Halden kommune

Møteinnkalling
Utvalg:

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Møtested:

Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato:

10.02.2010

Tidspunkt: 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Untatt
offentlighet

Arkivsaksnr

PS
2010/1

Godkjenning av innkalling

PS
2010/2

Godkjenning av saksliste

PS
2010/3

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2010/4

Referatsaker

RS
2010/1

Hovedutvalget for Næring og miljø Gjennomføring av budsjett 2010

2010/534

PS
2010/5

Vedlikeholdsbehov på Ulveholtet

2010/235

PS
2010/6

Opprettelse av Næringspolitisk utvalg

2008/3156

PS
2010/7

Opplegg for utarbeidelse av landbruksplan

2010/426

Side
nr.

I møtet vil miljøvernrådgiver H. N. Østvik orientere om sertifisering av miljøfyrtårn i 2009 og
etablering av målestasjoner.
Ny faktabrosjyre om Halden vil bli utdelt i møtet.

Mons Hvattum
utvalgsleder

Side 2

Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Møtested:

Formannskapssalen, Rådhuset

Dato:

25.11.2009

Tidspunkt: 16:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Mons Hvattum
Leder
Trine-Merethe Høistad
Medlem
Håkon Magne Knudsen
Medlem
Tove Elisabeth Braaten
Medlem
Christer A Nilssen
Medlem
Geir Helge Sandsmark
Medlem

Representerer
SV
AP
AP
AP
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Paul Ronny Kristiansen
NESTL
Malin Stanes
MEDL
Ann Kristin Øye
MEDL

Representerer
AP
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Nils Sagstuen
Paul Ronny Kristiansen
Ole Roar Amundsen
Ann Kristin Øye

Representerer
AP
SP

Merknader
Først i møtet holdt Rådmannen en orientering om utbyggingsplanenen for Remmen
kunnskapspark og videre fremdrift.
Andreas Aamodt fra Norsk Teknologi holdt en orientering om energiløsninger og
energiøkonomisering i bygg.

Side 3

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Egil A, Schjerverud
Harald Nøding Østvik

Stilling
næringssjef
miljøvernrådgiver

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.

Mons Hvattum
Utvalgsleder

Espen Sørås
Utvalgssekretær

Side 4

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Untatt
offentlighet

Arkivsaksnr

PS
2009/29

Godkjenning av innkalling

PS
2009/30

Godkjenning av saksliste

PS
2009/31

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2009/32

Referatsaker

RS
2009/17

Fordeling av SMIL-midler 2009

2009/7280

RS
2009/18

Hovedutvalget for nærings og miljøpolitikk ansvarsområde.

2009/7282

RS
2009/19

PÅgående arbeider med vindbruksplaner i
svenske nabokommuner.

2009/2037

RS
2009/20

Registrering av biologisk mangfold

2009/2804

RS
2009/21

Utprøving av ladestasjoner for elbiler og
LED-belysning i Halden

2009/2804

RS
2009/22

Utslippstall for Halden 1991-2007

2009/2804

PS
2009/33

Stus på gjennomføring av budsjettpunkt 16 hovedutvalget for nærings og miljøpolitikk.

2009/3523

PS
2009/34

Finansiering av registreringen av biologisk
mangfold i kommunen

2009/2804

PS
2009/35

Fornybar energi

2009/2804

PS
2009/36

Tomgangskjøring i Halden

2009/2804

PS
2009/37

Klimakampanjen 10:10

2009/2804

PS
2009/38

Miljøprisen 2009

2009/2804

Side
nr.

Møtet starter med en orientering fra rådmannen på etablering av signalbygg på Remmen vest i
samarbeid med IT Fornebu.
Kan og bli en orientering fra Norsk Teknologi på energieffektiviseringpotensiale i kommunen.
Temaet er sett i sammenheng med tiltak i oppdatering av klima og energiplanen.

Side 5

Utvalgsleder

Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Møtested:

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Dato:

28.10.2009

Tidspunkt: 16:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Mons Hvattum
Leder
Trine-Merethe Høistad
Medlem
Håkon Magne Knudsen
Medlem
Malin Stanes
Medlem
Tove Elisabeth Braaten
Medlem
Ann Kristin Øye
Medlem
Christer A Nilssen
Medlem
Geir Helge Sandsmark
Medlem

Representerer
SV
AP
AP
AP
AP
H
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Paul Ronny Kristiansen
NESTL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Nils Sagstuen
Paul Ronny Kristiansen

Merknader

Side 6

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Harald Nøding
Miljøvernrådgiver
Østvig
Gina Finsrud
Prosjektleder Allsang på Grensen
Først i møtet orienterte Raymond Sundell om Air-quis og Gina Finsrud om gjennomføring av
årets Allsang på Grensen – prosjekt.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.

Mons Hvattum
Utvalgsleder

Espen Sørås
Utvalgssekretær

Side 7

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Untatt
offentlighet

Arkivsaksnr

PS
2009/23

Godkjenning av innkalling

PS
2009/24

Godkjenning av saksliste

PS
2009/25

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2009/26

Luftovervåkningsprosjektet - midler til kjøp
av stasjonær målestasjon

PS
2009/27

Referatsaker

RS
2009/14

Presentasjon av Air-quis for Halden kommune

2008/3434

RS
2009/15

Orientering om fremdrift i planarbeidet folkemøter.

2008/3437

RS
2009/16

Klima- og energiplanarbeidet - fremdrift
oktober 2009

2008/2825

PS
2009/28

Budsjettstatus - oktober 2009

2009/2804

Side
nr.

2008/3434

Etter presentasjonen av Air-quis vil det bli informert om gjennomføringen av årets Allsang på
Grensen – prosjekt ved prosjektleder Gina Finsrud.

Utvalgsleder
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PS 2009/23 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:

Vedtak:
Innkallingen ble enstemmig godtatt.

PS 2009/24 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:
Mons Hvattum foreslo at RS 2009/16 i innkallingen ble omgjort til politisk sak.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt at RS 2009/16 ble omgjort til ny politisk sak PS 2009/28.

PS 2009/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referat fra møte 27.05.2009 ble enstemmig vedtatt.

PS 2009/26 Luftovervåkningsprosjektet - midler til kjøp av stasjonær
målestasjon
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:
For Ap og Sv (Mons Hvattum)
Det bevilges inntil kr 200 000.- + mva for innkjøp av nødvendig luftmåleutstyr i forbindelse
med tidligere vedtatt luftovervåknings program.
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Bevilgningen belastes hovedutvalgets kontor.
Løpende årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter, som nødvendig for å betjene luftovervåknings
programmet, skal hvert år innarbeides i rådmannens forslag til budsjett.
Beslutning:
Forslaget fra Mons Hvattum ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det bevilges inntil kr 200 000.- + mva for innkjøp av nødvendig luftmåleutstyr i forbindelse
med tidligere vedtatt luftovervåknings program.
Bevilgningen belastes hovedutvalgets kontor.
Løpende årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter, som nødvendig for å betjene luftovervåknings
programmet, skal hvert år innarbeides i rådmannens forslag til budsjett.

PS 2009/27 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:

Vedtak:
Tatt til orientering.

RS 2009/14 Presentasjon av Air-quis for Halden kommune
RS 2009/15 Orientering om fremdrift i planarbeidet - folkemøter.
RS 2009/16 Klima- og energiplanarbeidet - fremdrift oktober 2009

PS 2009/28 Budsjettstatus - oktober 2009
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 28.10.2009
Behandling:
Forslag fra Ap og Sv (Tove Braaten)
Hovedutvalget for nærings- og miljøpolitikk presiserer overfor rådmannen at budsjettpunkt 16
på ingen måte er gjennomført etter intensjonen.
Derfor forventer vi en redegjørelse for status og videre fremdrift på utvalgets møte i november
2009.11.05

Side 10

Tillegg fra V (Geir Helge Sandsmark)
Inkludert vurdering av at HK slutter seg til klimakampanjen 10:10.
Beslutning:
Forslag fra Tove Braaten med tillegg fra Geir Helge Sandsmark ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for nærings- og miljøpolitikk presiserer overfor rådmannen at budsjettpunkt 16
på ingen måte er gjennomført etter intensjonen.
Derfor forventer vi en redegjørelse for status og videre fremdrift på utvalgets møte i november
2009.11.05
Inkludert vurdering av at HK slutter seg til klimakampanjen 10:10.

Etter at dagens saker var behandlet diskuterte utvalget saker til neste hovedutvalgsmøte i
november 2009. Leder vil ha rådmannen til å orientere om:
1. Oppsetting av ladestasjoner for el-biler i sentrum.
2. Lage en oversikt over lover og regmer som ligger til andre utvalg innenfor
hovedutvalgets arbeidsområde.
3. Orientering om mulighet og konsekvenser for kjøp av ren energi.
Møtet avsluttet kl. 18.10

PS 2009/29 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

PS 2009/30 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Sakslisten for møte ble enstemmig vedtatt, Geir Helge Sandsmark (v) meldte en forespørsel.
Først i møtet holdt Rådmannen en orientering om utbyggingsplanenen for Remmen
kunnskapspark og videre fremdrift.
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Andreas Aamodt fra Norsk Teknologi holdt en orientering om energiløsninger og
energiøkonomisering i bygg.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

PS 2009/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Protokoll for møte 28.10.2009 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll for møte 28.10.2009 ble enstemmig vedtatt.

PS 2009/32 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Referatsakene ble tatt til etterretning.
Geir Helge Sandsmark (v) kommenterte RS nr 2009/22 og etterlyste muligheten for å få frem
tallgrunnlag som viste Halden kommunes (som organisasjon) utslipp og forbruk. Innspillet tas
med i det vider arbeidet.
Vedtak:
Tatt til etterretning.

Side 12

RS 2009/17 Fordeling av SMIL-midler 2009
RS 2009/18 Hovedutvalget for nærings og miljøpolitikk - ansvarsområde.
RS 2009/19 PÅgående arbeider med vindbruksplaner i svenske nabokommuner.
RS 2009/20 Registrering av biologisk mangfold
RS 2009/21 Utprøving av ladestasjoner for elbiler og LED-belysning i Halden
RS 2009/22 Utslippstall for Halden 1991-2007

PS 2009/33 Status på gjennomføring av budsjettpunkt 16 - hovedutvalget for
nærings og miljøpolitikk.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

PS 2009/34 Finansiering av registreringen av biologisk mangfold i kommunen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i saksutredning til møtet den 10.02.2009 og vedtak i møte den 22.04.09, frigis det
kr 170.000,- til dekking av kostnader i samband med kommunens registrering av biologisk
mangfold. Beløpet dekkes av hovedutvalgets konto.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen bes følge opp saken i forhold
til fylkesmannens tilskudd med et et takkebrev.
Vedtak:
Med bakgrunn i saksutredning til møtet den 10.02.2009 og vedtak i møte den 22.04.09, frigis det
kr 170.000,- til dekking av kostnader i samband med kommunens registrering av biologisk
mangfold. Beløpet dekkes av hovedutvalgets konto.
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PS 2009/35 Fornybar energi
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Det ligger inne opsjon på å kjøpe fornybar energi i kommunens energiavtale. Hovedutvalget
oppfordrer kommunen til å nytte seg av denne muligheten i påvente av fremtidige reduksjoner i
kommunens energiforbruk.
Mons Hvattum foreslo på vegne av ap og sv:
Halden kommune skal benytte sin oppsjonsrett i energiavtalen med Fjordkraft til kjøp av 100%
fornybar energi ( ordinær vannkraft).
Kostnaden på inntil kr. 30.000 innarbeides i budsjett 2010.
Inngått avtale skal behandles som referatsak i HNM når den iverksettes.
Forslaget til Mons Hvattum ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune skal benytte sin oppsjonsrett i energiavtalen med Fjordkraft til kjøp av 100%
fornybar energi ( ordinær vannkraft).
Kostnaden på inntil kr. 30.000 innarbeides i budsjett 2010.
Inngått avtale skal behandles som referatsak i HNM når den iverksettes.

PS 2009/36 Tomgangskjøring i Halden
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Hovedutvalget vedtar at det skal opplyses om forbudet mot tomgangskjøring, i bebygde
områder, langs de fem innfartsårene til Halden. Kostnader forbundet med skilting dekkes av
hovedutvalgets konto, med en øvre ramme på kr 25.000,-.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalget ønsker tekstforslaget til skiltene lagt
frem for utvalget som orientering.
Vedtak:
Hovedutvalget vedtar at det skal opplyses om forbudet mot tomgangskjøring, i bebygde
områder, langs de fem innfartsårene til Halden. Kostnader forbundet med skilting dekkes av
hovedutvalgets konto, med en øvre ramme på kr 25.000,-.
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PS 2009/37 Klimakampanjen 10:10
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling
Rådmannen ser det ikke som realistisk at kommunen som organisasjon kan klare kutt på 10% i
klimagassutslippene i løpet av 2010, men oppfordrer de enkelte avdelingene til å arbeide for en
reduksjon av sine klimagassutslipp.
Geir Helge Sandsmark (v) foreslo:
Administrasjonen fortsetter utredningen av muligheten for at Halden kommune som
organisasjon blir medlem av klimakampanjen 10:10. Spesielt skal det vurderes om CO2
reduksjoner som følge av kjøp av fornybar energi, ref PS 2009/35 og tiltakene i PS 2009/33 er
tilstrekkelige for å realisere 10% kutt i 2010.
Rådmannens forslag ble satt opp mot Geir Helge Sandsmark sitt forslag.
Rådmannens forslag fikk 5 stemmer (ap,sv), Geir Helge Sandsmarks forslag fikk 3 stemmer
(v,sp,frp) og falt. Rådmannens forslag ble vedtatt.
Geir Helge sandsmark (v) kom med følgende protokolltilførsel:
Med bakgrunn fra tallmaterialet i RS 2009/22 og fra Fjordkraft er det grunn til å undersøke om
kjøp av fornybar energi sammen med andre planlagte tiltak, er tilstrekkelig for deltakelse i
kampanjen 10:10. Venstres representant mener at Halden kommune bør vurdere dette nærmere.
Vellykket deltakelse i 10:10 med overkommelige mål vil klart gi Haldens miljøpolitikk et
positivt løft.
Vedtak:
Rådmannen ser det ikke som realistisk at kommunen som organisasjon kan klare kutt på 10% i
klimagassutslippene i løpet av 2010, men oppfordrer de enkelte avdelingene til å arbeide for en
reduksjon av sine klimagassutslipp.
Geir Helge sandsmarks (v) protokolltilførsel:
Med bakgrunn fra tallmaterialet i RS 2009/22 og fra Fjordkraft er det grunn til å undersøke om
kjøp av fornybar energi sammen med andre planlagte tiltak, er tilstrekkelig for deltakelse i
kampanjen 10:10. Venstres representant mener at Halden kommune bør vurdere dette nærmere.
Vellykket deltakelse i 10:10 med overkommelige mål vil klart gi Haldens miljøpolitikk et
positivt løft.

PS 2009/38 Miljøprisen 2009
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 25.11.2009
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Av de innkomne kandidatene innstiller rådmannen Nordby gårdsbarnehage til miljøprisen for
2009.
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordby Gårdsbarnehage tildeles miljøprisen for 2009.

Side 16

PS 2010/1 Godkjenning av innkalling
PS 2010/2 Godkjenning av saksliste
PS 2010/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Side 17

PS 2010/4 Referatsaker

Side 18

Halden kommune

Arkivkode:

033

Arkivsaksnr:

2010/534-1

Journal dato:

02.02.2010

Saksbehandler:

Espen Sørås

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Utvalgssak
2010/1

Møtedato
10.02.2010

Utsendte vedlegg
Ikke utsendte vedlegg
Budsjettvedtak K.styre 18.12.2009 Budsjett 2010

Hovedutvalget for Næring og miljø - Gjennomføring av budsjett 2010
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Kommunestyret vedtok 18.12.2009 budsjett 2010. Hovedutvalget ble tillagt fullmakt til å
disponere hovedutvalgets budsjettområde i budsjettvedtaket.
Kommunestyrets vedtak pkt 3.
Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte
budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet.
For hovedutvalgets område hadde budsjettvedtaket følgende føringer:
Generelt:
Det skal fokuseres på klimaarbeide i 2010. Arbeidet med å iverksette
muligheter for fjernvarme skal være et satsningsområde. Halden
kommune skal ta sitt ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling
Overordnede mål:
Halden kommune har vært, og vil fortsatt være i en utfordrende økonomisk situasjon. Dette
med fører at hele kommuneorganisasjonen, og alle sektorer fortsatt får strenge krav til
omorganisering, effektivitet og kostnadsreduksjoner.
Det er helt nødvendig å ha samsvar mellom kommunens drifts- og inntektsnivå. Derfor vil
kommunens politiske ledelse fortsette arbeidet med å gjøre de strukturelle endringer som måtil
for å oppnå denne balansen, slik at kommunen har økonomisk evne og tjenestemessigmulighet, til
å yte service og dekke befolkningens tjenestebehov også i framtida.
Det politiske flertallet ønsker fortsatt å satse målrettet og langsiktig på de kommunale
kjerneområder som undervisning, helse, sosial og andre sentrale områder. I tillegg ønsker vi
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åsatse på kultur og barn og unges oppvekstmiljø. Innen all kommunal virksomhet skal detligge til
grunn en miljøtenkning.
I denne sammenheng vil det bli fokusert på næringsutvikling for å sikre sysselsetting i
kommunen.
De viktigste sakene vil bli
Næring og miljø:
Arbeidet med å utvikle Remmen-vest fortsetter i samarbeid med berørte parter.
Arbeidet med klimaplanen sluttføres.
Plan for registrering av det biologiske mangfoldet utarbeides
Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg fortsetter.
Det stilles Kr.500,000.- som prosjektmidler til utvalgets disposisjon
Det avsettes 800,000.- til hovedutvalgets disposisjon.
Alle hovedutvalgene har beslutningsmyndighet innenfor det enkelte budsjettområde
når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske
midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor eget sektorområde. Dette skjer i
nært samarbeid med administrasjonen.
Næring og miljø:
1.
Det er fortsatt viktig med sterkt fokus på næringsutvikling i kommunen. Både i
sentrum, på Remmen, i Svinesundsområdet og på Fredriksten står vi overfor store
utfordringer for å oppnå en god og framtidsrettet utvikling. Kommunen må
forsterke arbeidet med å tilrettelegge for nye etableringer og profilere Haldens
fortrinn. Det vil kreve målrettet innsats og aktivt utviklingsarbeid over tid, i nært
samarbeid med bl.a. Næringsrådet og private og offentlige instanser for å kunne
lykkes. Det avsettes budsjettmidler til dette arbeidet.
2.
Svinesundsområdet er strategisk viktig for Halden kommune både når det gjelder
næringsutvikling og boligbygging. Arbeidet med å utvikle området vil derfor
fortsette i 2010. Det vises i den sammenheng til godkjente reguleringsplaner på
"Svinesundsplatået".
3.
Remmen vest er et hovedsatsingsområde for framtidig forskning og
forskningsbasert næringsutvikling i Halden. Arbeidet med å utvikle området skal
fortsette, og gjøres i nært samarbeid med IT Fornebu, Siva, Høyskolen, grunneier
og aktuelle interessenter.
4.
Arena-prosjektet og etableringen av et Norwegian Centre of Expertise er viktige
bidrag for å utvikle næringslivet i Halden videre. Halden kommune skal derfor
fortsatt delta aktivt i dette arbeidet for å sikre etableringen av nye arbeidsplasser
og en framtidsrettet og miljøvennlig næringsutvikling i kommunen.
5.
Arbeidet med rullering av klimaplanen sluttføres i 2010.
6.
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Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor
kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres. Det skal
derfor utarbeides en helhetlig plan som både viser miljøgevinst og økonomiske
forutsetninger på kort og lang sikt ved iverksettelse av ulike tiltak.
Samtidig skal bevisstgjøringsarbeidet fortsette. Det ble igangsatt i 2009 for å
fremme enkle, konkrete og gjennomførbare miljøvennlige og energibesparende
tiltak innenfor hver etat og på enhets og virksomhetsnivå. Også i 2010 skal Halden
kommune ha sterkt fokus på å utvikle miljøvennlige løsninger, og det skal hvert
halvår rapporteres til hovedutvalget om nye tiltak som iverksettes på dette
omtrådet.
7.
Det skal i 2010 igangsettes et luftovervåkings program i Halden. Det er investert i
registreringsutstyr og både en mobil og fast registreringsenhet. Det er avsatt
nødvendige midler til drift og vedlikehold i budsjettåret.
8.
For å bedre luftsituasjonen og minske utslippene av klimaskadelige gasser skal det
innføres forbud mot tomgangskjøring innenfor kommunens grenser.
9.
Eksos, særlig fra tunge dieselkjøretøy skaper høy lokal luftforurensning. Det skal
utredes og framlegges en sak for hovedutvalget, som viser om innføring av en
lavutslippssone i Halden fra 1/1-11, kan være et effektivt virkemiddel for å
redusere luftforurensningen og bedre bokvaliteten særlig knyttet til innfartsårene.
10.
Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg i Halden kommune skal fortsette. Dette
er et svært viktig og framtidsrettet miljø- og energitiltak som skal ha høy prioritet.
11.
Halden kommune skal ta initiativ til at det etableres en mottaksordning for
brannapparater (håndslokkere) som trenger service og påfyll, slik at gjenbruk blir
den naturlige ordningen for kommunen og Haldens befolkning, når dette er mulig.
12.
Halden kommune skal i samarbeid med handelsnæringen arbeide for å redusere
bruken av ikke nedbrytbare plastposer og plastprodukter ytterligere.
13.
Halden kommunes miljøpris som ble innført og utdelt første gang i 2008,
videreføres i 2010, med samme økonomiske ramme og retningslinjer.
14.
Det skal, der forholdene ligger til rette for det, kjøpes/leases miljøvennlige biler
og annet maskinelt utstyr i kommunale virksomheter når nye kontrakter inngås
eller biler og maskiner skiftes ut. Hovedutvalg for Næring og Miljø skal holdes
løpende orientert om utviklingen på dette området, og det skal rapporteres og
begrunnes skriftlig når avvik forekommer.
Det skal i budsjettåret igangsettes et pilotprosjekt med el-biler eller plug inhybridbiler i Halden kommune. Biler skal kjøpes/leases inn og ladestasjoner skal
etableres. Erfaringene skal evalueres og rapporteres til Hovedutvalget.
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15.
Halden kommune vil fortsette samarbeidet med Fylkesmannen for å registrere og
sikre det biologiske mangfoldet i kommunen.
16.
Tiltak for å sikre og bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget og Iddefjorden
videreføres i samarbeid med involverte kommuner og Regionrådet for
vannområdet Glomma.
17.
For å bedre allmennhetens ferdsel i strandsonen skal det foretas en gjennomgang og igangsettes
tiltak for å fjerne ulovlig oppsatte stengsler.
18.
Arbeidet for å holde uønsket vegetasjon nede og hindre tilgroing av
kulturlandskapet skal fortsette i Halden kommune i 2010. Ved utlysning og
tildeling av SMIL-midler skal dette være et av fokusområdene.
19.
Arbeidet med å miljøsertifisere bedrifter, butikker, virksomheter og institusjoner
som miljøfyrtårn videreføres.
20.
Halden er en stor og viktig landbrukskommune. Det skal derfor lages en
landbruksplan for Halden i budsjettåret. Det er avsatt 150.000 kroner til dette
arbeidet.
21.
Det skal foretas en gjennomgang og tilpassning av delegasjonsreglementets
lovgrunnlag og særlover som innbefatter HNM's arbeids, saks og ansvarsområde.
Det foretas samtidig en administrativ tilpassning som gir HNM en faglig, god og
effektiv utrednings- og saksbehandlingskapasitet..
22.
Det er avsatt 0,8 mill. kroner til utvalgets disposisjon, utover det som er spesifisert
I budsjettet.

Administrasjonen vil følge opp budsjettvedtaket og legge frem saker og orienteringer på
gjennomføring av budsjett 2010 fortløpende.

Rådmannens innstilling:

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Per Egil Pedersen
Egil A. Schjerverud
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Halden kommune

Arkivkode:

600

Arkivsaksnr:

2010/235-1

Journal dato:

15.01.2010

Saksbehandler:

Torbjørn Fosser

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Utvalgssak
2010/5

Møtedato
10.02.2010

Utsendte vedlegg
Ikke utsendte vedlegg

Vedlikeholdsbehov på Ulveholtet

Rådmannens innstilling:
Rådmannen innstiller på at Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk bevilger kr 100.000,- til
nødvendig vedlikeholdsarbeider på Ulveholtet.

Saksutredning:
Bakgrunn
Kommuneskogen Ulveholtet i Halden er den største av kommunens skogeiendommer, med et
totalareal på nesten 3.000 dekar. Halden kommune overtok denne eiendommen i 1950.
På denne skogeiendommen ligger den gamle husmannsplassen Ulveholtet. Denne plassen var
husmannsplass under gården Bunes. De siste fastboende flyttet fra Ulveholtet i 1945.
Bygningsmassen på Ulveholtet består i dag av hovedhytta, som ble oppført i 1983, vedskjul og
laftahytta ”Enerhaugen”. Plassen har siden 1983 blitt benyttet til barne- og ungdomsaktiviter i
regi av barnevernsnemnda, skoler og foreninger. I tilknytning til bebyggelsen på Ulveholtet er
det anlagt 2 naturstier i kommuneskogen.
I dag er det for det meste skoleklasser og 4H som benytter seg av tilbudet på Ulveholtet.
Etter flere års bruk er det nå stort behov for vedlikehold/reperasjoner av bygningene på
Ulveholtet.
Hovedhytta og skjulet. Disse bygningene må males, det trengs nytt vannbrett under et vindu på
hytta og dørene på skjulet må hengsles på nytt. Kr 50.000,-
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”Enerhaugen”. Til denne hytta må det kjøpes og instaleres ovn og pipe, og det må kjøpes nytt
spisebord . Hytta må tjæres. Kr 30.000,Naturstien. Flere av de opprinnelige skiltene er ødelagt og må erstattes. Noen av festetrærne er
også blåst ned. Kr 20.000,- (Brønn og grillplass).
Det foreslås også at fremtidig bruk og vedlikehold av området blir vurdert, særlig med tanke på
barne- og ungdomsarbeid.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Per Egil Pedersen
Egil A. Schjerverud

Side 24

Halden kommune

Arkivkode:

033

Arkivsaksnr:

2008/3156-10

Journal dato:

20.01.2010

Saksbehandler:

Martin Vik

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Utvalgssak
2010/6

Møtedato
10.02.2010

Formannskapet
Utsendte vedlegg
1
Brev fra Næringsrådet
2
Endring av Halden Næringsråds vedtekter
Ikke utsendte vedlegg

Opprettelse av Næringspolitisk utvalg
Sammendrag av saken:
Saken er todelt, hvor det på den ene siden bes ta stilling til endringer av Næringsrådets vedtekter.
Den andre delen av saken går på opprettelse av Næringspolitisk utvalg, hvor næringsrådet
gjennom brevs form har kontaktet Halden kommune ved ordfører vedrørende et ønske om å
gjenopprette Næringspolitisk utvalg. (NPU)
Rådmannens innstilling:
1. Nye vedtekter for Halden næringsråd godkjennes. Vedtektene godkjennes endelig av
kommunestyret.
2. Det opprettes Næringspolitisk utvalg bestående av ordfører, varaordfører, leder av
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, leder av Hovedutvalg for budsjett, finans og
økonomisk styring og 1 representant fra opposisjonen. I tillegg velges det 5 medlemmer
fra Næringsrådets styre.

Endring av Halden Næringsråds vedtekter
På Halden Næringsråds årsmøte den 29. april i år ble det fremmet forslag om endring av rådets
organisering og arbeidsmåte. Forslaget ble fremmet av en arbeidsgruppe nedsatt av rådet selv for
å se på mulig endringer som kan bidra til å effektivisere og øke interessen for næringsrådets
arbeid.
Forslaget, som ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, forutsetter endring av rådets vedtekter. I
henhold til Halden Næringsråds vedtekter § 14 skal endring av vedtektene godkjennes av
Kommunestyre.
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Den nye organiseringen og arbeidsformen innebærer i hovedsak følgene:
§
§
§
§
§
§
§
§

Antall politikere i rådet begrenses til 3 – tre – dvs. ordfører, varaordfører og leder for det
største opposisjonspartiet (med tale-, forslags- og stemmerett). I dag har rådet 5 politiske
representanter oppnevnt av kommunestyret
Rådet avholder minst 1 – ett – møte hvert halvår. I dag avholder rådet 10 til 12 møter per
år.
Det opprettes et styre. Styret settes sammen av næringslivsrepresentanter og begrenses til
11 faste medlemmer.
Styrets leder er rådets leder og leder rådets møter.
Styrets leder velges fritt. Nestleder velges blant rådets medlemmer.
Styret avholder møter så ofte styrets leder eller minst halvparten av styrets medlemmer
finner det nødvendig.
Hver representant i styret har 1 – en – stemme. Ved stemmelikhet er leders stemme
avgjørende.
Det skal oppnevnes personlige varamenn til styret. For ordfører møter varaordfører.

Styret skal ha følgende sammensetning:
1. Halden kommunes ordfører
2. Rådets leder
3. Nestleder
4. Industrinæringen
5. Handelsnæringen
6. Entreprenørnæringen (innbefatter bygg, anlegg, håndverk og gårdeiere som har eier- og
gårdsdrift primært knyttet til utleie til næringsvirksomhet – mer enn 75% av
eiendomsmassen skal være næringsrettet (ikke utleie til boligformål).
7. Finansnæringen (bank og forsikring)
8. Informasjonsteknologinæringen og Forsknings- og utviklingsmiljøet (IKT/FoU)
9. Landbruksnæringen (1 rep. for skogeierlagene og bondelagene som i dag)
10. Høgskolen i Østfold
11. Tjenesteytende næringer (reiseliv, kultur, idrett og transport/samferdsel)
Som følge av vedtatte endringer ble valg av leder og nestleder foretatt på ekstraordinært årsmøte
den 30. juni d.å.
Ovennevnte medfører endring av vedtektenes §§ 4, 5, 6 og 7.
Som trykt vedlegg følger någjeldende vedtekter og forslag (vedtatt av rådets årsmøte) til nye
vedtakter satt opp i tabellform slik at de enkelte paragrafer kan sammenlignes direkte mot
hverandre.
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HALDEN NÆRINGSRÅD

Halden kommune
Ordforer Per-Kristian Dahl
Halden Rådhus
Halden

Halden, 8. oktober 2009

Reetablering av Næringspolitisk utvalg

Halden Næringsråd registrerte med beklagelse at det politiske flertall la ned Næringsapolitisk
utvalg (NPU) etter forrige kommunevalg. Beslutningen om nedleggelse av utvalget ble tatt
uten etter samråd med Halden Næringsråd som var representert i utvalget med samme antall
medlemmer som politiske representanter.
Til gjengjeld ble det opprett to nye utvalg —Planutvalg for by, miljø og næring og
Hovedutvalg for næring- og miljøpolitikk. Førstenevnte ble lagt ned for ca. et år tilbake.
Sistnevnte utvalg opprettet et arbeidsutvalg hvor representanter fra næringsrådet har møtt i
enkeltsaker når utvalget har funnet å ville innkalle næringsrådsrepresentanter.
Det er styret i næringsrådet sin oppfatning at NPU fungerte på en svært tilfredsstillende måte
og ga næringslivet og politisk myndighet en arena for drøfting og løsing av felles utfordringer
og problemer. Blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av strategisk næringsplan.
Halden Næringsråds styre drøftet spørsmålet om reetablering av NPU i sitt møte 28. august
2009, og anmoder Halden kommunes politiske ledelse om igjen å opprette Næringspolitisk
utvalg med samme representasjonsfordeling som tidligere og med ordfører og varaordfører
som faste medlemmer.
Halden Næringsråd imøteser et snarlig positivt svar.

ed hil n

Roar lsness
Leder Halden Næringsråd

Sekretariat:
Halden kommune - Næringssjefen, Storgt. 8 - 1771 Halden
Tlf.: 69174541/928 50 863 - fax.: 69180058 - e-post: egil.a.schjerverud@halden.kommune.no
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1

VEDTEKTER FOR HALDEN NÆRINGSRÅD
Revidert: 22. april 2004

VEDTEKTER FOR HALDEN NÆRINGSRÅD
Revidert: 29. april 2009

§1

§1

Halden Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt,
etablert av Halden kommune, foreninger,
institusjoner og bransjer.

Halden Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt,
etablert av Halden kommune, foreninger,
institusjoner og bransjer.

§2

§2

Næringsrådets formål er å fremme næringslivet,
bl.a. ved å være et kontaktorgan mellom
næringslivet og kommunale og andre myndigheter.

Næringsrådets formål er å fremme næringslivet,
bl.a. ved å være et kontaktorgan mellom
næringslivet og kommunale og andre myndigheter.

§3

§3

Finansieringen skjer ved kontingenter, kommunale
og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt
honorarer for spesielle oppdrag.

Finansieringen skjer ved kontingenter, kommunale
og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt
honorarer for spesielle oppdrag.

§4

§4

Næringsrådet er åpent for medlemskap for
foreninger, institusjoner og bransjer i Halden.
Enkeltmedlemmer av foreninger og bransjer kan i
spesielle tilfeller opptas som individuelle
medlemmer.

Næringsrådet er åpent for medlemskap for
foreninger, institusjoner og bransjer i Halden.
Enkeltmedlemmer av foreninger og bransjer kan i
spesielle tilfeller opptas som individuelle
medlemmer.

Rådsmedlemmene i henhold til § 1 oppnevner selv
sine representanter og vararepresentanter i rådet.

Rådsmedlemmene i henhold til § 1 oppnevner selv
sine representanter og vararepresentanter i rådet og
rådets styre. Der flere bransjer/rådsmedlemmer har
felles styremedlem har bransjene/rådsmedlemmene selv ansvar for å omforenes om felles
styrerepresentant.

Halden kommune har tre1 medlemmer i
næringsrådet med stemmerett.

Halden kommune har 3 – tre – medlemmer
(politiske representanter) i rådet med tale-,
forslags- og stemmerett. Disse tre er ordfører,
varaordfører og 1 – en – representant for
opposisjonen.
§5

§5

Halden Næringsråd organiseres gjennom et
årsmøte, et næringsråd og et sekretariat.
Halden kommune er ansvarlig for sekretærhjelp.

1

Halden Næringsråd organiseres gjennom et
årsmøte, et råd, et styre og et sekretariat.
Halden kommune er ansvarlig for sekretærhjelp.

Senere endret til 5, men ikke endret i vedtektene.

1
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Kommunens ordfører er årsmøtets leder. Ordfører
har møterett, talerett og forslagsrett i næringsrådets
møter. Varaordfører leder årsmøtet i ordførerens
fravær.

Årsmøtet er rådets høyeste organ og ledes av
ordføreren eller varaordføreren i ordførers fravær.
Hvert medlem av rådet har 1 – en – stemme.
Rådet avholder minst 1 – ett – møte hvert halvår.
Styrets leder er rådets leder og leder rådets møter.
Hvert enkelt rådsmeldem kan kreve rådsmøte på
enkeltsaker.
Styret settes sammen av næringslivsrepresentanter
og begrenses til 11 faste medlemmer og skal ha
følgende sammensetning:
1. Halden kommunes ordfører
2. Rådets leder
3. Nestleder
4. Industrinæringen
5. Handelsnæringen
6. Entreprenørnæringen (innbefatter bygg,
anlegg, håndverk og gårdeiere som har eierog gårdsdrift primært knyttet til utleie til
næringsvirksomhet – mer enn 75% av
eiendomsmassen skal være næringsrettet
(ikke utleie til boligformål).
7. Finansnæringen (bank og forsikring)
8. Informasjonsteknologinæringen og
Forsknings- og utviklingsmiljøet
(IKT/FoU)
9. Landbruksnæringen (1 rep. for
skogeierlagene og bondelagene som i dag)
10. Høgskolen i Østfold
11. Tjenesteytende næringer (reiseliv, kultur,
idrett og transport/samferdsel)
Det oppnevnes personlige varamenn til styret.
For ordfører møter varaordfører.
Hver representant i styret har 1 – en – stemme. Ved
stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet.
Styrets leder velges fritt.
Nestleder velges blant rådets medlemmer.
Styret avholder møter så ofte styrets leder eller
minst halvparten av styrets medlemmer finner det
nødvendig.

§6

§6

Søknad om medlemskap sendes næringsrådet.

Søknad om medlemskap sendes næringsrådet.

2
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Medlemskap avgjøres av rådet ved enstemmighet
blant de fremmøtte rådsmedlemmer. Om vedtaket
ikke blir enstemmig, skal søknaden avgjøres av
årsmøtet.

Medlemskap avgjøres av rådet ved enstemmighet
blant de fremmøtte rådsmedlemmer. Om vedtaket
ikke blir enstemmig, skal søknaden avgjøres av
årsmøtet.

Næringsrådet kan vedta at nye søkere kan delta i
rådsmøtene som observatører med talerett inntil
søknaden er behandlet av årsmøtet.

Næringsrådet kan vedta at nye søkere kan delta i
rådsmøtene som observatører med talerett inntil
søknaden er behandlet av årsmøtet.

(Den næringsorganisasjon som får leder i rådet,
kan oppnevne observatør til rådet med tale og
forslagsrett, men ikke stemmerett.)

Næringsrådet har fullmakt til å oppnevne
underutvalg eller lignende. Utvalg oppnevnt av
årsmøtet kan ikke endres av næringsrådet.

Næringsrådet har fullmakt til å oppnevne
underutvalg eller lignende. Utvalg oppnevnt av
årsmøtet kan ikke endres av næringsrådet.
§7

§7

Årsmøte avholdes innen utgangen av april.
Årsmøte innkalles av rådets leder med 2 ukers
varsel.
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1.
Rådets årsberetning.
2.
Revidert regnskap for det foregående år.
3.
Valg av:
Rådets leder og nestleder. Leder og
nestleder velges annet hvert år med
funksjonstid på 2 år.
Rådsmedlemmene oppnevner selv sine
representanter i rådet.
Valgkomité på inntil 3 medlemmer.
Det velges 5 medlemmer til Næringspolitisk
utvalg fra næringene (funksjonstid 2 år),
og en vararepresentant (2 år).
4.
Saker fremmet av næringsrådet.
5.
Innkomne forslag fra rådsmedlemmer.
Forslag må være skriftlig fremmet for
rådets leder innen 21. dager før årsmøte.
6.
I alle rådets møter har hvert medlem kun en
forslags- og stemmerett.
7.
Ved stemmelikhet har rådets formann
dobbeltstemme, unntatt ved valg der
avgjørelsen i tilfelle stemmelikhet avgjøres
ved loddtrekning.

Årsmøte avholdes innen utgangen av april.
Årsmøte innkalles av rådets leder med 2 ukers
varsel.
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1.
Rådets årsberetning.
2.
Revidert regnskap for det foregående år.
3.
Valg av:
Styrets leder, som også er rådets leder, samt
valg av nestleder. Leder og nestleder velges
annet hvert år med funksjonstid på 2 år.
Styrets leder velges fritt.
Nestleder velges blant rådets medlemmer.
Rådsmedlemmene oppnevner selv sine
representanter i rådet.
Valgkomité på inntil 3 medlemmer.
4.
Saker fremmet av næringsrådet.
5.
Innkomne forslag fra rådsmedlemmer.
Forslag må være skriftlig fremmet for
rådets leder innen 21. dager før årsmøte.
6.
I alle rådets møter har hvert medlem kun en
forslags- og stemmerett.
7.
Ved stemmelikhet har rådets formann
dobbeltstemme, unntatt ved valg der
avgjørelsen i tilfelle stemmelikhet avgjøres
ved loddtrekning.

§8

§8

Næringsrådet kan innkalle til ekstraordinære

Rådets styre kan innkalle til ekstraordinære

3
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årsmøter. Det samme skal gjøres hvis halvparten av årsmøter. Det samme skal gjøres hvis halvparten av
rådsmedlemmene skriftlig forlanger det.
rådsmedlemmene skriftlig forlanger det.
§9

§9

Næringsrådet er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er
leders stemme avgjørende.

§ 10

§ 10

Regnskap og årsmelding skal utarbeides av
næringsrådet og sammen med innkomne forslag
tilstilles alle valgte representanter til årsmøtet
senest 14 dager før årsmøtet.
Næringsrådet vedtar budsjett før nytt regnskapsår
starter.

Regnskap og årsmelding skal utarbeides av
næringsrådet og sammen med innkomne forslag
tilstilles alle valgte representanter til årsmøtet
senest 14 dager før årsmøtet.
Næringsrådet vedtar budsjett før nytt regnskapsår
starter.

§ 11

§ 11

Det skal føres protokoll for rådets og referater fra
de opprettede utvalgs møter.

Det skal føres protokoll fra styrets og rådets møter
og referater fra de opprettede utvalgs møter.

§ 12

§ 12

Næringsrådets regnskap skal revideres av
statsautorisert eller registrert revisor.

Regnskap skal revideres av statsautorisert eller
registrert revisor.

§ 13

§ 13

Utmeldelse av Halden Næringsråd må skje skriftlig
til næringsrådet og gjelder fra neste års utgang.

Utmeldelse av Halden Næringsråd må skje skriftlig
til næringsrådet og gjelder fra neste års utgang.

§ 14

§ 14

Vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3
flertall av betalende fremmøtte medlemmer.

Vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3
flertall av betalende fremmøtte medlemmer.

Halden kommunestyre skal godkjenne
vedtektsendringer.

Halden kommunestyre skal godkjenne
vedtektsendringer.

§ 15

§ 15

Næringsrådet kan besluttes oppløst. Beslutningen
treffes av rådet etter samme regler som under § 14.

Næringsrådet kan besluttes oppløst. Beslutningen
treffes av rådet etter samme regler som under § 14.

Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet fatte
vedtak angående anvendelse av årsmøtets midler.

Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet fatte
vedtak angående anvendelse av årsmøtets midler.
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Utvalgssak
2010/7
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Utsendte vedlegg
Ikke utsendte vedlegg

Opplegg for utarbeidelse av landbruksplan
Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk gir samtykke til oppstart og opplegg for utarbeidelse
av landbruksplan i Halden.

Saksutredning:
Forslag til opplegg for utarbeidelse av landbruksplan
I følge budsjettvedtak for 2010, pkt. 20 under Næring og miljø skal det i budsjettåret lages en
landbruksplan for Halden, og i den forbindelse er det avsatt kr.150.000,- til dette arbeidet.
Landbruksplanen er en tiltaksrettet oversiktsplan for landbruket, og den vil være en temaplan til
kommuneplanen.
Landbruksplanen er en sektorplan som ikke er underlagt samme omfattende behandling som
planer etter Plan- og bygningsloven, og den vil ikke ha rettsvirkning slik som kommuneplanens
arealdel og reguleringsplaner.
Landbruksplanen kan ivareta to hovedfunksjoner:
Utad: gi signaler om hva som er viktige arealer og ressurser for landbruket, peke ut områder som
er aktuelle for næringsutvikling, gi innspill til kommuneplanleggingen, fylkesvise BU-strategier,
regionale utviklingsprogram eller fylkesplanen.
Innad: gi føringer for kommunen som landbruksmyndighet i forhold til hvordan virkemidler skal
forvaltes, hvordan rådgivning og veiledning legges opp og hvilke prinsipper som skal brukes ved
behandling av enkeltsaker i kommunen.
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Oppbygging av landbruksplanen bør begynne med en statusbeskrivelse med kartlegging og
arealvurderinger. Dokumentasjon av verdier og betydningen av de ressurser i inn- og utmark som
landbruket forvalter, er et viktig grunnlag i møte med andre sektorer. Med dette menes en
framstilling av dagens arealbruk og vurdering av arealenes produksjonsevne eller bonitet.
Eksisterende miljøinvesteringer og infrastruktur bør registreres, sammen med behov for nye
investeringer. Sysselsetting, økonomiske ringvirkninger, produksjonsvolum, antall driftsenheter
og deres produksjoner m.m. bør også være en del av statusbeskrivelsen.
Med utgangspunkt i statusbeskrivelsen kan det utformes mål for utvikling av landbruket. Målene
må knyttes opp mot nasjonale landbrukspolitiske mål og langsiktige regionale og kommunale
mål. Ved å sette konkrete og realistiske mål, kan en utlede aktuelle utfordringer og konkrete
tiltak som bidrar til at målene nås.
Gjennom en analyse av dagens situasjon (status) og målene for landbruket, må en finne hvilke
rammebetingelser og hindringer det må tas hensyn til, og hvilke oppgaver som må løses for at
målene skal nås. I en slik analyse vil det ofte være tre elementer med i vurderingen:
- naturressurser med muligheter og begrensninger
- aktører med kompetanse og teknologi
- nye markeder eller økning i eksisterende marked
Det er viktig at landbruksplanen anbefaler tiltak, og det bør derfor legges mest vekt på denne
delen i arbeidet med planen. Tiltak i en landbruksplan kan grovt deles inn i to kategorier:
- Tiltak som kan gjennomføres av kommunen, eventuelt i samarbeid med
næringsorganisasjoner, bedrifter, nabokommuner eller andre.
- Tiltak som kan iverksettes av grunneier/bruker eller organisasjoner.
Målene for planarbeidet vil prege hvilke tema en velger å ta opp. Eksempler kan være
arealklassifisering, jordvern, miljøutfordringer, kulturlandskap, fritidsbebyggelse,
landbruksveier, tiltaksplaner i skog, grusuttak, steinbrudd, bosetting og drift, utmarksressurser,
nye landbruksbaserte næringer, produksjon, produsentmiljø, rekruttering, menneskelige ressurser
osv.
Landbruksplanen skal ses i sammenheng med de kommunale planprosesser etter plan- og
bygningsloven, og den vil gi innspill til kommuneplanarbeidet om arealvurdering, politiske
prioriteringer, virkemiddelbruk osv. For å få til dette må arbeidet med landbruksplanen komme i
forkant av kommuneplanprosessen.
Etter vedtak om oppstart av landbruksplanarbeidet skal det utpekes styringsgruppe, klargjøres
mandat, innhente og bearbeide datagrunnlag og utarbeides høringsutkast. Etter åpen høring
innarbeides merknader, og ferdig plan blir politisk behandlet.
Styringsgruppen skal lede prosessen, og den kan også være arbeidsgruppe som tilfører
fagkunnskap og utarbeider planen. Eventuell referansegruppe kan bidra med fagkunnskap og gi
bredere deltakelse i planprosessen.
Landbruksplanarbeidet må oppfattes som et prosjekt med en prosjektleder med utøvende
administrativ sekretariatfunksjon. Prosjektleder for arbeidet med landbruksplan må påregnes
hentet inn utenfra.
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