.
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NAV, søknad om dagpenger 4. mai

1 449 personer, 10% av arbeidsstyrken

48 personer søkte dagpenger i uke 11

754 personer søkte dagpenger i uke 12 

273 personer søkte dagpenger i uke 13

175 personer søkte dagpenger i uke 14 

86 personer søkte dagpenger i uke 15 

69 personer søkte dagpenger i uke 16 

23 personer søkte dagpenger i uke 17 

21 personer søkte dagpenger i uke 18

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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Uke 11 er mandag 9. mars til søndag 15 mars. Det var da det hele startet… 12. mars iverksatte offentlige myndigheter det som er beskrevet som de sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid.

Uke 18 er mandag 27. april til søndag 3. mai.
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NAV, søknad om dagpenger etter næring

Jordbruk, skogbruk og fiske  (4/5%)

Bergverksdrift og utvinning (4/8%)

Industri (245/11%)

Elektrisitet-, vann og renovasjon (-)

Bygge- og anleggsvirksomhet (116/11%)

Varehandel, reparasjon av motorvogn (333/24%)

Transport og lagring (87/16%)

Overnattings- og serveringsvirksomhet (227/59%)

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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Statistikk oppdatert 29.4





NAV, søknader om dagpenger etter næring

Informasjon og kommunikasjon (30/8%)

Finansierings- og forsikringsvirksomhet (-)

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift (72/12%)

Forretningsmessig tjenesteyting (63/13%)

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring (-)

Undervisning (35/3%)

Helse- og sosialtjenester (98/3%)

Private tjenester ellers (121/35%)

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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Statistikk oppdatert 29.4





Kartlegging bedrifter 02.04 – 22.04

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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Sendte ut undersøkelsen 2. april 2020

Avsluttet undersøkelsen 22. april 2020
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Har driften blitt redusert eller stanset pga at medarbeidere er syke (eller i karantene)?

44 bedrifter har svart ja på dette 
(24,8% av alle svar)



22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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		Jordbruk, skogbruk og fiske		0

		Bergverksdrift og utvinning		1

		Industri		6

		Elektrisitets-, gass-,damp- og varmtvannshåndtering		1

		Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet		1

		Bygg- og anleggsvirksomhet		7

		Varehandel, reparasjon av motorvogner		6

		Transport og lagring		4

		Overnattings- og serveringsvirksomhet		6

		Informasjon og kommunikasjon		2

		Finansierings- og forsikringsvirksomhet		0

		Omsetning og drift av fast eiendom		1

		Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting		2

		Forretningsmessig tjenesteyting		1

		Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning		0

		Undervisning		2

		Helse- og sosialtjenester		3

		Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter		5

		Annen tjenesteyting		6

		Lønnet arbeid i private husholdninger		0

		Internasjonale organisasjoner og organer		0

		Annet (beskriv nærmere)		7







Bedrifter som har redusert eller stanset drift har oppgitt disse tallene for antall ansatte

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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		Antall ansatte		Antall bedrifter som har redusert eller stanset driften

		1		10

		2		5

		3		2

		4		3

		5		2

		6-10		7

		11-20		5

		21-30		6

		31-50		2

		51 eller flere		2







Hvor mange personer har bedriften permittert helt eller delvis i forbindelse med koronapandemien og/eller oljekrisen?

80 av bedriftene som har svart (ca 41% av alle svar), oppgir at de har permittert 1 eller flere ansatte.

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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		Jordbruk, skogbruk og fiske		1

		Bergverksdrift og utvinning		0

		Industri		5

		Elektrisitets-, gass-,damp- og varmtvannshåndtering		1

		Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet		0

		Bygg- og anleggsvirksomhet		7

		Varehandel, reparasjon av motorvogner		15

		Transport og lagring		3

		Overnattings- og serveringsvirksomhet		15

		Informasjon og kommunikasjon		3

		Finansierings- og forsikringsvirksomhet		0

		Omsetning og drift av fast eiendom		2

		Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting		1

		Forretningsmessig tjenesteyting		2

		Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning		0

		Undervisning		3

		Helse- og sosialtjenester		10

		Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter		11

		Annen tjenesteyting		7

		Lønnet arbeid i private husholdninger		0

		Internasjonale organisasjoner og organer		0

		Annet (beskriv nærmere)		17







Antall ansatte i bedrifter som har permittert en eller flere ansatte

22.05.2020

Avdeling for samfunnsutvikling
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		Antall ansatte		Antall bedrifter som har permittert 1 eller flere personer

		1		21

		2		8

		3		2

		4		4

		5		5

		6-10		12

		11-20		12

		21-30		8

		31-50		4

		51 eller flere		4
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(Foreløpig) Referat fra møte



Styringsgruppa for kommunal planstrategi



Onsdag 4. mai kl 18.00



Møterom kommunestyresalen, Halden rådhus



Til stede: 

Ragnhild Saakvitne (på Teams), Helge Bergseth Bangsmoen, Sara Langbråten, Øivind Holt, Sara Lexander, Fredrik Holm og Per Kristian Dahl





Fra administrasjonen møtte:

Espen Sørås



Saksliste



Innkalling og referat ble godkjent.



Sak 4/2020        Videre arbeid i styringsgruppa.

Behandling	Det tas sikte på å være ferdig innen utgangen av oktober som forutsatt.

		Hovedutvalgene skal behandle sine innspill innen sommeren. Politikere for øvrig vil 		bli involvert i prosessen så langt det lar seg gjøre ut fra pandemiens retningslinjer.

                       

Sak 5/2020         Hva er utgangspunktet nå-

                             Vi ser på hvilke utfordringer samfunnsplanen sier – er disse relevante for oss i den 		situasjonen vi er oppe i nå?

                             Det vil bli gitt informasjon om spørreundersøkelsen som ble stilt næringslivet i 			forbindelse med koronautbruddet.

                             Det vil bli gitt informasjon om hvordan arbeidsmarkedet er som en forlengelse av de 		tiltak som kom som følge av koronautbruddet.



Behandling	Jens Petter Berget gikk gjennom spørreundersøkelsen til næringslivet og 			sysselsettingssituasjonen slik den er ved inngangen til mai.

		Presentasjon sendes ut sammen med referatet.

		Styringsgruppa ønsker at adm. Følger opp undersøkelsen inne sommeren. (Ø. Holt)

 

Sak 6/2020         Det vil bli en gjennomgang av planene som er under arbeid.



Behandling	Det ble en del diskusjon om innretning på planstrategien. 



F. Holm		Den bør relateres til FNs bærekraftsmål slik at alle planer i kommunen relateres til 

		disse. Viktig føring for fremtidig planarbeid.



H. Bangsmoen	Regionale forventninger og nasjonale forventninger må komme tydelig frem i 

		planstrategien og i kommunale planer. 



Ø. Holt		Vi må se på om vi trenger nye planer basert på hvilke forventninger og føringer som 

		ligger i bærekraftsmålene. Det bør lages presentasjon på bærekraftsmålene.

		Statistikken til kommunen bør oppdateres i tråd med målene tematisk.



Link til statistikkgrunnlaget for Viken fylke:



https://statistikk.akershus-fk.no/webview/



Planstrategien bør inneholde en del om kortsiktig strategi og langsiktig strategi. Hovedutfordringene bør baseres på dette.



Neste møte 28. mai 





Referent



Espen Sørås/s





 

Sak 7/2020         Møteplan og fukusområder før sommeren 2020.



Lenke til kommunens plansider:

https://www.halden.kommune.no/Planer/Sider/side.aspx





Espen Sørås/s

Sekretær









Sak 13/2020       Møteplan og fukusområder før sommeren 2020.
                              Diskutere om vi skal utfordre de politiske partiene hver for seg til å komme med
innspill på planbehov.
 
 
Planstrategidokumentet 2016 – 2019 er sendt ut tidligere. Kommuneplanens samfunnsdel ligger
på vedlagte link. Nyttig å ha sett gjennom før møtet.
 
Lenke til kommunens plansider:
https://www.halden.kommune.no/Planer/Sider/side.aspx
 
 
For Ragnhild Saakvitne
 
 
Espen Sørås
Spesialrådgiver
Avdeling for samfunnsutvikling
Halden kommune
 
Espen.Soras@halden.kommune.no
Tlf. (+47) 93 24 32 41
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