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Bakgrunn og formål 
 

Planstrategien kan forenklet kalles en ”plan for planleggingen”. Den skal gi en oversikt over 

utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og skal være et verktøy som viser 

sammenhengen mellom utfordringer og planbehov. 

 

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret, innen ett år etter konstituering. Det 

gjennomføres ikke en vanlig høring slik plan og bygningsloven krever for ordinære plansaker, 

men forslaget til kommunestyret skal være offentlig tilgjengelig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling. 

 

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke formelt bindende for kommunen. Den kan 

revideres etter behov innenfor valgperioden. Synspunkter fra statlige og regionale organer 

og nabokommuner skal innhentes, men det finnes ingen innsigelsesrett for disse. 

 

I sin veileder til kommunene skisserer miljøverndepartementet flere ulike løp i 

planstrategiarbeidet. Det avgjørende er hvor langt kommunen har kommet med sin 

samfunnsplanlegging, og hvor stort behovet for rullering av overordnede planer er. 

 

Kommunestyret i Halden vedtok kommuneplanens samfunnsdel i november 2010, og juni 

2011 vedtok man arealdelen. Økonomiplanen som også er et overordnet plandokument ble 

vedtatt juni 2013. Til sammen utgjør disse tre Kommuneplanen, som er hoveddokumentet for 

alle andre planer i kommunen. 

 

Planstrategien skal i henhold til loven vurdere behovet for å rullere kommuneplanen. 

 

Planlovens intensjon er at alt planarbeid bygger på utfordringer, mål og strategier gitt i 

kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien viser hvilke prioriteringer som er nødvendig 

for inneværende politiske periode, for å møte utfordringene og nå de overordnede målene for 

hele Halden-samfunnet. 

 

Planstrategien skal ikke være uttømmende for all kommunal virksomhet med behov for 

utredningsarbeid, men vise hvilke overordnede grep som er nødvendig for å møte de 

utfordringene Halden-samfunnet står overfor. Planstrategien vil gjelde for perioden 2012-

2015. 

 

Kommunens plansystem 
Kommunens plansystem består av overordnet kommuneplan med samfunnsdel og arealdel og 

tilhørende handlingsdel (økonomiplanen). Plan- og bygningsloven setter krav om 

planprogram og medvirkning, samt en rekke krav og forventninger om innhold. 

 

Hensikt: Vise utfordringer samfunnet står overfor (samfunnsdelen), gi overordnede mål og 

vise strategier for å nå disse. 
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Halden kommune gjennomfører planoppgaver innenfor en rekke områder, både lovpålagte og 

ikke lovpålagte. Dette gjelder planoppgaver som ikke følger plan- og bygningsloven, og 

planlegging som følger plan- og bygningsloven.  

Hovedelementene i kommunens plansystem.  
Kommuneplan 

Kommunens overordnede strategiske plandokument, består av en samfunnsdel og en 

arealdel. 12-årig perspektiv.  

 

I tillegg til den overordnede kommuneplanen har Halden kommune også en planportefølje av:  

Kommunedelplaner (etter Plan- og bygningsloven)  

– Tematiske  

– Areal  

Et overordnet plandokument, for enten et mindre geografisk område, et avgrenset tematisk 

område eller virksomhetsområder. En kommunedelplan om areal har samme juridiske 

virkning som en kommuneplan. Kommunedelplaner må følge plan- og bygningslovens krav 

om planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel. 

 

Hensikt: Avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt (med 

tydelige koblinger til kommuneplanen) 

Tema / fagplaner  

– Lovpålagte  

– Ikke lovpålagte  

En plan for et avgrenset tematisk område. Temaplaner følger ikke plan- og bygningslovens 

krav. Fagplaner og temaplaner kan følge som et krav i følge særlovgivning.  

 

Hensikt: Avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor et 

temaområde. Temaplan kan, i tillegg til en strategisk drøftingsdel ha en tiltaksdel som er 

linket direkte til de overordnede strategiene. Alternativet kan det knyttes egne tiltaksplaner til 

denne. (Det er ikke alle planene som kan linkes direkte til en mer strategisk overordnet plan) 

 

Reguleringsplan 

En plan etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen er et arealplankart med tilhørende 

bestemmelser om angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering. 

 

Hensikt: Fastsette framtidig arealbruk for et definert område. I tillegg kommer analyser og 

utredninger som ikke er planer i seg selv, men som legger grunnlag for andre planer, og/eller 

som grunnlag for prioriteringer i handlingsplan og budsjettarbeidet. 
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Halden kommunes plansystem kan sies å være preget av relativt få kommunedelplaner og en 

stor andel tema- / fagplaner på ulike områder. Det er viktig å se disse som en del av det 

strategiske grunnlaget som danner utgangspunkt for handling og gjennomføring gjennom 

økonomiplan og årsbudsjett. 

ERFARINGER MED / EVALUERING AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN.  
Halden kommune har i løpet av forrige periode fått på plass sin samfunnsdel og arealdel av 

kommuneplanen. Samfunnsdelen er bygd opp som en overordnet plan som inkluderer 

underordnet fagplaner og temaplaner. Erfaringene med denne type oppbygging er at planen 

blir mindre oversiktlig og en må hente informasjon fra flere nivåer. Dette kan være et hinder 

for effektiv bruk.  

Samfunnsdelen har vært en viktig del av grunnlaget for utarbeidelse av kommuneplanens 

arealdel og økonomiplanen.  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bygger på fylkesplanens “Østfold mot 2050” 

føringer innenfor hovedtemaene Levekår og folkehelse, verdiskapning, miljø, infrastruktur og 

rammene som er satt for kommunens arealpolitikk.  

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2011 og en har derfor begrenset erfaring med 

denne så langt. Hovedinnsatsen på oppfølging av arealplanarbeidet har vært å følge opp 

vedtaket i kommunestyret og se nærmere på fokusområdene fra vedtaket.  

Halden kommune har også vedtatt at økonomiplanen inngår i det overordnede plangrunnlaget. 

Økonomiplanene er 4 års planer med årlige handlingsprogram (årsbudsjett). Fokuset har vært 

på å få økonomiplanarbeidet i en form som samsvarer med øvrige planprosesser internt i 

organisasjonen. En ser at dette er i ferd med å komme på plass og følger opp de strategier som 

ligger i samfunnsdelen og arealdelen. 

OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS 

PLANBEHOV. 

Nasjonale forventninger  
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (§ 6-1) skal utarbeides 

hvert fjerde år, og ble fastsatt første gang ved kgl. res 24. juni 2011. Den nasjonale politikken 

som formidles gjennom forventningene vil kunne gi føringer for arbeidet med å avklare 

planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den kommunale planleggingen etter 

plan- og bygningsloven.  
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 Gjeldende kommuneplan med satsingsområder, samt 

øvrige kommunedelplaner, tema- og fagplaner under prioriterte planer i kap 6, samsvarer godt 

med de nasjonale forventningene. 

Regionale føringer og planer (regional planstrategi)  
Fylkesplanen “Østfold mot 2050” er det strategiske dokumentet som gir de viktigste føringene 

overfor Østfoldkommunene. Planen skal samordne statens, fylkeskommunens og 

kommunenes virksomhet. Halden kommunes planverk er bygger på denne.  

Parallelt med at kommunen utarbeider kommunal planstrategi utarbeider Østfold 

fylkeskommune Regional planstrategi for Østfold. Den regionale planstrategien skal:  

 Beskrive Østfoldsamfunnets status og utfordringer  

 Kartlegge eksisterende virkemidler  

 Prioritere planer for 4-årsperioden (plansystem)  

Den regionale planstrategien er utarbeidet i samarbeid med kommuner, statlige organer, 

organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. I denne sammenheng har 

Østfold kommune arrangert en rekke møteplasser for Østfoldsamfunnet gjennom Planforum, 

planstrategitorg og workshops.  

Den regionale planstrategiens beskrivelse av Østfoldsamfunnets status og utfordringer 

samsvarer godt med det som er lagt til grunn i den kommunale planstrategien for Halden.   

Det foreslås at gjeldende fylkesplan videreføres uten rullering i perioden.  

Følgende planbehov skisseres:  
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Interkommunalt plansamarbeid 
Halden er i en særstilling da Haldenregionen består av Aremark og Halden. Aremark har rettet 

mye av sitt samarbeid inn mot indre-Østfold. Samarbeidet mellom Halden og Aremark er i 

hovedsak organisert som et avtalefeste forhold (eks. helsesektoren, veterinærordningen o.l.). 

Slik situasjonen er i dag ser Halden kommune ikke behov for større interkommunalt 

plansamarbeid med Aremark kommune. Samarbeidsbehovet kan løses som et avtaleforhold i 

planperioden. Større forvaltningsoppgaver er det allerede laget planverk for (Forvaltningsplan 

vannregion Haldenvassdraget), og det foreligger ingen andre forhold som begge kommunene 

ser behov for å løse i fellesskap. 

Halden kommune har større behov for at en i samarbeid med Strømstad får på utredet en 

felles strategi for bruk av Iddefjorden og samordnet utvikling av Svinesundsområdet på norsk 

og svensk side. Halden kommune ønsker å initiere til at et felles planarbeid blir igangsatt i 

planperioden. Ut over dette ser en ikke behov for å igangsette nye felles planprosesser 

sammen med våre svenske nabokommuner. I dag løper vannområde Iddefjorden og 

Enningdalselva. Ut over dette blir å opprettholde vanlig varsling og informasjonsutveksling 

mellom kommunene. 

 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER. 

Utfordringer for Halden: 

 

I analysedelen av kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet med arealdelen blir det pekt på 

en rekke utfordringer. Oppdateringer av dette i forbindelse med planstrategiarbeidet viser at 

det fortsatt er behov for å jobbe med disse innsatsområdene. De kan skisseres følgende: 

 

Befolkning, levekår og folkehelse: 
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 Fortsatt sterk befolkningsvekst 

 Befolkningssammensetningen 

 Store utfordringer innen sosial ulikhet i helse og levekår 

Identitet, kultur, by- og nærmiljø: 

 Møteplasser 

 Attraktivitet 

 Opprettholde en sterk frivillighet 

Næringsliv og verdiskaping 

 Vekst i arbeidsplasser 

 Næringslivets sammensetning 

 Behov for lokalt og regionalt samarbeid 

Tjenester til befolkningen 

 Knappe ressurser (og med det behov for nytenkning) 

 Utdanningsnivå i befolkningen (klare sammenhenger med helse og tjenestebehov) 

 Tekniske tjenester og befolkningsutviklingen 

Klima og miljø 

 Bærekraftig samfunnsutvikling 

 Utslipp og utbygging 

 Infrastruktur 

 Arealbruk; samarbeid og utbyggingsmønster 

 Trafikkvekst  

 

I tillegg til disse er det også kommet opp noen nye utfordringer, som har fått økt aktualitet: 

 Beredskap og sårbarhet i samfunnet 

 Verdiskaping i Halden-samfunnet (statistikken viser nedadgående trend) 

 

Befolkningsutviklingen for Halden er positiv. I hovedsak skyldes det innenlands flytting til 

Halden. Fødselsoverskuddet og utenlands tilflytting ligger lavere enn landsgjennomsnittet. 

Halden er et attraktivt område for tilflytting og en regner med at dette vil fortsette fremover i 

perioden. Nærhet til Sverige og Europa samtidig som en er innenfor Stor-Oslo regionen vil 

det med bedre kommunikasjonsmuligheter øke attraktiviteten for Halden. Som region er 

Halden den 3. beste regionen for netto innflytting i Norge og har vært det over en 4 års 

periode. 

 

Befolkningssammensetningen vil fortsatt være slik at den eldre befolkningsgruppen øker i 

forhold til de som er yrkesaktive. På grunn av at vi allerede har en skjevfordeling på dette 

området, vil ikke denne økningen være mindre enn gjennomsnittet for Østfold. I planperioden 

vil det være små endringer. Mer informasjon på Østfold analyse sine sider og i rapporten 

Østfoldkommunene – planstrategi, statistikkgrunnlag 2011: 

http://www.ostfoldanalyse.no/explorer/ebooks/planstrategi%20kommuner/index.html 

http://www.ostfoldanalyse.no/explorer/ebooks/planstrategi%20kommuner/index.html
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Halden har i likhet med det øvrige Østfold store utfordringer på levekår og folkehelse. 

Folkehelseprofilene for alle kommunene i Østfold finner du her: 

http://www.ostfoldanalyse.no/levekar-og-folkehelse 

Studier av folkehelseprofilen til Halden viser at de største utfordringene til Halden er innen 

levekårsområdet og utdanning. Kriminalitetsstatistikken skyldes i hovedsak at vi er en 

grensekommune med store innfartsårer. (Ill. leses ved at den jevne sirkelen er landsmiddelet. 

Alle verdier uten for denne er dårligere skår. Innenfor er bedre skår. Tallene som 

fremkommer i slike profiler må alltid settes inn i en total sammenheng. Profilen er mer 

uttrykk for tendenser og trender som kan gi oss en pekepinn på viktige levekår og 

helsemessige forhold i vår befolkning. Men en kan ikke “lene seg tilbake” og si at selv om vi 

har dårligere profil enn middelverdiene så skårer vi blant de beste på trivsel og opplevd helse. 

For den kommunale planleggingen er slike parametere gode hjelpemiddel for å kunne vurdere 

innsatsområder.  

Lave verdier på utdanning og mestring innenfor skolen er forhold som over tid slår sterkt inn 

på mulighetene i arbeidsliv og utvikling av dette.  

 

http://www.ostfoldanalyse.no/levekar-og-folkehelse
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Utviklingen av næringslivet i Halden har over en periode vært svakere enn i resten av landet. 

Næringslivet i Halden består i større grad enn det øvrige Østfold av sysselsetting i 

basisnæringene (natur, industri og teknologiske tjenester). Dårlig vekst innenfor disse 

næringene slår kraftig ut på sysselsettingen. Spesielt når handel, service, overnatting og 

servering er bransjer som er langt under landsgjennomsnittet. Noe som i hovedsak skyldes 

nærhet til grensen. Det skapes for få arbeidsplasser i Halden. Dette medfører at en er svært 

avhengig av arbeidsmarkedet i andre regioner og ikke minst i Sverige. Uten det svenske 

arbeidsmarkedet ville Halden høyst sannsynlig lagt på bunn i sysselsettingsgrad. Haldens 

utvikling i de foregående 10 årene innenfor barometeret Nærings NM (måler nyetableringer, 

lønnsomhet, vekst, næringslivets størrelse) har vært en tilbakegang fra 7. plass i 2000 til 48. 

plass i 2010.  

Halden er inne i en omstilling og dette ser en klarest i at Halden har høyest 

innovasjonsfrekvens i Østfold og er på høyde med Oslo og Akershus. Dette slår også ut på at 

Halden er i tet når det gjelder internasjonalisering. De som ligger før Halden er klare 

kystkommuner med olje og fisk relatert næringsliv. Dette er styrker som kan legge grunnlaget 

for den omstruktureringen som Haldens næringsliv har behov for. Attraktiviteten er der i form 

av at folk vil bosette seg her og vi må snu den negative trenden i næringslivet. Mer 

informasjon på Telemarkforskning:   
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http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=5&r_ID=2014 

 

 

 

Regionenes utvikling fra perioden 2001-2003 til perioden 2008-2010. 

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=5&r_ID=2014
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VURDERING AV PLANBEHOVET 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Har virket siden 2010. Analysedelen er i hovedsak videreført i forarbeidet til planstrategien. 

Trender og konklusjoner har ikke endret seg vesentlig bortsett fra et felt. Det kan se ut til at 

tilflyttingen til Halden er vedvarende høyere enn prognosene som SSB og fylkesplanen legger 

opp til. Dette på grunn av høy nettoinnflytting.  

Vurdering av samfunnsdelen tilsier oppdatering av noen underliggende planer samt 

gjennomføring av noen supplerende analyser, blant annet utviklingen av boligbygging, 

handelsnæring og annen næringsvirksomhet. Her skal det spesielt vurderes om de føringene 

og begrensingene i gjeldende kommuneplan er hensiktsmessige for ønsket utvikling. Dette 

tilsier en rullering av samfunnsdelen tidlig i perioden. Oppdateringene av samfunnsdelen vil 

avgjøre eventuelt behov for rullering av arealdelen. Det kan også være aktuelt å bruke 

kommunedelplaner som verktøy for ønsket tilrettelegging, som alternativ til oppdatering av 

arealplanen. 

Kommuneplanens arealdel 
 

Hovedinnsatsen for arealdelen blir oppfølging av kommunestyrets vedtak til arealdelen. Dette 

foreslås løst på følgende måte: 

 Arealregnskap og realisering av utbyggingsområder blir løst som utredning og 

ferdigstilles i planperioden.  

 Regionalt næringsområde løses som reguleringsendring i samsvar med 

meklingsprotokollen for kommuneplanens arealdel.  

 Småbåthavner/strandsone vurderes/utredes og inngår i en Kystsone/Iddefjordsplan for 

Halden kommune. Dette samsvarer med planene for rullering av kystsoneplanen for 

Østfold. Planen får status som kommunedelplan. Planoppgaven løses i planperioden. 

 Kommuneplanens målsettinger for avlastningsvei langs Fv 104 løses ved igangsetting 

av trafikkanalyse på overordnet plan og modellering av løsningsalternativer. Dette skal 

skje i planperioden.  

 Vurdering av råstoffuttak i Halden kommune. Arbeidet med kommuneplanens arealdel 

viser at det er stort behov for å få på plass langsiktighet i forhold til råstoffuttak. Dette 

må være utredet før neste rullering av arealdelen. 

I tillegg til disse punktene er det behov for å få igangsatt en utredning for Halden på de 

områdene som ikke er omfattet av sentrumsplanen for å se på muligheten for kvalitetsmessig 

fortetting. Fortettingskravet er absolutte føringer fra statlig og regionalt nivå. Dette bør være 

ferdig før ny rullering av arealdelen. 

Arbeidet med arealdelen har også vist at det er behov for å se på områdene i Sponvika og 

Svalerødkilen. Her er en rekke uavklarte forhold som medfører mye arbeid ved 

regulering/byggesak. For å avlaste ny rullering av arealplanen, bør en utarbeide en 
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kommunedelplan for områdene vest for E6 korridoren. Dette arbeidet kan med fordel løpe 

parallelt med en kystsoneplan. 

Økonomiplanen 
Gjelder for 4 års-perioder og rulleres hvert år. 

Kommunens utfordringer viser behovet for å lage en investeringsplan med et 8-årsperspektiv 

som tillegg til økonomiplanen 

Dette for at en bedre kan følge opp Investeringsvurderinger i forhold til andre planprosesser i 

kommunen. 

Det er en ønsket effekt av denne planstrategien at det gjensidige forholdet mellom 

økonomiplan og øvrig planverk blir synlig og dermed kan brukes effektivt i videre planarbeid. 

Kommunens økonomi som synliggjort i økonomiplanen vil være styrende for kommunens 

virksomhet. Samtidig vil behov og tiltak i andre planer også bidra til premissene for 

økonomiplanen og den nye investeringsplanen. 

 

 

 

 

Oppsummering planbehov overordnet nivå.  

Nye planer Rullering Utredningsarbeid 

Regionalt næringsareal Kommuneplanens samfunnsdel 
Arealregnskap/ 
Arealrealisering 

Kystsoneplan/Iddefjordplan 
Kommuneplanens arealdel om 

nødvendig 

Overordnet infrastruktur/ 
alternativ innfartsvei – 

trafikkmodellering. 

Kommunedelplan Sponvika – 
Røssneskilen. 

 Råstoffuttak i Halden 

Planer som vurdert ved 
gjennomgang av 
samfunnsdelen 

 
Analyse på muligheter til 
fortetting med kvalitet. 

Økonomiplan/Investeringsplan 
i 8 års perspektiv/ 

  

 

Hovedutvalgene er utfordret på å gå igjennom sine egne ansvarsområder og komme med 

forslag til rullering av planer i perioden. 

Plangjennomgang og rullering skal baseres på kriterier for utløsende behov og tidsplan. 

 

1) Hvilke av planene må rulleres og videreføres jfr. lovverk / andre føringer. 
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2) Hvilke planer bør rulleres og videreføres. Her er det vurdert intern kapasitet til å gjøre 

jobben. 

3) Hvilke planer vi kan la løpe ut 

4) Hvilke planer vi er pålagt å opprette 

I planstrategien er dette omgjort til Må, Bør og utgår 

 

Helse og sosialområdet/Levekår 
Viser til Hovedutvalgets vedtak og saksutredning i sak Planstrategi for Helse og omsorg mai 2012. 

Vedlegg 1. 

Hovedutvalgets behov er: 

Plan Periode/frem til Vedtatt Kriterie Tidsplan 

Kriminalitetsforebyggende plan 2005 - 2008 2005 Utgår  

Handlingsplan mot ungdomskriminalitet 2007 2007 Utgår  

Opptrappingsplan for psykisk helse 

 
2007 - 2010  Utgår  

 

Boligsosial handlingsplan 

 

2006 - 2009 2005 Må 2014 

Helse og omsorgsplan 2015 2010 Bør 2014 

Forebyggende plan (Temaplan i H/O plan)/  

NY FOLKEHELSEPLAN 

 

2015 2010 Må 2014 

Demensplan (Temaplan i H/O plan) 2015 2010 Bør 2013 

Strategiplan for IT (Temaplan i H/O plan) 2009 - 2013 2010 Bør 2013 

Palliativ plan (Kreftplan) 

 
2008 - 2011 2008 Bør 2012 

Brannforebyggende plan for hjemmebaserte tjenester 

 
2008 - 2011 2007 Bør 2012 

Plan for universell utforming 

 
2006 - 2006 Må 2014 

 

Plan for helsemessig beredskap 
2005 - 2009 2005 Må 2012 

Smittevernplan (Delplan Beredskap) 

Pandemiplan (Delplan Beredskap) 

 

 

2009 - 
2009 Må 2013 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

 
2012  Må 2012 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 
NY plan  Må 2014 

Plan for rehabilitering og habilitering 

 
NY plan  Må 2015 
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Kompetanseplan helse- og omsorg 

 
NY-plan  Må 2012 

 

Undervisning 
Hovedutvalget har ikke meldt inn spesielle ønsker til nye planer ut over at de skal rullere de planene 

en har i kommunestyreperioden. Dette skal skje innenfor egne ressurser.  

Plan Periode/frem til 
Vedtatt 

Kriterie Tidsplan 

Handlingsplan for barnehage og skole 2010 2006 Må 2012/13 

Haldenskolens utviling – skolepolitisk plattform 2012 2008 Må 2012/13 

 

Undervisningssektoren er viktig for Halden-samfunnets fremtid. Dagens planverk er hovedsakelig 

rettet inn mot de interne forhold i skole og barnehage. Disse planene bør i større grad ta inn i seg 

forhold som behov som kommer av befolkningsøkning, utbyggingsretning og samfunnsutvikling.  

Teknisk sektor 
Viser til Hovedutvalgets vedtak og saksutredning i sak 2012/85 innspill til kommunal planstrategi 

2012. Vedlegg 2 

Plan Periode/frem til 
Vedtatt 

Kriterie Tisplan 

Teknisk forvaltning 

Hovedplan VA   Må 2012 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg   Må  

Plan for trafikksikring 2012 2009 Må  

Plan for gang og sykkelveier   Må 2013 

Teknisk drift 

Avfallsplan 2011  Må  

Plan for sommer-/vintervedlikehold av 

kommunale veier 

 
 Bør  

Brannvesen 

Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 2013 2011 Må 2013 

Brannsikring av tett verneverdig trehusbebyggelse Oppstart 2009  Bør   

Miljø og landbruk 

Klima og energiplanen for Halden kommune 2010 - 2015 2010 Må 2014 

Handlingsplan – kommunedelplan klima- og 

energi 2010-2015 

 
 Må  

Landbruksplan 2011 - 2016 2011 Må 2015 

Handlingsplan – temaplan for landbruksplan 2010-

2016 

 
2012 Bør 2015 

Handlingsplan for vannområdene i kommunen 

Haldenvassdraget, Iddefjorden og 

Enningdalsvassdraget 

2010 – 2015 

Oppstart 2012 20010 Må 2014 

Kartlegging av grunnforhold – stabilitet NY  Bør  

Kartlegging av grunnforhold – forurensning Oppstart 2012  Bør 2013 

Handlingsplan for klippeblåvingen NY  Bør 2015 

Plan, byggesak og geodata 

Støykartlegging NY  Bør 2013 

Luftsonekart NY  Bør 2013 

Grøntstrukturplan for sentrumsområdene NY  Må 2013 

Handlingsplan for universell utforming 2006 2006 Må 2013 
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Barnehageplan NY  Bør 2015 

Områdeplan for Svalerødkilen NY  Bør 2015 

Områdeplan for industriområde på Svinesund:   Må 2013 

 

Kultur/utvikling/verdiskaping – identitet og omdømme 
 

Viser til Hovedutvalgets vedtak i sak 2012/50 og saksutredning i sak om innspill til kommunal 

planstrategi. Vedlegg 3 

 

Hovedutvalget behov er:  
 

Plan Periode/frem til Vedtatt Kriterie Tidsplan 

Kulturplan 2014 2010 Bør 2013 vedtatt 

Kommunedelplan for fysisk 

Aktivitet i Halden 

2017 
2011 Må 2014 

Helhetlig Barne- og ungdomsplan 
NY 

 Bør 
Vedtatt oppstart 

2013/2014 

Kulturminneplan NY  Bør  

 

Kulturplanen er i budsjett 2012 vedtatt startet rullering på. Dette er satt i gang og skal være 

ferdig i 2013. Helhetlig plan for barn og unge er også vedtatt å gå i gang med. Arbeidet 

starter høsten 2012 og en forventer planarbeidet ferdig årsskiftet 2013/2014. 
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Næring 

 

Innenfor området næring (sysselsetting) er det to gjeldende planer. Næringsplanen ble 

vedtatt i 2011 og er et dokument utarbeidet av Næringspolitisk utvalg som kommunen som 

kommunen har sluttet seg til. Planen er et strategisk dokument. Området Nav følger 

nasjonalt planverk og på bakgrunn av det utarbeides det lokale handlingsplaner. Disse følges 

opp årlig  
 

Plan 
Periode/frem 

til 
Vedtatt Kriterie Tidsplan 

Virksomhetsplan NAV Halden 2012 2010 Må Årlig 

Strategisk Næringsplan 2015 2011 Bør 2015 

 

På bakgrunn av utviklingen i det lokale arbeidsmarkedet, behov for økt kompetanse i det 

lokale næringslivet bør Strategisk næringsplan i løpet av perioden bli mer enn en 

intensjonsplan. Dette er en plan som en ikke Må ha, men planen bør i sterkere grad inngå i 

den kommunale planporteføljen. Kommunen bør gjennom planverk ta stilling til sin rolle i 

samfunnsutviklingen på dette området. Dette for å se kommunale virkemidler innen 

næringslivet i en større sammenheng. 
 

Administrative planer 
Viser til Hovedutvalgets (HAD) vedtak og saksutredning i sak 2012/24 Gjennomgang av 

planer for innen hovedutvalgets ansvarsområde. Innspill til kommunal planstrategi. 

 

Plan 
Periode/frem 

til 
Vedtatt Kriterie Tidsplan 

Service-, informasjons- og kommunikasjonsstrategi 2008 - 

fremover 

2008 Bør 2012 

Kriseplan for katastrofer i fredstid 2009 – 

fremover 

2006/9 Må 2013 

 

Hovedutvalget har pekt på at utarbeidelse av Kriseplan for katastrofer i fredstid må foreligge 

og at det er et sterkt behov for å oppdatere denne. Dette må skje gjennom kjøp av tjenester. 

Både av kapasitetshensyn og kompetanse. Dette blir å innarbeide i budsjett 2013. 
 

 

 

PRIORITERING AV PLANOPPGAVER - FØRINGER. 
Hovedutvalgenes gjennomgang av planbehovet er omfattende. Den økonomiske og 

ressursmessige situasjonen i Halden kommune er slik at rullering av planer i hovedsak må 

skje innenfor de ressursene som hovedutvalgene har. Overordnet planverk må på plass og skal 

prioriteres i planperioden. Hovedutvalgenes innspill til rullering og nye planer er både i 
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kategorien Må og Bør planer. De planene som går under Må er vi forpliktet til å ha av 

nasjonalt regelverk, lover og forskrifter. Dette gjelder både nye og gamle planer. 

Bør-planene er viktige planer for kommunens drift og utvikling. Slik kommunens økonomiske 

situasjon er, må en vurdere behovet for oppdatering mot mindre tilpasninger av dagens planer, 

slik at de kan fungere i planperioden frem til 2015.  

Planer som er vedtatt igangsatt eller vedtatt rullert følger vedtatt fremdriftsplan. 

Rammer for de planer som må rulleres eller igangsettes, skal innarbeides i kommunens 

økonomiplan og følge denne. Hovedutvalgene har i oppgave å legge inn planarbeidet som 

aktiviteter i økonomiplanarbeidet. 

Planstrategien er ikke endelig på alle behov for planer i planperioden. Endrede forhold i 

samfunnet, pålegg fra overordnet myndighet og behov for å se deler av den kommunale drift 

og ansvarsforhold i et mer langsiktig perspektiv, kan medføre behov for nye planer eller andre 

prioriteringer. Formannskapet som kommunens planutvalg har i oppgave å koordinere slike 

endringer. 

Planarbeidet i Halden kommune skal følge disse  hovedlinjene dersom lov, forskrift eller 

regelverk sier noe annet: 

Vedtak om oppstart 

 Utarbeidelse av planprogram  

  Høring av planprogram – Medvirkningsprosess 

   Vedtak av planprogram 

    Utarbeidelse av plan – medvirkningsprosess 

     Høring av plan – medvirkning og informasjonsprosess 

      Vedtak av plan. 

       Iverksetting og prosesser rundt dette. 

Planarbeidet på alle nivåer i planprosessen skal være åpne og dialogorientert. Ved vedtak om 

oppstart av planprosess skal det tas beslutning på om planen er på kommuneplannivå. 

kommunedelplan, tema/fagplan eller detaljplan.  
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VEDLEGG 
 


