
Sak 31/2016       Spørsmål i planstrategiarbeidet som kan ha føring for samfunnsplanarbeidet.  
 
 
Planstrategigruppe ba rådmannen gjøre en vurdering av innspill som bør tas opp i forbindelse med at 
kommunen har ute på høring planprogram for rullering av samfunnsplanen. 
 
Planprogrammet ligger vedlagt: 
 
Siden planstrategigruppa jobber med perioden frem til 2019/20 er det viktig å se på forhold som 
ligger innenfor en kort tidshorisont i samfunnsplanen og på forhold som har føringer for den 
langsiktige utviklingen. 
 
Hele planperioden er det i flg. økonomiplanarbeidet slik at Halden kommune må påregne å være 
under oppfølging da vi er en ROBEK kommune. Dette gir spesielle utfordringer da det økonomiske 
handlingsrommet ikke gir store muligheter for samfunnsutbygging og utvikling de nærmeste årene. 
Hovedutfordringen blir å vedlikeholde driften og tjenestetilbudet som er i dag.  
 
Planprogrammet for samfunnsplanen har i mindre grad et perspektiv på å vedlikeholde og 
opprettholde dagens driftsnivå men mere fokus på de endringer og utvikling som kommer fra at 
samfunnet er i vekst og har utfordringer på en rekke områder. Spesielt innenfor områdene: 
 

 Utdanning/oppvekst 

 Økt omstilling i arbeidslivet og økt antall arbeidsplasser 

 Byen det er godt å bo i – levekår og mangfold 

 Infrastruktur  

 Miljøperspektiv/bærekraftig utvikling  

 Regionsutfordringer 
 
Ut fra de diskusjoner som har vært i planstrategigruppe og signaler i befolkningen spesielt på 
utvikling av sentrum (svømmehall, idrettshall, gågate, oppvekstsenter, byboliger o.l.) ser rådmannen 
at det kan være behov for å diskutere om en i planprogrammet bør bli mere konkret på at 
samfunnsplanen bør ha et klarere fokus på handlingsrommet og utvikling i første del av planperioden 
2017 – 2020 og ikke med mest fokus på planperiode 2 (2020 – 2023) og 3 (2024 – 2027). 
 
Planhierarkiet for kommunen bygger på at kommuneplanens handlingsdel er økonomiplanen som 
følges opp av årsbudsjettene. En diskusjon som rådmannen har lagt opp til i det ovenstående er 
forutsatt diskutert i økonomiplanen, men da økonomiplanen er en handlingsdel bør en legge føringer 
i annet planverk.  
 
Rådmannen ber planstrategigruppa drøfte dette og komme med en anbefaling som kan være et 
innspill i høringen rundt planprogrammet. 
 
Regionsutfordringer er en tematikk som kommer opp i samfunnsdelen og blir diskutert i politikken i 
disse dager ut fra regjeringens oppfordring og pålegg om at kommunene har prosess på. I dagens 
prosess er det fokus på kommunesammenslåing og forhold som kan komme på bakgrunn av en evt 
slik prosess. Planstrategigruppa har diskutert spørsmålet tidligere og har sagt at 
kommunesammenslåing er noe gruppa ikke fokuserer mye på, men er åpen for de initiativ som kan 
komme. Dette tar rådmannen til etterretning men diskusjonen rundt regionsreform har vist at en kan 
få en situasjon at Halden kan bli en «liten» kommune i et større bilde. Kommunen er stor nok til å 
være bærekraftig for tjenestetilbud til innbyggerne i fremtiden, men kan bli liten i forhold til 
regionale utfordringer. 



Rådmannen ønsker planstrategigruppa sitt synspunkt på om det er aktuelt å ta opp regionale 
utfordringer i samfunnsplanarbeidet og ikke konsentrere det som planprogrammet legger opp til å 
konsentrere seg om Aremark og Sverige (Strømstad). 
 
Arealrelevansen fra samfunnsdelen inn i kommuneplanens arealdel er håndtert av plangruppas 
anbefaling for formannskapet på håndtering. 
 
 
 
 


