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Halden Næringsutvikling 

Strategiplan 2021-2023
Halden Næringsutvikling er en forening for bedrifter i Halden og omegn.              
Denne planen angir retningen for det vi skal gjøre i de kommende tre årene. 

Oppdrag
Halden Næringsutviklings oppdrag er å styrke næringslivet og bidra til at det skapes 
flere jobber i Halden, slik at det skapes verdier som kommer alle til gode. 

Visjon

Skape et blomstrende næringsliv og et levende Halden

Verdier
• Kompetanse 

HNU skal fremstå som en tillitsvekkende aktør gjennom en kunnskapsbasert     
tilnærming og ved å være utholdene i saker som er viktige for våre medlemmer. 

• Entusiasme 
Foreningen skal være en attraktiv møteplass for medlemmene og skape           
aktiviteter som fremmer vekst og skaper entusiasme. Medlemmene skal kunne 
engasjere seg i ulike spørsmål som angår utvikling av egen bedrift, næringslivet 
og byen vi bor i. 

• Modighet 
HNU skal være modig i møte med nye utfordringer og muligheter,                       
og skal ta standpunkt i saker som er viktige for medlemmene. 
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Hovedmålene i perioden 
Basert på en analyse av utfordringer og muligheter, har Halden Næringsutvikling 
vedtatt å jobbe for 4 hovedmål i perioden 2021-2023: 

Halden skal være 
den mest nærings-

vennlige byen i 
Norge

Halden 
skal ha en positiv 
sysselsettings-

utvikling, og det skal 
etableres 500 nye 
private arbeids- 

plasser i byen innen 
utgangen av 2023, 
sammenlignet med 

1.1.2020 

Halden 
Næringsutvikling 

skal sette en 
dagsorden som 

utvikler næringslivet 
i Halden

Halden Næringsutvikling skal ha minst 250 medlemmer 
ved utgangen av stategiperioden, og det skal være lagt et grunnlag

 for at alle bedrifter vil bli medlemmer i neste strategiperiode. 
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Hovedmål Begrunnelse Strategi Måles ved
Halden skal 
være den mest 
næringsvennlige 
byen i Norge.

Ved å skape 
gode rammer for 
næringsvirksom-
het, vil Halden 
framstå som en 
fremoverlent og 
attraktiv by, der 
det finnes gode 
jobber og hvor 
kommunen sikres 
et godt økonomisk 
fundament.

Jobbe for at Halden 
kommune fører en politikk 
som kjennetegnes av 
forutsigbare og smarte 
rammebetingelser for 
bedriftene, blant annet 
gjennom Forumene.

Jobbe for at Halden 
kommune prioriterer vekst-
fremmende investeringer i 
samferdsel, infrastruktur og 
kompetanseutvikling

Jobbe for at Halden har et 
konkurransedyktig skatte- 
og avgiftsnivå.

Jobbe for at Halden har en 
næringsvennlig utforming 
av forskrifter og offenlig 
forvaltning. 

Samferdsels-satsninger 
(Innen vei, bane, havn og 
bredbånd)

Skatte- og avgiftsnivå 
(Skal være konkurransedyktig 
med omkringliggende 
kommuner)

Saksbehandlingstid
(På bla. byggesaker går ned) 
 
Privat sysselsetting 
(Andel sysselsatte i privat 
sektor og offentlige foretak som 
andel av totalt anstall ansatte)

Næringslivsvariasjon 
(1 minus summen av kvadrerte 
andeler sysselatte etter næring)

Kompetanseprofil i 
befolkningen 
(Sysselsatte med minst fire 
års høyere utdanning, beståtte 
fagprøver eller MNT-utdanning 
1-4 år)

Halden skal 
ha en positiv 
sysselsettings-
utvikling og det 
skal etableres 
500 nye private 
arbeidsplasser 
i byen innen 
utgangen av 2023. 

For å sikre at 
kommunen får 
en bærekraftig 
økonomi og for å 
redusere fattigdom 
er det behov for 
å skape flere 
arbeidsplasser og 
at flere jobber.

Tilrettelegge for at Halden 
er det foretrukne valget når 
nye bedrifter skal etablere 
seg i Norge, gjennom å 
aktivt oppsøke og fasilitere 
møter med potensielle nye 
bedrifter.  

Bidra til at det skapes nye 
arbeidsplasser i byen, 
gjennom å sørge for at det 
etablerte næringslivet har 
gode rammer for videre-
utvikling og vekst.

Tilrettelegge for at flere 
arbeidstagere flytter til 
Halden gjennom profilering 
av byen og næringslivet

Jobbe for et nærere 
samarbeid mellom det 
offentlige og private aktører, 
blant annet for å finne mer 
innovative løsninger. 

Antall møter med bedrifter 
som vurderer å etablere seg i 
Halden 

Sysselsettingsandel 
(Sysselsatte personer i prosent 
av arbeidsstyrken)

Sykefravær  
(Tapte årsvek pga egen 
sykdom i prosent av avtalte 
årsverk)

Uføreandel 
(Uføre som andel av 
befolkningen mellom 18-67 år) 

Antall nye arbeidsplasser 
i Halden, i nye og etablerte 
selskaper.

Arbeidsmarkeds-integrasjon 
(Innpendling i % av sysselsatte 
etter arbeidssted pluss 
utpendling i prosent av 
sysselsatte etter bosted)

Befolkningsvekst 
(gjennomsnittlig årlig vekst i 
befolkningen over 3 år)  
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Ønsker du å bli medlem i Haldens største fellesskap for bedrifter?

Les mer om foreningen og innmelding på vår nettside

Hovedmål Begrunnelse Strategi Måles ved
Halden 
Næringsutvikling 
skal ha minst 250 
medlemmer ved 
utgangen av 
stategiperioden, 
og det skal være 
lagt et grunnlag 
for at alle bedrifter 
vil bli medlemmer 
i neste strategi- 
periode. 

Ved å levere 
relevante og gode 
tjenester vil 
medlemmene 
oppleve økt 
nytteverdi av 
medlemskapet og 
kunne oppleve at 
foreningen tilfører 
verdi og bidrar 
til vekst og 
lønnsomhet. 

Halden Næringsutvikling 
skal være synlig og lage 
møteplasser for byens 
næringsliv. 

Halden Næringsutvikling 
skal være tilgjengelig for 
medlemmene. 

Invitere flere frittstående  
bransjeforeninger til å bli 
forumer i Halden Nærings-
utvikling og føre over 
medlemmene til oss.  

Antall mediasaker og nyhets-
brev holder seg på et høyt nivå. 

Det skapes minst 8 møte- 
plasser for medlemmene i året. 

Dialogfrekvens med 
medlemmene.

Halden 
Næringsutvikling 
skal sette en
dagsorden som 
utvikler av 
næringslivet i 
Halden. 

Ved å ta en bred 
samfunnsrolle vil 
Halden Nærings- 
utvikling framstå 
som mer enn en 
interesseforening.  
Det kan bidra til å 
skape større tillit til 
foreningen og sikre 
bedre gjennomslag 
i viktige saker for 
bedriftene.  

Medlemmer, politikere 
og offentlig forvaltning 
skal ha et godt inntrykk av 
organisasjonens faglige 
nivå og organisasjonens 
dyktighet. 

Halden Næringsutvikling 
skal få gjennomslag for 
viktige saker i sentrale 
plandokumenter. 

Antall mediasaker og nyhets-
brev holder seg på et høyt nivå. 

Andel personer som svarer 
at de er enige i at «Jeg har 
et godt/ganske godt inntrykk 
av Halden Næringsutviklings 
faglige nivå/organisasjonens 
dyktighet.

Måle gjennomslag i sentrale 
plandokumenter.  





HALDEN NÆRINGSUTVIKLING
Storgata 15 I 1776 Halden I +47 90636780 I ingeborg.laukvik@haldennu.no

www.haldennu.com

Ønsker du 
å bli medlem i 

Haldens største 
fellesskap for 

bedrifter?

Les mer 
om foreningen 
og innmelding 
på vår nettside 

www.haldennu.com

Org. nr. 

Firmanavn

Postadresse

Antall årsverk i bedriften

Kontaktperson (fornavn og etternavn)

Telefonnummer til kontaktperson

E-postadresse til kontaktperson

Evt. epost eller EHF-nr. for faktura

Innmeldingsskjema


