
 

 

 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 

Møtested:  -  Møterom annonseres senere 

Dato: 07.04.2021 

Tidspunkt: 16:00 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 
Øivind Holt Leder MDG  
Jens Bakke Nestleder SP  
Helge Bergseth Bangsmoen Medlem AP  
Gunn Mona Ekornes Medlem SV  
Anne Helene Bakke Medlem V  
Sara Langbråten Medlem RØDT  
Terje Martin Lie Medlem H  
Ragnhild Hartvigsen Løchen Medlem H  
Jan-Erik Herft Medlem H  
Bjørg Kristin Lund Medlem H  
Henrik Rød Medlem FRP  

 
Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Ulf Ellingsen Direktør teknisk 
Victor Borge Svendsen Rådgiver Politisk sekretariat 
Jens-Petter Berget Leder Avd. samfunnsutvikling 
Gina Finsrud  
Morten Høvik  

 
Merknad i møte: 
Gunn Mona Ekornes (SV) deltok ikke under voteringen av sak PS 2021/46. 
 

 

Møteprotokollen godkjennes iht reglementets kap. 6.22 - endelig godkjenning gjøres i organets neste møte.



Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljøs behandling av sak 46/2021 i møte den 

07.04.2021: 

Behandling  

Leder avdeling for samfunnsutvikling, Jens-Petter Berget, orienterte og svarte på spørsmål. 

  

Jens Bakke (SP) fremmet forslag til vedtak: 

1. Forslag til Nærings- og sysselsettingsplan 2021 – 2025 legges ut til offentlig høring i minimum 6 

uker med følgende justering: 

Visjonen endres til: Halden kommune skal være en innovative kommune. 

2. Høringsfrist settes til 24. mai 2021. 

  

  

Ragnhild Løchen (H) fremmet forslag til vedtak: 

1.  Forslag til Nærings- og sysselsettingsplan 2021 – 2025 legges ut til offentlig høring i minimum 6 

uker med følgende justering: 

Planens side 9; 

Mål for sysselsettingsgrad innarbeides; 70% i aldergruppen 20-66 år 

Minst 200 nye arbeidsplasser i 2025 

Endre rekkefølge på målsettingene slik at Mål 1 blir : Hele arbeidsstyrken i arbeid (dagens mål 5) 

Ta med nytt tiltak under punktet «sikre arealer til nye bedrifter og boliger» (dagens punkt 1.1); 

Gjennom arbeidet med ny arealplan sikre nye gode, og attraktive boligområder.    

Nytt tiltak under punktet Infrastruktur (dagens 2.2) 

Halden kommune skal jobbe for, og være pådriver for bedre busstilbud til og fra Oslo. Muligheten for 

etablering av pendler-parkering i tilknytning til Svinesundsparken/E6 vurderes. 

  

  

Henrik Rød (FRP) fremmet kommunedirektørens innstilling: 

Forslaget til Nærings- og sysselsettingsplan 2021 – 2025 legges ut til offentlig høring i minimum 6 

uker. Høringsfrist settes til 24. mai 2021. 

  

  

Det ble gjennomført en separat votering over forslagene, og en punktvis avstemming over forslaget 

fra Løchen. 



Representanten Ekornes (SV) var ikke tilstede under avstemmingen. Det var 10 representanter under 

voteringen av denne saken. 

  

Ved votering ble forslaget fra Bakke vedtatt mot 1 stemme (FRP) 

Ved votering fikk følgende punkter i forslaget fra Løchen dette resultatet: 

1. Vedtatt mot 1 stemme (FRP). 

2. Falt mot 6 stemmer (AP, MDG, SP, V, R, FRP). 

3. Vedtatt mot 1 stemme (FRP). 

4. Falt mot 6 stemmer (AP, SP, V, R, MDG, FRP). 

5. Vedtatt mot 1 stemme  (FRP). 

Ved votering ble forslaget fra Rød enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

1. Forslag til Nærings- og sysselsettingsplan 2021 – 2025 legges ut til offentlig høring i minimum 6 

uker med følgende justering:  

 Visjonen endres til: Halden kommune skal være en innovative kommune. 

 Planens side 9:   Mål for sysselsettingsgrad innarbeides; 70% i aldergruppen 20-66 år. 

 Endre rekkefølge på målsettingene slik at Mål 1 blir : Hele arbeidsstyrken i arbeid (dagens 

mål 5). 

 Nytt tiltak under punktet Infrastruktur (dagens 2.2):  Halden kommune skal jobbe for, og 

være pådriver for bedre busstilbud til og fra Oslo. Muligheten for etablering av pendler-

parkering i tilknytning til Svinesundparken /E6 vurderes.  

 2. Høringsfrist settes til 24. mai 2021. 

  


