Halden kommune

Møteinnkalling
Utvalg:

Hovedutvalg for næringsutvikling

Møtested:

Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato:

01.11.2011

Tidspunkt: 17:30

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

Side 1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS
2011/1

Godkjenning av innkalling

PS
2011/2

Godkjenning av saksliste

PS
2011/3

Referatsaker

RS
2011/1

Orientering om arbeidet til Halden næringsråd
v/nestleder Roar Elsnes

RS
2011/2

Hovedutvalg for næringsutvikling - delegering
og oppgaver

RS
2011/3

Protokoll fra hovedutvalg for nærings- og
miljøpolitikk

2011/6867

PS
2011/4

Møteplan for hovedutvalg for
næringsutvikling 2. halvår 2011

2011/6867

Jan-Erik Erichsen
utvalgsleder

Side 2

Arkivsaksnr

Side
nr.

PS 2011/1 Godkjenning av innkalling
PS 2011/2 Godkjenning av saksliste

Side 3

PS 2011/3 Referatsaker
RS 2011/1 Orientering om arbeidet til Halden næringsråd v/nestleder Roar
Elsnes
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Halden kommune

Arkivkode:

033

Arkivsaksnr:

2011/6867-3

Journal dato:

25.10.2011

Saksbehandler:

Martin Vik

Referatsak
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg for næringsutvikling - delegering og oppgaver
Utdrag fra vedtatt delegeringsreglement:
Hovedutvalg for næringsutvikling skal ha et samarbeid med Næringsrådet. Utvalget skal videre arbeide
med enkeltsaker av næringskarakter, for å øke sysselsettingen i lokalsamfunnet og for å opprettholde
nødvendig framdrift i sentrale næringssaker. Utvalget skal videre behandle strategisk næringsplan.

Utdrag fra reglement for faste utvalg:
§ 2.6 Hovedutvalg for næringsutvikling
En del av utvalgets arbeid vil fortsette i tråd med det som tidligere er besluttet når det
gjelder samarbeid mellom næringsrådet og Halden kommune. En annen del av arbeidet
skal knyttes til den næringspolitikken som kommunen skal føre for å støtte/bidra til økt
sysselsetting i lokalsamfunnet
Ansvarsområde:
• Medvirke til å etablere virksomheter på kommunens næringsområder
• Ta initiativ overfor næringsorganisasjoner for samarbeid og utvikling av
sysselsettingen i kommunen
• I samarbeid med næringsrådet medvirke til at strategisk næringsplan gjennomføres ut
i fra de målsettinger planen har fastlagt.
• Behandle Strategisk Næringsplan
Utdrag fra Politisk plattform mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og
Miljøpartiet de Grønne for perioden 2011 – 2015:
Næringsutvikling
Det opprettes et eget hovedutvalg for næringsutvikling som skal legge til rette for
nyetableringer i nært samarbeid med næringslivet og andre aktører. Næringsavdelingen i
kommunen styrkes.
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Kommunen har et særlig ansvar for at det blir ført en bolig- og tomtepolitikk som gir
mulighet for at flest mulig grupper i samfunnet får dekket sine boligbehov.
Ved langsiktig planlegging og god tilrettelegging av arealdisponeringen i kommunen gis
det større forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Rask saksbehandling er et
nøkkelord i denne sammenheng.
Arbeide for å sikre og utbedre farleden i Iddefjorden i nært samarbeid med norske og
svenske myndigheter. Halden havn videreutvikles i tråd med næringslivets behov og
økonomiske forutsetninger. Det etableres et eget havnestyre i første kommunestyremøte
etter konstituering.
Jordbruk og skogbruk er viktige næringer i kommunen og betydelige råstoffleverandører.
Derfor må natur- og kulturlandskapet forvaltes med omtanke slik at kommende
generasjoner ikke blir skadelidende. Den landbruksfaglige kompetanse i kommunen må
beholdes. Industri og handel vil fortsatt være betydningsfulle næringer.
Høgskolen i Østfold og IFE er viktige partnere i utviklingen av Halden, og samarbeidet
skal styrkes med sikte på å legge til rette for ny virksomhet. Remmen skal være et område
for kunnskapsbasert næringsutvikling. Det må legges til rette for at studentene trives i
kommunen.
Fredriksten festning må bevares som et nasjonalt historisk anlegg og videreutvikles som
arena for større kulturarrangement som vekker interesse langt utover Haldens grenser.
Halden skal være et knutepunkt for turisme og opplevelsesbasert næringsutvikling for
hele regionen.

I tillegg inviteres utvalget til å diskutere:
•
•

Møte- og talerett for næringsrådet i utvalget.
Annet
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Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Møtested:

Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato:

24.08.2011

Tidspunkt: 16:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Mons Hvattum
Leder
Paul Ronny Kristiansen
Nestleder
Malin Stanes
Medlem
Ann Kristin Øye
Medlem
Geir Helge Sandsmark
Medlem

Representerer
SV
AP
AP
H
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Trine-Merethe Høistad
MEDL
Christer A Nilssen
MEDL
Håkon Magne Knudsen
MEDL
Tove Elisabeth Braaten
MEDL

Representerer
AP
FRP
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Nils Sagstuen
Trine-Merethe Høistad
Odd Riise
Håkon Magne Knudsen
Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling
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Representerer
AP
AP

Harald Nøding Østvik
Egil A. Schjerverud

Enhetsleder miljø og landbruk
næringssjef

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
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS
2011/22

Godkjenning av innkalling

PS
2011/23

Godkjenning av saksliste

PS
2011/24

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2011/25

Referatsaker - UTGÅR

PS
2011/26

Iddefjordskonferanse - Den glemte fjorden Søknad om økonomisk bistand

2008/877

PS
2011/27

Strategisk næringsplan for Halden 2011 2014

2011/5277

PS
2011/28

Enningdalsvassdraget - Oppretting av
prosjektgruppe og kjøp av prosjektledelse

2008/1802

PS
2011/29

Landbruksplan 2010 - 2016

2010/426

Mons Hvattum
Utvalgsleder
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Arkivsaksnr

Side
nr.

PS 2011/22 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:

Vedtak:
Enstemmig godkjent

PS 2011/23 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:

Vedtak:
Enstemmig godkjent

PS 2011/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:

Vedtak:
Enstemmig godkjent

PS 2011/25 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:
Ingen saker.
Vedtak:
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PS 2011/26 Iddefjordskonferanse - Den glemte fjorden - Søknad om
økonomisk bistand
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk bevilgesrkr. 30 000,- til Iddefjordskonferansen som
skal avholdes på Thon hotell i løpet av uke 43.

PS 2011/27 Strategisk næringsplan for Halden 2011 - 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (v) foreslo:
Hovedutvalget for nærings- og miljøpolitikk tar fremlagte Strategisk næringsplan 2011-2015 til
orientering. De konkrete tiltakene Halden kommune er gitt ansvar for er dels dekket av vedtatt
kommuneplan. De tiltakene som ikke er dekket av kommuneplan vil bli behandlet i kommunale
organer til hensiktsmessig tid.
Odd Riise (ap) foreslo:
Nytt pkt s. 32
Ha innkjøps- og anbudsreglement som bidrar til et seriøst arbeidsliv hvor firmaer følger god
regnskapsskikk, HMS og sikrer arbeidstakernes rettigheter.
Mons Hvattum (sv) foreslo:
Endring av tekst s. 26
Boliger i Sentrum
Erfaring viser at de som bor i sentrum handler i sentrum. Det er derfor et mål å utvikle flere
boliger i sentrum. Dette er også i tråd med statlige og fylkeskommunale føringer om fortetting
og sentrumsnær boligbygging.
Avstemming:
Formannen foreslo at en stemte på hvert av forslagene for så hele planen. Dette ble ikke godtatt
av opposisjonen (V og H)
Formannen la opp til at en stemte på planen slik den fremligger med forslagene til Odd Riise og
Mons Hvattum samlet og forslaget fra Geir Helge Sandsmark for seg.
Geir Helge Sandsmarks forslag fikk to stemmer og falt.
Planen som den foreligger med forslagene fra Riise og Hvattum fikk 5 stemmer og ble vedtatt.
Venstre og Høyre ba om flg protokolltilførsel:
Vi mener at det vedlagte dokumentet gir en fin oversikt over tiltak og utfordringer for
kommunens næringspolitikk og tar disse til orientering.. De konkrete tiltakene Halden kommune
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er gitt ansvar for er dels dekket av vedtatt kommuneplan. De tiltakene som ikke er dekket av
kommuneplan vil bli behandlet i kommunale organer til hensiktsmessig tid.
Vedtak:
Hovedutvalget for nærings- og miljøpolitikk slutter seg til fremlegget til tekst til Strategisk
Næringsplan for Halden 2011 – 2014. med flg endringer/tillegg:
Nytt pkt s. 32
Ha innkjøps- og anbudsreglement som bidrar til et seriøst arbeidsliv hvor firmaer følger god
regnskapsskikk, HMS og sikrer arbeidstakernes rettigheter.
Boliger i Sentrum
Erfaring viser at de som bor i sentrum handler i sentrum. Det er derfor et mål å utvikle flere
boliger i sentrum. Dette er også i tråd med statlige og fylkeskommunale føringer om fortetting
og sentrumsnær boligbygging.
Forslaget sendes formannskap og kommunestyre til endelig godkjenning.
Protokolltilførsel fra Venstre og Høyres representanter:
Vi mener at det vedlagte dokumentet gir en fin oversikt over tiltak og utfordringer for
kommunens næringspolitikk og tar disse til orientering.. De konkrete tiltakene Halden kommune
er gitt ansvar for er dels dekket av vedtatt kommuneplan. De tiltakene som ikke er dekket av
kommuneplan vil bli behandlet i kommunale organer til hensiktsmessig tid.

PS 2011/28 Enningdalsvassdraget - Oppretting av prosjektgruppe og kjøp av
prosjektledelse
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for nærings- og miljøpolitikk vedtar Rådmannens forslag om å kjøpe
prosjekttjenester av vannområde Haldenvassdraget. Hovedutvalget bevilger kr. 25 000,- til
dekning av prosjektlederstillingen ut året 2011. Dekning for 2012 legges inn i neste års budsjett.

PS 2011/29 Landbruksplan 2010 - 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk - 24.08.2011
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Endringene fremgår av rådmannens saksfremlegg.
Vedtak:
Landbruksplan 2010 - 2016 vedtas m/endringer og sendes til videre behandling i formannskap
og kommunestyre.
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Halden kommune

Arkivkode:

033

Arkivsaksnr:

2011/6867-2

Journal dato:

24.10.2011

Saksbehandler:

Martin Vik

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for næringsutvikling

Utvalgssak
2011/4

Møtedato
01.11.2011

Utsendte vedlegg
Ikke utsendte vedlegg

Møteplan for Hovedutvalg for næringsutvikling 2. halvår 2011
Sammendrag av saken:
Det legges opp til følgende møter i hovedutvalg for næringsutvikling i 2. halvår 2011:
Tirsdag 01.11.2011
Tirsdag 29.11.2011
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