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Halden Senterparti vil fortsette vårt aktive 

arbeide for å legge til rette for gode levekår for 

alle innbyggere i Halden.  

Vi vil bremse sentraliseringen som belaster den 

den enkelte innbygger med lange reiseveier og 

bruk av mye egen tid på å få tjenester vi har 

krav på – nærhet. 
 

1.Helse og sosialtjenester. 

• Utvide Halden Helsehus med tilstrekkelige 

ressurser og kompetanse til å kunne ta 

imot det stadig økende antall pasienter  

• Arbeide for et lokalt røntgentilbud 

• Styrke hverdagsrehabiliteringen slik at 

eldre kan få en trygg alderdom i eget hjem 

og sykehjemsplasser til dem som trenger 

det  

• Innføre pårørendeutvalg, for pårørende til 

syke og gamle som mottar helsetjenester 

fra kommunen 

• Et godt fungerende barnevern som 

gjennom tidlig innsats yter nødvendig 

hjelp og omsorg - bedre kontakt både med 

barn, og begge foreldre/foresatte 

• Legge til rette for at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne eller kroniske 

sykdommer opplever mestring og god 

livskvalitet 

• Ivareta mennesker med psykiske lidelser 

• Ettervern for ferdigbehandlede 

rusmisbrukere 

• Legge til rette for samarbeid med 

frivillige, men ikke til erstatning for 

kommunale tjenester 

• Forsterket helsesykepleiertilbud på skolene 

• Tilstrekkelige antall fastleger og økte 

ressurser til legevakten 

• Legge til rette for varmtvannsbehandling i 

Halden med tilstrekkelig kapasitet 

2. Oppvekstsvilkår og skole 
• Opprettholde og utvikle Prestebakke skole 

med egen rektor 

• Bygge moderne skole i Halden sentrum. 

Bevare og ominnrede gamle Os skole for 

klassetrinn 1 til 4 

• Opprettholde alle linjer ved Halden 

videregående skole 

• Støtte tiltak mot mobbing, rus, og vold 

• Skape gode møteplasser hvor ungdom fra 

forskjellige kulturer møtes   

• Gi gode skoletilbud til barn med spesielle 

behov utført av pedagogisk personale  

• Legge til rette for at alle barn kan delta i 

fritids- og idrettsaktiviteter 

• Støtte Ungt Entreprenørskap og Kunnskap 

i Sentrum 

• Opprette en kommunal formidlingstjeneste 

med jobbtilbud til skoleungdom 

• Stimulere til flere lærlingeplasser 

3. Næringsliv 
• Legge til rette for nye arbeidsplasser i 

Halden og sørge for at det alltid er 

næringsarealer tilgjengelig 

• Arbeide for bedre rammebetingelser for 

næringslivet og hjørnestensbedriftene  

• Fritak for CO2 avgift for Norske Skog 

Saugbrugs 

• Tilrettelegge for handel i hele sentrum –

adkomst og parkering 

• Arbeide for å fjerne terskelen ved 

Svinesund  

• Opprettholde Mølen som kommunal havn 

• Kommunens landbruksavdeling skal 

inspirerer og styrker de lokale bøndene 

• Sette fokus på lokal mat og økt 

selvforsyningsgrad 

• Arbeide for å beholde Tingretten i Halden 

og få flere statlige/fylkeskommunale 

arbeidsplasser til kommunen
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• Samarbeide med grensekommunene Dals 

Ed, Tanum og Strömstad 

4. Miljø og klima 
• Aktivt støtte klimasmart landbruk  

• Arbeide for økt karbonfangst gjennom 

grønne arealer og aktivt skogbruk som 

binder CO2 

• Sørge for grønne lunger ved fortetning i 

byområdet 

• Forsterket satsing på utslippsfrie kjøretøy i 

kommunen 

• Gå inn for klimanøytral kollektivtrafikk 

(busser på bio-gass eller elektrisk) 

• Begrensning av fyrverkeri privat regi. 

• Være pådriver for togstopp på Kornsjø 

• Være pådriver for utbygging av gang- og 

sykkelveier spesielt langs RV 21 og 22 og 

andre tett trafikkerte traseer.  

• Legge til rette for sykkelveier  

• Arbeide for fremtidig togtrasé gjennom 

Bohuslän  

• Aktivt følge opp den kommunale 

miljøvernplanen 

• Ingen utbygging av vindkraftparker i 

Halden på bekostning av unike 

naturområder og artsmangfold 

5. Arealbruk 
• Dyrket mark skal vernes 

• Ivareta Haldens rike omland, 

kulturlandskap og unike byavgrensning 

• Legge til rette for næringsutvikling og 

bosetting i hele kommunen  

• Åpenhet og bred folkelig medvirkning i 

forbindelse med by- og arealplanlegging 

6. Kultur og idrett 
• Støtte til Det Norske Blåseensemblet 

• Støtte Opera Østfold på Fredriksten  

• Tilrettelegge for skolekorps 

• Støtte etableringen av et teatermuseum i 

Halden 

• Arbeide for aktive miljøer innen teater, 

dans og bildende kunst samt støtte 

etablering av offentlig galleri i Halden 

• Fremme historiene om Jellhaugen og 

vikingskipet i Berg  

• Opprettholde utdannelsen i musikk og 

drama ved Halden videregående skole 

• Støtte til frivillig organisasjoner og lag  

• Sikre Kirken midler til drift og vedlikehold 

• Arbeide for kommunal byantikvar - sikre 

den historiske byen 

• Restaurere Konservativen 

• Bygge ny idrettshall på Os med basishall 

• Arbeide for ny svømmehall i sentrum 

• Et allsidig fritidstilbud for barn og 

ungdom, også for de barna som ikke driver 

med organisert og idrett 

7. Inkludering 
• Legge til rette for inkludering og mangfold 

slik at flest mulig kan delta i 

lokalsamfunnet. 

• Bistå og støtte Frivilligsentralen i arbeidet 

med integrering, leksehjelp og 

språktrening 

• Opprettholde og videreutvikle Maurtua 

barnehage 

• Legge til rette for at barn og ungdom 

integreres i lokale organisasjoner 

8. Rovdyrpolitikk 
• Lokal forvaltning av rovdyr 

• Mulighet til å ta ut nærgående dyr og 

respektere nødvergeretten 

• Sette i verk tiltak for å begrense skade fra 

villsvin 

9. Tekniske tjenester  
• Bedre vedlikehold av veier og gater. Flere 

veier med fast dekke  

• Fortsette utskifting av vann og 

kloakkledninger – gjennomføre 

eksisterende plan 

• Utarbeide en vedlikeholdsplan for 

kommunale bygninger som iverksettes 

snarest mulig 

10. Politikk og tjenesteyting 
• Involvere ungdom i utviklingen av 

kommunen 

• God service overfor innbyggere og 

næringsliv med kort saksbehandlingstid 

• Kommunesaker skal være tilstrekkelig 

utredet og åpne for innsyn 

• Fortsatt klart skille mellom politikk og 

administrasjon  


