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Hvilke utfordringer ser du som folkevalgt at Halden 
kommune står ovenfor de neste 4 årene?

• Stikkord
• Politiske ambisjoner
• Kommuneplanens satsningsområder
• By-utvikling
• Næring
• Tjenestene

Arbeidsøkt 5



Forventninger og virkelighet
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De neste ti årene vil utfordre oss. Omstilling er stikkordet. 
Spørsmålet er ikke om vi skal omstille oss, men hvordan.
Erik Kjeldstadli, kommunedirektør i Bærum

Bærum er fortsatt Bærum, men Bærum er i endring. 

De store utfordringene kjenner vi: Klima, urolig verden, 
fattigdom og folk på flukt. Men også teknologiske nyvinninger 
som gir store muligheter. Men de gjør oss sårbare. Lokalt møter 
vi økte omsorgsbehov, forventninger til skreddersøm i 
tjenestene, økt statlig detaljstyring og strammere 
kommuneøkonomi. Lokaldemokrati er under press.

Fremtidens kommune – fargesterk og klok



• Omstilling gjelder oss alle. 
• Det handler om hvordan vi sammen kan innrette kommunen innen de 

rammer som finns. Vi må bruke et språk som våre innbyggere og vi selv 
forstår. 



Hvilke utfordringer ser du som folkevalgt at Halden kommune 
står ovenfor de neste 4 årene?





Kommuneplan for Halden - Sammendrag 

• • Sysselsettingsgraden i Halden (67 %) er svært lav og den største oppgaven er å skape nye 
arbeidsplasser i større takt enn omstilling i næringslivet skjer. Dette vil være hovedoppgaven 
i planperioden og skal prioriteres i alt planarbeid. Halden skal være en næringsvennlig 
kommune som ser muligheter og utnytter dem. 

• Halden befolkning vil ha en middels befolkningsutvikling men med noe lavere andel av 
innvandrerne enn andre byer i Østfold. Det er forventet at i 2040 vil det være omlag 35 500 
innbyggere i kommunen. Omlag 60 % av veksten vil komme i aldersgruppen 60+. Dette vil 
føre til lavere press på utbyggingsarealer og behov for ny infrastruktur, men øke behovet for 
å utnytte sentrumsområdet bedre og legge til rette for flere leiligheter.  

•



Kommuneplan for Halden - Sammendrag

• Den store endringen i befolkningen vil være en aldersforskyvning mellom 
aldersgrupper. Andelen eldre i befolkningen (67+) utgjør i dag 17 % av 
befolkningen. Dette vil vokse til 24 % i planperioden. Andelen barn/unge 
(opptil 20 år) er i dag 23 % av befolkningen. Dette vil reduseres til 20 % i 
planperioden. 

•
• • Klima og klimatilpasninger vil være en av de store oppgavene i framtiden. 

Halden skal ta sin andel av dette. Dette vil få konsekvenser for arealpolitikken 
til Halden kommune. All arealpolitikk skal baseres på bærekraft. Jordvernet vil 
være sentralt i planperioden for all ny bruk av arealer. 



Kommuneplan for Halden - Sammendrag

• Halden har en rekke utfordringer på levekårsområdet. 
• Satsing på utdanning/oppvekst, sysselsetting og psykisk/fysisk helse er 

prioriterte områder innen levekårsforbedringene.
• Tidlig innsats er et hovedpoeng i alt arbeid. 
• Tidlig innsats innebærer å forebygge framfor å reparere. 



















Refleksjonsoppgave
Hva vil dere med Halden kommune de neste fire årene?



https://www.mentimeter.com/app

https://www.mentimeter.com/app




Pause
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