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Orientering vedrørende nærings- og sysselsettingsplan 2019-2031

Sammendrag av saken:
Rådmannen legger frem status til orientering vedrørende nærings- og sysselsettingsplan 2019-2031.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Rådmannen ønsker bred medvirkning og involvering. Det som legges frem her er retningen som
bør være grunnlaget for diskusjoner og innspill. Retningen har blitt utviklet gjennom workshops,
møter, samtaler og ulike tilbakemeldinger, og så langt, en god medvirkningsprosess. Den videre
medvirkningsprosessen vil avgjøre hvilke justeringer det blir på planforslaget.
Retning i planen
I nærings- og sysselsettingsplan 2019-2031 vektlegges FNs bærekraftsmål, som ligger til grunn
for innsatsområder, mål og strategier. Norge har forpliktet seg til Parisavtalen. Halden skal følge
opp bærekraftsmålene, samtidig som at det skal skapes nye arbeidsplasser og
sysselsettingsgraden skal økes.

Halden kommunes samfunnsplan 2018 - 2050
Målene fram til 2050:
-

I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst, det gir også disse målene for
planperioden.

-

En attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling

-

En kommune det er godt å bo i – gode levekår, en trygg oppvekst for barna med
mangfold og høy livskvalitet.

-

Omstilling og innovative løsninger gir økt sysselsetting og etableringsattraktivitet.

-

Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres.

Utfordringer og muligheter
Sysselsetting
Sysselsettingsgraden i aldersgruppen 20-66 år har vært jevnt synkende i hele landet, også i
Østfold og Halden. I Halden er sysselsettingsgraden blant denne aldersgruppen redusert fra 75% i
2001 til 68% i 2018. Halden har en av de laveste sysselsettingsgradene i Norge.

Utdanningsnivå
I Halden og Østfold er utdanningsnivået lavt. Utdanningsnivået i befolkningen vokser, men
henger etter sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Blant Haldens innbyggere er det 22% som har høyere utdanning (kort, t.o.m. 4 år) ved høyskole
og/eller universitet i 2018. Dette er en økning på 4,2% siden 2008. For landsgjennomsnittet er
tallene henholdsvis 24,1% og 3,6%.
I Halden er det 5,7% som har 5 år eller mer utdanning ved høgskole eller universitet. Snittet for
Østfold er tilsvarende, mens landsgjennomsnittet ligger på 10%. Det er viktig å se på
utdanningsnivået til innbyggerne per nå, men kanskje enda viktigere er utviklingstrekkene for
kommunen. Landsgjennomsnittet har 1,7% høyere økning i andelen som tar 5 år eller mer
utdannelse sammenlignet med Halden.

Andelen eldre
Andelen eldre vokser, og det medfører blant annet større utgifter til helse og omsorg for gruppen
pensjonister. Utfordringer knyttet til dette er mange. I tabellen nedenfor er
befolkningsframskriving fra SSB, hentet fra samfunnsplanen. Her ser vi at antallet personer 67 år
eller eldre, øker fra 5192 i 2017 til 6822 i 2030 (som er i planperioden), og videre til 8293 i 2040.

Det vil bli en forskyvning mellom aldersgrupper. Andelen eldre i befolkningen (67+) utgjør i dag
ca. 17 % av befolkningen. Dette vil vokse til ca. 24 % i perioden vist i tabellen over. Andelen
barn/unge (opptil 20 år) er i dag ca. 23 % av befolkningen. Dette vil reduseres til ca. 20 %.

Klima og klimatilpasninger
Klima og klimatilpasninger vil være en av de store oppgavene i framtiden. Halden skal ta sin
andel av dette. Dette vil få konsekvenser for bl.a. arealpolitikken til Halden kommune. All
arealpolitikk skal baseres på bærekraft. Jordvernet vil være sentralt i planperioden for all ny bruk
av arealer. Vi vil i de nærmeste 12. årene stå overfor store klimautfordringer, som kan lede til
sosiale forskjeller, samtidig som mer og mer vil bli automatisert og digitalisert med den følge at
mange arbeidsplasser forsvinner.

Hovedmål i nærings- og sysselsettingsplanen
Samarbeid for å skape bærekraftig utvikling
Med bærekraftig utvikling menes utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.
Samarbeid er spesielt viktig. Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, og våre felles
utfordringer (og muligheter), kan ikke løses alene. Halden kommune bør samarbeide lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Innsatsområder
Alle innsatsområdene er basert på FNs bærekraftsmål.

Innsatsområde 1: God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)
En stor andel av Haldens befolkning har lav utdanning, noe som vi også ser på generell basis i
Østfold. Halden kommune skal sikre at alle innbyggerne tilegner seg den kompetanse som er
nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. I likhet med Østfold fylkeskommune skal
kompetanse og nettverk vektlegges.
Det er viktig med livslang læring, og tilpasset kompetanse for næringslivet. Det er med andre ord
viktig at bedrifter i Østfold får utviklet sine ansatte så lokalt som mulig, f.eks. i samarbeid med
Høgskolen i Østfold.
Eksempler på mulige delmål:
-

Samarbeidet med Ungt entreprenørskap videreføres og styrkes

-

Støtte Høgskolen i Østfold (HiØ) i arbeidet med å bli landets mest attraktive høgskole,
ved å være en utfordrer til HiØ når det gjelder utviklingen av nye studier

-

Nært samarbeid med næringslivet for å øke kompetansen til de ansatte

Innsatsområde 2: Anstendig arbeid og økonomisk vekst (FNs bærekraftsmål nr. 8)
I Halden skal varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst fremmes. Halden skal
redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring. Kunnskap i
Sentrum er et tiltak som skal bidra til å redusere dette. Sysselsettingsgraden skal økes og
anstendig arbeid skal vektlegges. Det er en målsetting om å øke den økonomiske produktiviteten
gjennom diversifisering (utvide markedene), teknologisk modernisering og innovasjon. Halden
kommune skal arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser.
Eksempler på mulige delmål:
-

Kunnskap i sentrum videreføres og styrkes

-

Halden skal være nasjonalt anerkjent for utvikling og gjennomføring av bærekraftige
arrangement

-

Videreutvikle og styrke nettverk for kompetansetilflyttere

-

Halden kommune skal bli nominert til prisen for beste vertskapskommune for
næringslivet

Innsatsområde 3: Innovasjon og infrastruktur (FNs bærekraftsmål nr. 9)
Det skal jobbes for å utvikle en pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet,
herunder regional og grensekryssende infrastruktur. Tiltak for dette er bl.a. Smart City Halden og
samarbeid med kommuner i Viken gjennom «Digi-Viken.» Lokalt og regionalt næringsliv kobles
opp mot prosjektene som Halden gjennomfører. Oppgradere infrastrukturen og omstille
næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse
av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.
For at bedrifter skal etablere seg i et område, må bl.a. tilgang på kompetent arbeidskraft, godt
utbygd infrastruktur, tilgang til hensiktsmessige arealer og relatert næringsvirksomhet være på
plass og synliggjort. I tillegg må offentlig sektor være næringsvennlig og effektiv, og drive aktiv
tilrettelegging for å beholde eksisterende virksomheter og trekke til seg nye virksomheter.

Steders attraktivitet er viktig for både bosetting og næringsutvikling. Gode bosteder med sosiale
møteplasser er viktig for å sikre tilflytting og skape trivsel for beboerne. Dette gir bedre tilgang
på kompetent og stabil arbeidskraft.
Eksempler på mulige delmål:
-

Smart City Halden og «Digi-Viken» videreutvikles og styrkes (koble på lokalt/regionalt
næringsliv)

-

Stimulere innovasjonsmiljøet gjennom partnerskap med NCE-klyngen

-

Halden kommune skal være en god samarbeidspartner og bidra til å omstille næringslivet
(automasjon/robotisering...)

-

Halden kommune vil støtte etableringen av prosjektarenaer (bedriftsnettverk og klynger)

Innsatsområde 4: Bærekraftig byer og samfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)
I Halden kommune er vi opptatt av å skape en bærekraftig by og et samfunn som er trygt å være
en del av. Bærekraft er en tredeling mellom sosial, økonomisk og miljø og kan defineres slik:
«utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for
kommende generasjoner til å dekke sine behov». Vi skal oppnå en mer inkluderende og
bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og
forvaltning som gir medbestemmelse.
Eksempler på mulige delmål:
-

Samarbeide om attraktive mobilitetsløsninger som bidrar til å redusere biltrafikken

-

Sikre at handel, service og kultur forblir i sentrum

-

Videreutvikling av Fredriksten festning

-

Modernisere – områdeløft

Innsatsområde 5: Stoppe klimaendringene (FNs bærekraftsmål nr. 13)
Bærekraftsmål 13 går ut på at vi både skal bremse klimaendringene og samtidig styrke vår
motstandskraft mot de forandringene som ikke lenger kan unngås. Halden kommune skal styrke
enkeltpersoners og næringslivets evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av
klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om
dette.
Eksempler på mulige delmål:
-

Bidra til at alle ansatte og innbyggere benytter fossilfri transport

-

Bli klimapartner i samarbeid med næringslivet, støtte næringslivet i søknader og
omstillinger...

-

Fullt utnytte ressurser / kaste mindre

Hovedmålet i planen er samarbeid for å skape en bærekraftig utvikling, og planen vil gi svar på:
-

Hva kan kommunen gjøre?

-

Hva kan næringslivet gjøre?

-

Hva kan kommunen og næringslivet gjøre sammen?

-

Hva kan kommunen gjøre sammen med andre (hvem andre kan kommunen samarbeide
med)?

Fremdriftsplan
I arbeidet med nærings- og sysselsettingsplanen har det blitt avholdt en rekke
medvirkningsmøter. I planarbeidet har det blitt avholdt møte med NAV Halden om deres rolle i
arbeidet med å øke sysselsettingsgraden. Det har vært medvirkningsmøter med Halden
næringsråd og Halden næringsutvikling om planens innhold og retning. Planprosessen tar høyde
for samfunnssikkerts- og beredskapsmessige, samt miljømessige forhold. Det har blitt avholdt
møter med beredskapsansvarlig og andre aktuelle for å ivareta disse faktorene.
Søndre Viken næringsregion har blitt etablert. Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og
Rakkestad skal samarbeide for å stå sterkere i forhold til å påvirke de rammebetingelsene som er
viktige for næringsutviklingen i kommunene og regionen som helhet.
I tillegg har Halden kommune etablert et spesielt godt forhold til Fredrikstad kommune i
planarbeidet. Sammen har vi hatt et medvirkningsmøte med Høgskolen i Østfold for å involvere
akademia i arbeidet. Det vil fortsatt være et nært samarbeid mellom Halden kommune og
Fredrikstad kommune i den videre prosessen.
Hensikten med samarbeidet er å stå sterkere i forhold til å påvirke de rammebetingelser som er
viktige for næringsutviklingen i kommunene og regionen som helhet.
Videre vil Halden kommune fortsette arbeidet med medvirkningsmøter slik at flest mulig vil bli
involvert.
Justert fremdriftsplan:
Prosessnavn

Forventet fremdrift

Planprogram utarbeides

April – Mai 2018

Varsling om oppstart planarbeid

Juni 2018

Høringsperiode forslag til planprogram

Juni 2018 – August 2018

Fastsetting av planprogram og etablering av September 2018
styringsgruppe
Utvikling av planforslag

September 2018 – Oktober 2019

Høringsperiode forslag til plan

November – Desember

Sluttbehandling

Januar - Februar

Avslutning av prosjekt/rapportering

Februar 2020

