
Medvirkningsprosess i planstrategiarbeidet. 

Planprosesser skal ha egen medvirkningsprosess. For planstrategiarbeid er det en egen 

medvirkningsprosess som er litt annerledes enn i vanlige planprosesser. Planloven sier: 

§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Planstrategigruppa har lagt opp til at medvirkningsprosessen skal inneholde et eller flere folkemøter.  

Gruppa har diskutert ulike temaer for et slikt folkemøte og evt dato. I møtet 1. februar diskuterte 

man flg som tema - Scenarier for Østfolds utvikling, Hva vil vi med Halden, Halden i eks 2040. 

Når det gjelder scenarier for Østfolds utvikling er utviklingsscenariene for Østfold 4 stk: 

Toppen av kransekaka, Barbeint i myra, Krabbefelt på motorveien og Kjerringa mot 

strømmen. Innholdet i de ulike scenariene fremgår av utdelt materiale Høring Regional 

Planstrategi (utdelt 7. mars). 

Temaet Hva vil vi med Halden er sammenfallende med overbygningen i planprogrammet for 

samfunnsplanen (pkt 8 i forslag til planprogram utdelt 7. mars.). 

Tema Halden i 2040 er et mere visjonært tema som kan underbygges med underspørsmålene 

Hvor går byen hen, Hva holder vi på med i 2040, Hva lever vi av i 2040, Hvordan kommer vi 

oss rundt (infrastruktur/transport), Hvem er vi? Osv. 

Det har også vært snakk om leder for et slikt folkemøte. Dato vil være avgjørende for hvem som har 

anledning den dagen. Det er flere aktuelle kandidater. Innledere har også vært nevnt. 

Rådmannen anbefaler at gruppa fastsetter dato og sted. Rådmannen vil så planlegge og komme med 

forslag til gruppen. 


