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Søknad fra Halden Næringsutvikling, samarbeidsavtale
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Det vises til vedtak i Hovedutvalg for samfunnsutvikling 27.03.19, PS 2019/25 – Søknad fra Halden
Næringsutvikling:
«Utvalget ber rådmannen om å utarbeide et utkast til samarbeidsavtale omforent med HNU, og returnere
til utvalget med denne i en sak om tildeling før avtale inngås. Samarbeidsavtalen bør inneholde konkrete
avklaringer rundt ansvarsfordelingen mellom Kommunen og HNU, og hvordan HNU skal støtte
kommunale mål for næringsutviklingen. Et budsjett for HNUs virksomhet bør også følge saken.»
Rådmannens innstilling:
Samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Halden Næringsutvikling vedtas
Saksutredning:
Bakgrunn
Det vises til vedtak i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur, PS 2018/59 Halden Næringsråd –
fremtidig organisering:
«Halden kommune gir sin støtte til at Halden Næringsråd jobber videre for etablering av «Halden
Næringsforening»
Rådmannen har vært i jevnlig dialog med Halden Næringsutvikling (navnet ble endret fra Halden
Næringsforening til Halden Næringsutvikling i løpet av prosessen). Behovene til Halden Næringsutvikling
er kartlagt og søknad ble sendt til Halden kommune. Søknaden ble behandlet i Hovedutvalg for
samfunnsutvikling 27.03.19 - PS 2019/25.
Utkast til samarbeidsavtale ligger vedlagt.
Kort om bakgrunnen for opprettelsen av Halden Næringsutvikling:

Rådsmøtet i Halden Næringsråd 28. februar 2018 besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skulle se på
fremtidig organisering. Bakgrunnen for dette var at andre Østfoldbyer har organisert seg på ulike måter.
De fire nærmeste; Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Rakkestad, har alle heltidsansatt daglig leder og bl.a.
bedriftsmedlemskap som rendyrker næringslivet og oppgaver for næringslivet i tillegg til oppgaver for
kommune.
Arbeidsgruppen til Halden Næringsråd så på hvordan de forskjellige bransjegruppene, foreningene, og
næringsrådet i Halden er organisert, og vurderte det slik at dette gir en oppstykket innsats med for svak
økonomi hos den enkelte til å kunne etablere den nødvendige samhandling mellom bedriftene, og mellom
bedriftene og kommunen, i næringsspørsmål. Hver for seg klarer også nettverkene i liten grad å etablere
gode næringsaktiviteter. Dette var også tilfellet i våre nabobyer for en del år siden, da de slo sammen de
største foreningene og dannet tydelige og aktive næringsforeninger med fast ansatt leder m.m.
Driften av næringsrådet og bransjeforeningene har vært basert på dugnadsinnsats. Et driftsgrunnlag som i
dag synes å være meget vanskelig å basere en fornuftig drift av råd og bransjeforeninger på, og helt ulikt
nabokommuner som Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Rakkestad, samt svenske nabokommuner som f.eks.
Tanum og Uddevalla.
Halden Næringsråd har fått en årlig støtte fra Halden kommune p.t. kr 96 000,- i tillegg til
sekretærtjenester og prosjektrelatert arbeid. En av Halden Næringsråds viktigste arbeidsoppgaver har vært
arbeidet med «Strategisk næringsplan.» I det siste årene har næringsrådet også hatt driftsansvaret for
«Kunnskap i sentrum.»
Rådmannen er enig i konklusjonen fra arbeidsgruppen og viser spesielt til følgende:
- Kommuneplan for Halden - Samfunnsdelen 2018 – 2050
o Øking av sysselsettingsgraden i Halden kommune har hovedprioritet i planperioden.
- Strategisk næringsplan 2015 – 2020
o Halden kommune skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser og
bidra til nyetableringer. Arbeidsplasser og bosetting i kommunen er grunnlaget for
økonomisk aktivitet og utvikling.
- Nærings- og sysselsettingsplan for Halden kommune 2019 - 2031, planprogrammet
o I Halden er sysselsettingsgraden redusert fra 75% i 2001 til 68% i 2016. Halden har
lavere sysselsettingsgrad enn Østfold (70,3%) og landsgjennomsnittet (74,8%) i 2016, og
det er et voksende gap mellom antall tilflyttere og antall sysselsatte.
- Folkehelseprofilen for Halden kommune 2019
o Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet
som helhet. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.

Konklusjon
Rådmannen mener det er viktig for Halden kommune at det skapes resultater raskt som bygger opp under
målene i bl.a. samfunnsplanen. Sysselsettingsgraden i Halden er svært lav og den største oppgaven er å
skape nye arbeidsplasser i større takt enn omstillingen i næringslivet skjer. Rådmannen ønsker en
profesjonell næringsforening i Halden, tilsvarende våre nabokommuner.
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