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Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Forslag til kommunedelplan Oppvekst ble vedtatt lagt ut på høring i Hovedutvalg for oppvekst og kultur
sitt møte 30.01.2019, arkivsaks nr. 2016/6318-44. Kommunedelplanen ble lagt ut med høringsfrist 24.
mars. Det har kommet inn ni innspill. Rådmannen har vurdert innspillene, se vedlegg.
Endelig planforslag til Kommunedelplan Oppvekst sluttbehandles i Hovedutvalget for Undervisning og
oppvekst (05/06/19) og Formannskapet (06/06/19) og vedtas av kommunestyret (20/06/19).

Rådmannens innstilling:
Det vises til dokument med vurderinger av ulike innspill. De foreslåtte endringene/vurderingene vedtas og
legges inn i revidert plandokument.

Saksutredning:
Bakgrunn
I planstrategi for Halden kommune 2016-2019 fremkom det følgende:
«Kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur har flere fag- og temaplaner. Det er behov for å
samordne de ulike fagdokumentene i en overordnet oppvekstplan. Oppvekstplanen vil ta utgangspunkt i
barnekonvensjonen, kommunens satsning på helhet og sammenheng innenfor oppvekstområdet og videre
ha et særskilt fokus på barnesyn, de voksne/ansatte væremåte, samarbeid mellom kommunale instanser og
med ulike eksterne aktører, herunder også videregående skole m.m. Planen skal omhandle hele oppvekst –
og utdanningsløpet».
Det overordnede formålet med planarbeidet var å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, og
gjennom dette se og ta de rette strategiske valgene for Halden kommune. En oppvekstplan skal være en

plan for hva Halden kommune skal gjøre, for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for alle barn og
unge.
Høring av plandokumentet ble kunngjort 1. februar 2019. Høringsfristen var 24. mars. Det har kommet
inn totalt ni høringsuttalelser fra følgende instanser:
- Kamperhaug gård v/ Inger Cecilie Grønnerød
- Statens vegvesen
- SU Berg skole
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Utdanningsforbundet
- Halden idrettsråd
- SU Hjortsberg skole
- Halden videregående skole
- KFU-Halden
Vedlagt følger innspillene i sin helhet. En sammenstilling av de viktigste punktene i innspillene, samt
vurdering av disse, finnes i vedlegget «Vurdering av innspill til Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031»

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Konklusjon
På bakgrunn av gjennomført høringsrunde, anser rådmannen at forelagte vurderinger integreres i
planarbeidet ved at plandokumentet revideres ytterligere. Endelig planforslag til Kommunedelplan
Oppvekst sluttbehandles i Hovedutvalget for Undervisning og oppvekst (05/06/19) og Formannskapet
(06/06/19) og vedtas av kommunestyret (20/06/19).
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