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Plandokument: Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031

Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

20.04.16 ble det fattet vedtak om oppstart av kommunedelplan Oppvekst, i Hovedutvalg for
Undervisning og oppvekst, se sak PS 2019/23.
02.11.17 ble planprogrammet for Oppvekstplanen vedtatt i kommunestyret, se sak PS 2017/107.
09.05.18 og 21.11.18 ble det gitt en orientering om status for arbeidet med planen i
Hovedutvalget for Undervisning og oppvekst.
30.01.19 ble forslag til kommunedelplan Oppvekst vedtatt lagt ut på høring i Hovedutvalg for
undervisning og oppvekst, se sak PS 2019/5. Høringsfristen var 24. mars.
08.05.19 ble innspillene vurdert i sin helhet i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, se sak
PS 2019/21. Det var kommet inn totalt ni høringsuttalelser (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 og
KFU-Halden).
Det ble fattet følgende vedtak fra Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 08.05.2019:
«Det vises til dokument med vurderinger av ulike innspill (HUO 08.05.19 -Arkivref.
2016/6318-62 vdl). De foreslåtte endringene/vurderingene vedtas og legges inn i revidert
plandokument».

Rådmannens innstilling:

Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 vedtas.
Saksutredning:
Bakgrunn

Kommunedelplan er et omfattende stykke arbeid som er regulert i Plan og bygningsloven § 11.
Formålet med planarbeidet er å se de helhetlige og lange linjene for oppvekstfeltet, og gjennom
dette ta de rette strategiske valgene for Halden kommune for å tilrettelegge for gode
oppvekstsvilkår for alle barn og unge.
Kommunedelplan oppvekst er et redskap for å sikre at oppvekstbetingelsene ivaretas og omsettes
til handling. Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunalavdelingens planlegging,
myndighets – og virksomhetsutøvelse. Sammen med øvrige kommunedelplaner inngår
Kommunedelplan oppvekst i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen. Det er i budsjettet de
endelige beslutningene om gjennomføring av kostnadskrevende tiltak tas. Planen er ikke
altomfattende for barn og unges oppvekst i Halden. Planen har fokus på de områder som vurderes
som viktigst å utvikle i årene framover, og der kommunen kan spille en rolle.
Halden kommune skal være et godt sted å vokse opp med et trygt oppvekstmiljø og fokus på
involvering. Tidlig innsats er sentralt, hvor barn/unge blir fulgt opp gjennom oppveksten av
helsestasjon, barnehage, skole og andre aktuelle tjenester. Kommunen skal bidra til at det finnes
gode tilbud som bygger opp under dette i samspill med andre tjenester samt frivillig sektor.
Planen inneholder en handlingsdel. Handlingsplanen tar for seg utviklingsområder som
kommunalavdelingen ser er viktige områder å jobbe videre med. Handlingsplanen gir oversikt
over situasjonen pr.d.d, samt fremtidige mål. Det er her vi finner prioriteringene og de konkrete
tiltaka som må gjennomføres for å nå måla.
Handlingsplanen skal være innenfor kommunens økonomiske rammer og det fremkommer
innenfor hvilken tidsperiode de ulike tiltakene skal gjennomføres. Årlige tiltak vil fremkomme i
økonomiplan og årlig budsjett.
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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-15, vedtas «Kommunedelplan Oppvekst 20192031». Planens handlingsdel skal revideres årlig.
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