Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.11.2018
Behandling:
Joakim Karlsen (V) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og
kultur:
1. Planprogrammet for nærings- og utviklingsplan stadfestes med de endringene som
fremkommer i punktene 2 – 6.
2. Planen bør utdype og avklare hvordan Halden/Aremark skal forholde seg til et bredere
regionalt samarbeid med Nedre Glomma/Viken/Osloregionen og avspeile dette.
3. Nærings- og sysselsettingsplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Straks
samfunnsdelen vedtas, vil den vedtatte samfunnsplanen bli lagt til grunn for arbeidet
med nærings- og sysselsettingsplanen.
4. Nasjonale og regionale føringer blir kartlagt og fulgt opp i planen.
5. Planen skal vurdere om det kan være forhold i nærings- og sysselsettingsplanen som
berør samfunnssikkerhet- og beredskapsmessige forhold, tilpasninger til et endret klima,
støy eller luftforurensing.
6. Planen skal avklare hvordan et samarbeid med NAV og andre spesielt relevante aktører
skal foregå.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet tilleggsforslag til innstillingen fra Hovedutvalg for
samfunnsutvikling og kultur:
7. Partene i arbeidslivet skal involveres i arbeidet med å utforme planutkastet.
8. I kommuneplanens samfunnsdel står det at Nærings- og sysselsettingsplanen skal
«trekke opp strategier og tiltak som kan øke sysselsettingsgraden blant deler av
innvandrergruppen». Dette bør gjenspeiles både i planprogrammet, og i det endelige
planutkastet.
9. FNs bærekraftmål legges til grunn for planarbeidet, og gjennom innledningen gis det en
vurdering av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft som viktig for økt
sysselsetting, flere arbeidsplasser og et rikt næringsliv.
10. Innledningen til kapittel fire endres, og følgende ny tekst legges inn. «Planen skal være
strategisk, det vil si at det er mål og strategier som blir beskrevet. Samtidig må planen
vurdere konkrete tiltak og gi føringer for hvordan disse skal følges opp i årlige
handlings- eller økonomiplaner, slik at målene i nærings- og sysselsettingsplanen blir
nådd.»
11. Gjennom planarbeidet skal det vurderes innført en ordning med en næringsvert, samt
vurdere å gjeninnføre ordningen med en egen byarkitekt.
Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til vedtak:
1. Basert på høringsuttalelsen fra både Østfold fylkeskommune og Aremark kommune, som
eksplisitt ber om å få delta i planarbeidet, utarbeides det en felles Nærings- og
sysselsettingsplan for regionen Halden / Aremark.
2. Planen utarbeides som en temaplan, hvor det legges vekt på bred medvirkning fra
næringsliv og organisasjoner.
3. Det opprettes en styringsgruppe med representanter fra begge kommuner.

Ved votering over hovedutvalgets innstilling ble dette vedtatt mot 3 stemmer (MDG; R).
Ved votering over tilleggsforslaget fra Sigmundstad fikk dette 12 stemmer (AP, R, SV) og falt.
Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 4 stemmer (MDG, SV, R) og falt.

Vedtak:
1. Planprogrammet for nærings- og utviklingsplan stadfestes med de endringene som
fremkommer i punktene 2 – 6.
2. Planen bør utdype og avklare hvordan Halden/Aremark skal forholde seg til et bredere
regionalt samarbeid med Nedre Glomma/Viken/Osloregionen og avspeile dette.
3. Nærings- og sysselsettingsplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Straks
samfunnsdelen vedtas, vil den vedtatte samfunnsplanen bli lagt til grunn for arbeidet med
nærings- og sysselsettingsplanen.
4. Nasjonale og regionale føringer blir kartlagt og fulgt opp i planen.
5. Planen skal vurdere om det kan være forhold i nærings- og sysselsettingsplanen som berør
samfunnssikkerhet- og beredskapsmessige forhold, tilpasninger til et endret klima, støy eller
luftforurensing.
6. Planen skal avklare hvordan et samarbeid med NAV og andre spesielt relevante aktører skal
foregå.

