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Venstre setter i 2009 barn og unge først 
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Øvrige hovesdsatsningsområder 
 

Økonomisk ansvarlighet 
 

• Venstre vil redusere investeringene 
• Venstre vil gjennomgå overforbruket 

innen helse og sosial i 2009 
 

 
Foto: Microsoft 

 
 

Skole for kunnskap og muligheter 
 

• Lærerdekningen beholdes som i år. 
• Det beholdes flere assistenter enn rådmannen 

legger opp til i sitt budsjett. 
 

 
Foto: Halden Dagblad  (Prestebakke skole) 

Et mangfoldig kulturliv 
 

• Støtte til arrangementer, korps, ishall og 
foreninger opprettholdes. 

• Mangfoldsfokuset videreføres i 2009. 
 

 
Foto: Halden Dagblad 

 
 

Mer til dem som trenger det mest 
 

• Venstre vil beholde Iddebo omsorgssenter 
• Eiendomsskatten økes ikke. Vi kompenserer 

ved å heve bunnfradraget vesentlig. 
 

 
Foto: Microsoft 
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 Innledning 

Halden kommune har over tid lagt seg på et gjeldsnivå som nå for alvor 

rammer tjenesteproduksjonen. Halden Venstre vil redusere 

investeringsnivået og selge eiendommer slik at gjeldsbyrden i langt mindre 

grad enn i dag vil påvirke tjenesteproduksjonen til den jevne haldenser. 

Halden Venstre velger i 2009 å prioritere barn og unge. Dette innebærer at 

det kun er de investeringstiltakene som kommer barn og unge direkte til 

gode som opprettholdes. Det innebærer også at skolen og aktivitetstilbud til 

barn og ungdom i størst mulig grad skjermes for endringer.  

I tillegg vil Halden Venstre redusere godtgjørslene til politikerne, beholde 

Iddebo og redusere kostnadene til ledelse i Halden kommune. 

Eiendomsskatten blir i vårt budsjett ikke økt i forhold til tidligere år, og 

bunnfradraget heves, slik at eiendomsskatten ikke rammer de som trenger 

det mest i så stor grad som det ellers ville gjort. 

 

En skole for kunnskap og like muligheter 

Grunnskolen er den viktigste arenaen for utvikling av kunnskap og sosial 

kompetanse. Det er derfor viktig å beholde dagens bemanningsnivå.   

Desverre er det ikke innenfor årets stramme økonomiske rammer muligheter 

til å skjerme skolesektoren helt. Det er samtidig helt klart at når kommunen 

får flere penger i framtiden, er det skolesektoren som bør prioriteres. Det er i 

grunnskolen grunnlaget for morgendagens samfunn legges. 

• Grunnbemanningen av pedagogisk personale reduseres ikke. 

• Reduksjonen av assistenter/miljøarbeidere gjøres mindre. 

• Investeringer i skolesektoren beholdes som i Rådmannens budsjett. 
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Et mangfoldig kulturliv 

Halden har et rikt og mangfoldig kultur- og idrettsliv som må oppretholdes 

og stimuleres. Gjennom økt trivsel og aktivitet innen kultur- og 

idrettssektoren får flere muligheten til å oppleve mestring gjennom 

deltakelse i skapende virksomhet, enten som tilskuer eller aktiv deltaker.  

Støtte til 17. mai reduseres og ansettelse av idrettskonsulent utsettes ett år. 

Barne- og ungdomsstyrkningen i kulturbudsjettet er kommet etter stort 

påtrykk fra Halden Venstres representant i utvalget. Derfor er det viktig å 

beholde denne. Støtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og 

arrangementsstøtte ivaretas for at tilbudet til barn og ungdom skal reelt 

forbedres. Halden Venstre har valgt å prioritere tiltakene til barn og unge 

denne perioden og har derfor valgt å omprioritere noe i forhold til 

Rådmannens budsjett. Halden Venstre beklager de øvrige reduksjonene 

innen feltet og vil komme tilbake til bedre ordninger for idrettsanlegg i 

senere budsjetter. 

• Frie kulturmidler beholdes som foregående år. 

• Barne- og ungdomssatsningen til Rådmannen etter påtrykk fra Venstre 

videreføres i vårt budsjettforslag. 

• Støtte til lag og foreninger samt korpsstøtten videreføres. 

• Investeringene innen kultur- og idrettsområdet opprettholdes som i 

Rådmannens budsjett og som oppfølging av Kulturplan og Idretts- og 

friluftslivsplan. 

• Mangfold og inkludering blir fortsatt hovedfokuset innen 

kulturområdet. Mangfoldsåret skal ikke være et blaff, men en 

begynnelse. 

• Avtale med Halden Ishall reforhandles til kr. 400 000 i tilskudd. 
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Mer til dem som trenger det mest 

Alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn og sosial status. Derfor 

er det viktig med tiltak for å sikre de som trenger det mest i alle sektorer. 

Eiendomsskatten økes ikke i Venstres budsjett, bunnfradraget settes høyere 

og på sikt bør eiendomsskatten fjernes, slik at den ikke rammer de som 

trenger det mest. 

• Eiendomsskatten beholdes på samme nivå som i dag, og økes derfor 

ikke for 2009. Bunnfradraget økes kraftig. På sikt skal 

Eiendomsskatten avskaffes. 

• Iddebo bo- og omsorgssenter opprettholdes. 

• Halden Venstre vil foreslå å lage Fattigdomsplan i 2009. 

• Halden Venstre vil gjennomgå bruk av tvangstiltak og ordninger som 

sikrer brukermedvirkning i psykiatrien. 

 

Økonomisk ansvarlighet 

Det er viktig at kommunen drives økonomisk ansvarlig. Det vi gjør i dag skal 

ikke forpurre planer for framtiden. 

• Det iverksettes ENØK-tiltak i alle sektorer. 

• Det økonomiske overforbruket innen helse og sosial må gjennomgås. 

• Lån reforhandles til nedbetalingstid på 30 år. Det må planlegges salg 

av eiendommer og lavere investeringsnivå i framtiden. 

• Innrømmelse av gjeld til Halden Havn.Overtatt område godtgjøres 

med kr 8 Mill. Beløpet føres som gjeld 

• Redusere kostnadene til politisk ledelse. 
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Haldensere, Kontakt oss! 

 Roar Günther Andersen Tone Skråning 

Kommunestyrepolitikere og faste utvalgsmedlemmer: 

Roar Günther Andersen, Gruppeleder for Halden Venstre, 1. vara til Formannskapet, 3. vara 

til Administrasjonsutvalget og medlem av Dyrevernsnemnda.  

Mobil: 934 26 419. 
 

Tone Skråning, Kommunestyrerepresentant, Medlem i Hovedutvalg for Undervisning og 

oppvekst, 17. maikomiteen, Tilflyttingsnemnda og Forstanderskapet til Halden Sparebank1.  

Mobil: 952 27 717. E-post: tone.skraning@hiof.no  
 

Geir Helge Sandsmark, 1. vara til kommunestyret, leder i Halden Venstre, Medlem av 

Hovedutvalg for og nærings- og  miljøpolitikk, Forliksrådet og 5. vara i Undervisning og Oppvekst. 

Mobil: 951 60 369. E-post: sandsmark@halden.net
 

Per Magnus F. Sandsmark, 3. vara til kommunestyret, Medlem av Utvalg for kultur og idrett. 

Mobil: 951 48 331. E-post: per.magnus@umeu.no  

 Per Magnus Finnanger Sandsmark  Geir Helge Sandsmark 
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