
PS  46/2022  Boligsosial strategi 

Hovedutvalg for helse - omsorg - sosialtjenester og inkluderings behandling av 
saken i møte den 16.11.2022: 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Utkast til Halden kommunes boligsosiale strategi legges ut på høring og offentlig ettersyn 
frem til 2. januar 2023. 
 

Saken ble behandlet etter PS 2022/51, jf. behandling i PS 2022/43. 

  

Rådgiver boligutvikling, Victor Borge Svendsen, besvarte spørsmål. 

  

Direktør helse og mestring, Veronica Aam, besvarte spørsmål. 

  

Elin Lexander (H) fremmet kommunedirektørens innstilling. 

  

Hans Christian Nygaard Wang (MDG) og Mons Hvattum (SV) fremmet forslag til 
vedtak: 

2. Administrasjonen bes dessuten legge fram en egen sak for HHEL med forslag om hvordan 
det kan etableres nye boenheter i sentrum og byområdet innenfor en prisklasse som folk 
med middels og lave inntekter, eldre, barnefamilier og førstegangskjøpere har råd til. Det 
vises til KS sak 2020/159. 

  

Wenche Olsen (AP) og Anders Wingren (Rødt) fremmet forslag til vedtak: 

3. Uttalelsene fra alle råd som har uttalt seg legges ved høringssaken. 

  

Votering: 

Det ble votert punktvis over kommunedirektørens innstilling, deretter over forslaget fra 
Nygaard Wang (MDG) og Hvattum (SV) som punkt 2 og til slutt forslaget fra Olsen (AP) og 
Wingren (Rødt) som punkt 3. 

  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Punkt 2, forslaget fra Nygaard Wang (MDG) og Hvattum (SV) ble vedtatt med 8 mot 5 (H, V) 
stemmer. 



Punkt 3, forslaget fra Olsen (AP) og Wingren (Rødt) ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

1. Utkast til Halden kommunes boligsosiale strategi legges ut på høring og offentlig ettersyn  
frem til 2. januar 2023. 

2. Administrasjonen bes dessuten legge fram en egen sak for HHEL med forslag om hvordan 
det kan etableres nye boenheter i sentrum og byområdet innenfor en prisklasse som folk 
med middels og lave inntekter inntekt, eldre, barnefamilier og førstegangskjøpere har råd 
til.  Det vises til KS sak 2020/159. 

3. Uttalelsene fra alle råd som har uttalt seg legges ved høringssaken. 
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