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Forord 
 
 
Halden kommune vedtok i budsjett 2003 at det skulle utarbeides en kulturplan. Utvalg for kultur og idrett fulgte 
opp budsjettvedtaket i PS 05/15 08.02.2005 og planarbeidet ble satt på dagsordenen for enhet for kultur og idrett. 
  
Det har blitt lagt frem flere utkast og forslag for politisk drøfting i dette tidsrommet. Signalene er blitt fanget opp 
av kulturadministrasjonen, som har bearbeidet innspillene til å bli den planen den er i dag. Resultatet har ikke 
minst blitt til gjennom invitasjon til deltakelse fra kulturlivet, institusjoner, og privatpersoner – og den respons 
som da har kommet inn. Halden kommune mener nå å kunne presentere en plan som har i seg innspill, føringer 
og forslag tuftet på et bredt samarbeid mellom mange aktører. 

Det utvidede kulturbegrep ble innført på 70-tallet og idrett ble inkludert innunder kulturbegrepet. 
Kulturministeren har satt fokus på og appellert til debatt rundt vesensforskjellen mellom kultur og idrett. Derfor 
ser vi det som hensiktsmessig å ha en plan for kulturfeltet og en for idrettsfeltet. Av den grunn omhandler ikke 
denne plan idrett (se Idretts- og friluftsplanen). 

Planen tar mål av seg av å være en bruksplan: Et redskap for både kulturlivet, administrasjonen og politisk nivå. 
Enhet for kultur og idrett mener at dokumentet som nå presenteres, er både samlende og dynamisk. Det har i 
tillegg i seg et forbedrings- og utviklingspotensiale og bør bearbeides aktivt i årene som kommer. Kulturplanen 
har alt å tjene på å bli utfordret og bli gjenstand for debatt.  
 
Planen har et ambisiøst tilsnitt, men med realistiske målsetninger for perioden planen gjelder for. Blant de mest 
ærgjerrige, er målsetningen om at Halden kommune skal bli en av landets beste kommuner å vokse opp i for 
barn og unge.  
 
Halden kommune har også vyer om å kunne fostre utøvende kunstnere på nasjonalt nivå, gjennom aktivt 
tilrettelagt ungdomssatsning og gode øvings- og treningslokaler for alle aktører i kulturlivet. 
 
 
 
Halden, 12. november 2007 
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1.0 Kulturplan           
 
 
1.1 Kulturplan – hva og hvorfor? 
 
kulturplanen er et styringsdokument for Halden kommunes engasjement på kulturfeltet. Den gir et bilde av 
Haldens kulturliv, aktivitetsnivå og rammebetingelser, skal skape bevissthet, peke på behov og utfordringer og 
tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordeling. Planen skal hjelpe oss til å holde stø kurs, finne oversikt, prioritere 
og skape ryddighet i forhold til oss selv og omverdenen. 
 
En kulturplan skal være dynamisk: Den skal peke på vår historie og identitet og utvise stolthet for hvem og hva 
vi er, samtidig som den fokuserer på vårt utviklingspotensiale, trekker inn nasjonale føringer og viser åpenhet for 
den tid vi lever i. 
 
Planens formål er også å være en inspirasjonskilde: Gjennom vyer og visjon, kan ønsket om å prøve å strekke 
seg lenger og overgå seg selv lett oppstå. Et felles fyrtårn å seile mot er essensielt når man skal dra i samme 
retning. En visjon skal holde oss samlet på ferd mot det nærmest uoppnåelige. 
 
 
1.2 Mål og tiltak 
 
 

• Planen skal være en bruksplan: Den skal være et aktivt redskap for både 
forvaltningen og aktører i kulturlivet. 

 
• Kultur griper inn i flere kommunale sektorer og planen skal derfor ha en 

sektorovergripende rolle i forvaltningen og brukes for samarbeide på 
tvers av kommunalavdelingene. 

   
• Planen skal rulleres i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet og 

operasjonaliseres i forhold til konkrete tiltak. 
 

• Når planen vedtas, er den retningsgivende og forpliktende. 
 

• Planen skal kunne utfordres og påvirkes ved å bli utsatt for debatt og 
innspill i forskjellige fora. Det er gjennom eier-følelse til dokumentet at 
den vil få full kraft og funksjonalitet. 
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2.0 Historikk – Å bo i Halden kommune – Statistikk     
 
2.1 Kort historikk 
Halden ligger geografisk til for næringsliv. Derfor har skogbruk, landbruk, industri, sjøfart og handel hatt stor 
betydning for byen og distriktet opp gjennom historien. Den sørvendte ra-jorda lokket til seg bonden helt fra 
steinalderen. Mange fornminner vitner om stor aktivitet. Jelhaug ved Viksletta har en av Nordens største 
gravhauger.  
 
Distriktet har en svært variert topografi. De store skogområdene, vassdrag og fjord har hatt stor betydning for 
utviklingen. Allerede tidlig var det oppført møllebruk ved Tistas fossestryk. Rundt 1500 tallet ble den første 
vannsaga tatt i bruk ved Tistedalsfossen og en ny epoke ble skapt. En rekke sagbruk fulgte, inntil eierne i 1859 
slo seg sammen i Saugbruksforeningen, som senere ble byens  store treforedlingsbedrift. Fra utlandet var det et 
stort behov for trelast, og mange skip fra Europa anløp vår havn. Fredrikshald ble en av landets mest betydelige 
sjøfartsbyer . På samme tid var byen en stor industriby. Bare Kristiania sysselsatte flere personer. 
  
Den eldste, store bedriften var Haldens Bomuldspinneri & Væveri fra 1813. Granittbrudd og steinindustri 
sysselsatte på det meste 2000 mann og byen var Norges største eksportør av stein. Mest kjent er Monolitten i 
Vigerlandsparken. Da etterspørselen etter stein og trelast ebbet ut, kom ny industri til. Med sine mange 
skofabrikker ble Halden kalt ”sko- hovedstaden” i Norge.  

Halden er framfor alt kjent for Fredriksten festning som har stått i mot flere angrep opp igjennom historien og 
aldri er blitt beseiret. I 1718 falt svenskekongen Carl 12 her.  

Fra å være ladestedet Halden ga kong Fredrik III byen kjøpstadsrettigheter. Og den nye byen omdøptes til 
Fredrikshald. I 1928 tok byen tilbake sitt gamle navn Halden.  

Halden er den kommune i Norge som har opplevd flest bybranner. I 1716 brant den for fjerde gang. Men da var 
det borgerne selv som satte fyr på byen, for å jage ut svenskehæren. Denne historien er foreviget i Norges 
nasjonalsang. Etter nok en totalødeleggelse i 1826 vokste det fram en ny by av asken. Kunsthistorikere snakker 
om ”Fredrikshaldstilen.” De tre G’ene satte sitt preg på arkitektturen: Arkitektene Grosch, Gedde og Garben. 
Med dem fikk vi empirebyen Halden. 

Halden har også tradisjon som kulturby. I andre etasje i Konservativen finner vi Norges eldste teatersal. Her var 
det forestillinger helt fra 1770-årene og fram til 1884. Bygningen spilte en viktig rolle i byens samfunnsliv. I 
1838 ble riksklenodiet Fredrikshalds teater innviet. Den har Norges eldste barokkscene. Halden har fostret 
mange eminente kunstnere. Blant de mest kjente finner vi eksempelvis maleren Thomas Fearnley, komponisten 
Oscar Borg og forfatteren Sven Elvestad. Også innen idretten har byen gjort seg bemerket. Olaf Knudsen vant 
for eksempel hele 11 NM-titler i bryting. 

2.2 Halden i dag 
 
Halden kommune har i dag et allsidig næringsliv og mange kultur-, idretts- og fritids-tilbud.  Her finnes en 
mengde idrettshaller, golfbane, turløyper, lysløyper og turhytter som er et godt utgangspunkt både for bruk, 
rekreasjon og videreutvikling. Halden har flere teatergrupper, et variert musikkliv med sju korps, ni kor, flere 
titalls rockeband, rockehus, profesjonelt lydstudio og byorkester.  
 
Industrien har sin basis i treforedling, informasjonsteknologi, elektronikk, samt verksted-, kjemisk og vare-
produserende industri. Halden er en prisbelønnet miljøby og en ledende IT- og forskningsby. Som eksempel 
tiltrekker Institutt for energiteknikk og OM Technology seg forskere fra hele verden.  Halden er også et 
tyngdepunkt for skole, med nærmere 2200 studenter. 
 
 
 
2.3 Areal fordeling 
 
Halden ble slått sammen med kommunene Berg og Idd i 1967. Kommunen har et samlet areal på 640 km2 
hvorav 345 km2 er produktiv skog, 60 km2 er dyrket jord og 44 km2 er vann. 
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2.4 Befolkningsutvikling 
 
Folketallet i kommunen var pr. 1.1.2005: 27 582.  Folketallet har stort sett holdt seg stabilt, men har vist en 
økende tendens de siste ti årene. Dette har sammenheng med økende netto innflytting, jfr. tabellen under som er 
hentet fra Østfold Analyse, Østfold fylkeskommune.  
 
SSB kan oppgi følgende nøkkeltall: Når det gjelder barn og unge 0-17 år har Halden 22,5 % og samme andel 
som fylket, mot 23,6 % for landet som helhet. Når det gjelder andelen eldre 80 år og over, har Halden 5,5 %, 
Østfold fylke 4,7 % og 4,6 % for landet sett under ett. 
 
Tabellen nedenfor er hentet inn fra SSB og viser framskrivningen for alternativ MMMM, årligårs innenfor 
planperioden 2006 – 2009 og deretter 2010 og 2020. 
 
Aldersgruppe 2006 2007 2008 2009 2010 2020 
0-6 år 2301 2308 2278 2242 2233 2260 
7 – 12 år 2159 2147 2161 2189 2147 2042 
13 – 15 år 1109 1070 1103 1092 1126 1066 
16 – 19 år 1341 1438 1444 1476 1485 1488 
20 – 39 år 7159 7088 7059 7009 7023 7286 
40 – 54 år 5532 5613 5713 5782 5821 6140 
55 – 67 år 4247 4377 4447 4560 4672 4769 
68 – 80 år 2643 2601 2554 2553 2545 3703 
80 - 1347 1342 1370 1368 1313 1198 
Tils. i alt 27838 27989 28129 28271 28415 29952 
 
 
2.5 Barn, ungdom og voksne 
 
Tabellen fra Statistisk sentralbyrå viser i hovedtrekk følgende: 
 
Barnegruppene for barn viser her små endringer, faktisk litt nedgang. Dette må ha sammenheng med at SSB’s 
framskrivingsalternativ MMMM ikke har fanget opp den høye nettoinnflytningen på 1990-tallet. Vanligvis er 
dette yngre mennesker.  Aldersgruppene 13- til 16 og 16-19 år viser et økende antall innenfor planperioden og 
fram til 2010. 
 
Når det gjelder de voksne aldersgruppene, vil antallet innen 20-39 være noenlunde stabilt, mens 40-54 viser en 
forholdsvis sterk økning. 55+ fram til 67 år får en tilvekst på ca 500, mens gruppen 68-80 vil være stabil fram til 
2010, men får da en kraftig økning fram til 2020. Eldrebølgen her skyldes etterkrigsfødslene fra 1945 og utover, 
som dessuten var betinget av store grupper yngre eldre på 20-tallet 
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3.0 Kultur – definisjon og betyding – visjon og mål     
 
 
3.1 Definisjon  

Ordet kultur kommer fra de latinske ordene colere eller cultura som betyr å «dyrke», «bearbeide» eller 
«kultivere». Kultur brukes om å dyrke jord, skog og planter, men like gjerne i overført betydning. Det kan mer 
spesielt omfatte et spesielt samfunns utviklingstrinn. Kultur brukes dermed som en samlebetegnelse på et 
enkeltmenneskes eller et samfunns materielle og åndelige utvikling: både tankeinnholdet, foredlingsprosessen og 
selve resultatet.  

Kultur kan være noe en gruppe mennesker har felles til forskjell fra andre grupper. Det kan også bety dannelse 
og fine manerer. Kultur er ikke minst mye brukt i sammenheng med billedkunst, arkitektur, film, teater, 
litteratur, dans og musikk.  

Kultur handler om å gjøre kommunikasjon mulig, gjennom felles språk, felles erfaring, felles kunnskaper og 
felles verdier. Eller vi kan si at kultur er de skikker, verdier og væremåter som overføres, om enn i noe forandret 
form, fra generasjon til generasjon. Kultur har både røtter og føtter. 

3.2 Betydning 

Kultur er grunnlaget for identitet og tilhørighet. I kraft av seg selv har den også evne til omstilling og utvikling. 
Kultur skaper trivsel, og der folk trives, bruker de også penger, som blir en effekt til å opprettholde et levende 
by- og bygdemiljø. Nye innbyggere spør like mye etter kultur som etter andre tjenester: Hva kan jeg være med 
på? Hva kan jeg oppleve? Hvor kan jeg treffe folk og bli kjent? Hva med kreative arbeidsplasser, finnes de? Det 
gir trygghet og nærhet å samles om gode møteplasser og referere til felles opplevelser. Det er slående hvordan 
menneskets søken etter opplevelser blir stadig viktigere og at vi bruker mer penger en tidligere på uteliv, kunst 
og kultur. 
 
Kultur har stor betydning for helse og forebygging. Som Andrè Bjerke sier: ”Kunsten er mer enn et fag, den er 
mer enn kallet for de utvalgte få – den er en formende kraft i oss alle”. Ved å la barn og unge få møte og 
bearbeide kulturelle uttrykk helt fra småbarnsstadiet, vil de kunne opparbeide og utvikle sitt eget repertoar å 
spille på, finne mening i tilværelsen og oppnå mestring.  
 
I Halden-samfunnet som i landet forøvrig, er mange barn utsatt for omsorgssvikt og dårlig stimulering, og for 
disse vil kulturelle samfunns- tiltak og -tilbud ha ekstra stor verdi. Nyere forskning har påvist at musikk- og 
kulturopplevelser gir gevinst i form av smertelindring og angstdemping og kan være direkte sykdoms-
forebyggende. Men dette visste allerede Aristoteles, som flere hundre år før Kristus oppdaget det nære og 
uoppløselige forhold mellom kropp og sjel. 
 
Fordi kultur har så stor helse- og forebyggende effekt, er det viktig å legge til rette for en universell 
utformingslik at mennesker med ulike behov får tilgang til de kulturtilbud som tilbys.  
 
Halden kommune ser på kultur som et mål og middel til å bevare og utvikle Halden-samfunnet på en positiv 
måte. Kultur har ikke minst et viktig forebyggende aspekt.  
 
3.3 Ny samfunnsstruktur 
 
Et tydelig trekk i dagens samfunn er en av-institusjonalisering. De etablerte institusjonene utfordres av 
prosjektteatre, kammermusikk og små dansekompanier. På festivalområdet ser vi en åpenbar vekst, mens antall 
frilansere er stadig økende. Frihet, risiko og audition er en viktig del av kunstnernes ”hverdag”. 
 
En ny samfunnsstruktur er på vei inn. Vi ser en tydelig tendens av desentralisering. Samfunnet er blitt mer 
fragmentert, mer mobilt og mer preget av risiko. Arbeidslivet preges av fleksibilitet, uformelle relasjoner og 
nettverk, og at man i større grad enn tidligere får være med å utvikle sin egen jobb. Prosjekter, og især mindre 
prosjekter, er blitt den typiske arbeidsform. 
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Vi er i ferd med å bevege oss fra et informasjonssamfunn til et drømmesamfunn: Sinnsstemninger, følelser, 
opplevelser og historier knyttet til ulike produkter blir mer sentrale komponenter i økonomien enn selve 
produktet. Nå skal vi selge drømmer. 
 
En økende ”kulturalisering” av samfunnet medfører at fokus ikke bare rettes mot å produsere varer og tjenester, 
men ikke minst mot symboler, aura, stemninger og opplevelser. Menneskelige kvaliteter som vil bli verdsatt høyt 
er dermed  knyttet til kreativitet, lekenhet, fantasi og evne til å tenke stort og nytt.  

 
3.4 Kultur og næring /opplevelsesøkonomi 
 
Den karismatiske kunstnerrollen er på hell. Kunstnerne søker mer og mer mot det politiske felt, som har fokus på 
rettferdighet, samarbeid og økonomisk vekst. To verdi-systemer er i ferd med å smelte sammen: ”Leiren” hvor 
det ikke er anerkjent å tjene raske penger og ”leiren” hvor det er helt legitimt å gjøre det. I dette spenningsfeltet 
oppstår det vi kaller kulturbasert næring eller ren kulturnæring. Midt oppe i dette er det imidlertid viktig å bli 
påmint om at kunsten alltid vil ha behov for det autonome rom -  for frihet og valgfrihet -  hvor krav til 
inntjening og lønnsomhet ikke må være overordnet.  
 
Kulturnæringer defineres som de næringer som fremstiller produkter hvor kommunikasjon er primæregenskaper. 
Eksempler på slike næringer er annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bøker, aviser, blader, design, film, 
foto, video, musikk, utøvende kunst, TV, radio, bibliotek og museer. Videre skiller en mellom helkommersielle 
næringer og næringer med blandet økonomi. 

Til nå har kulturbaserte næringer hatt liten oppmerksomhet som næringer, men snarere kun som kulturbærere. 
Samtidig er dette et felt der det økonomiske verdiskapingspotensialet er stort, og som er i vekst. Kulturbaserte 
næringer kan like gjerne oversettes med kultur og opplevelsesøkonomi, et begrep som kanskje er vel så 
dekkende. 

Framtidas arbeidsplasser ser ut til å ville komme innenfor områdene kunnskapstjenester, kommunikasjons-
tjenester og opplevelsestjenester. Her får vi fire innfallsvinkler: 
 
 
1. Kultur som næring: Industriell og håndverksmessig produksjon (eks: billedkunst, musikk, litteratur, 

teater, film, dataspill osv) og stedbunden opplevelsesproduksjon (arrangement, attraksjoner, museer 
osv.) 

 
2. Kultur som ressurs og kreativitetsleverandør for næringslivet. Emosjonelle fordeler som 

omdømmebygging, design, historiefortelling og følelser blir konkurransefortrinn. 
 
3. Næringslivet som ressurs for kunst- og kulturverdenen: Sponsing/samarbeid, kultur som 

investeringsmarked (eks. film). 
 
4. Kultur som forutsetning/redskap for stedsbasert næringsutvikling. 
 
 
I Halden kommune finns det grunnlag og ressurser for en bredspektret utvikling innen  kulturbasert næring.  
Både profesjonelle, amatører og forskjellige kulturgrupperinger har tilholdssted her og mange av dem arbeider 
innen opplevelsesøkonomi. De utviser stor aktivitet, kreativitet og ikke minst tør å ta en risiko. 
 
Men ikke all kulturvirksomhet kan eller skal bli omdannet til lønnsomme, markedsbaserte bedrifter. I utviklingen 
av en politikk for kulturnæringene, er det viktig å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv som tar hensyn til alle 
ledd i en verdikjede. Ledd som ikke genererer direkte økonomiske verdiskapning kan allikevel være en 
forutsetning for å utløse et næringspotensial i andre ledd. 

Rock er eksempel på en kulturnæring som kan skape arbeidsplasser, til bandenes egne medlemmer, 
innspillingsstudioer, konsertarrangører, management og regionalt senter for rock. Fra rockens inntog på 1950-60- 
tallet og frem til i dag er det mange generasjoner som har fått et nært forhold til rock. Tradisjonen og 
nedslagsfeltet er stort i Halden og Østfold. Et godt og spisset rockemiljø i Østfold kan derfor være en faktor ved 
etablering av nye bedrifter, samt innflytting/ bosetting i fylket.  
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I Halden har vi sett kjellerband bli til rockartister (Henning Kvitnes), bygdearrangementer bli til profesjonell 
festival (Down on the farm) og barneteater og kor som samarbeider med profesjonelle kunstnere og 
kulturinstitusjoner om å lage opera eller teaterforestillinger (Opera på Fredriksten). Ny og billigere teknologi kan 
frembringe unge talenter i musikk eller film , som kan gjøre disse feltene til en næringsvei.  

3.5 Innovasjon: Nye kombinasjoner av kunnskaper, med et kommersielt siktemål 

Innovasjon er et samlebegrep for nyskaping og kommersialisering av produkter og prosesser. Ordet kan 
defineres som evnen til å tenke nytt eller til å sette sammen kjente ting på nye måter. Innovasjon innebærer 
gjerne ny teknologi, nye produkter, tjenester, design eller nye måter å arbeide på. Konsekvensen blir et nytt eller 
endret produkt, en ny eller endret produksjonsmetode eller en  ny måte å organisere en virksomhet på. Produktet 
må være lansert på markedet og tatt i bruk før det regnes som en innovasjon. 
 
Samarbeid og samspill mellom de forskjellige aktørene, er det sentrale i et innovasjonssystem. Innovasjon 
betegner derfor både en prosess og et produkt som er ført fram til markedet. Innovasjon skjer sjelden isolert i den 
enkelte bedrift. Den foregår som regel i interaksjon med omgivelsene: Med andre bedrifter, kunnskapsmiljøer, 
leverandører og kunder. 
 
Halden kommune har et rikt nærings- og kulturliv med kunnskaper og ressurser til å kunne gå inn i kreative 
prosesser på tvers av miljøer. Mulighetene til interagering blir mangedoblet når vi trekker Østfold og Sverige inn 
i totalbildet. 
 
3.6 Kultur som del av en bærekraftig utvikling 
 
En bærekraftig utvikling blir definert som en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov, uten at det 
går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov.  Vi må derfor ha fokus 
på å bruke ressursene våre fornuftig. 
  
Ut fra dette er det viktig å se på kultur i et vidt perspektiv: Prøve å fange helheten og se kultur som en av mange 
faktorer i nært samarbeid med utdanning, forskning, teknologi og næringsliv.Vi må ha både kulturelle, sosiale og 
økonomiske dimensjoner for øye og tenke og planlegge langsiktig. Kultur har en egen iboende kraft, som kan 
være med på å løfte andre felt. Den gjør det allerede, men har ennå uoppdagede og ubenyttede ressurser. 
 
Kultur betyr som nevnt å dyrke. Fornuftig bruk av jorda kan være et metafor på en bærekraftig utvikling: Jorda 
blir utarmet om vi dyrker det samme år etter år. Vi må derfor tenke og handle langsiktig: Variere avlingene, 
tilføre ny næring, sette de sjeldne og sårbare plantene i egne, skjermede bed, gi støtte til de som er sterke men 
som kan bli enda større, og legge til rette for symbiose, ved å plassere planter som har felles interesser i nærheten 
av hverandre.  
 
3.7 Kultur i et globalt perspektiv 
 
Vi lever i en stadig mer sammenvevd verden, der nasjonale grenser er i ferd med å bli overskredet eller visket ut. 
Vare- og tjenesteproduksjon, handel og finanstransaksjoner kobles stadig tettere sammen. Ikke minst gjennom 
digital teknologi og rask transport pekes det ofte på at både tid og rom blir komprimert, presset sammen. Med 
dette får vi en såkalt globalisering. 
 
I økende grad innlemmes Haldensamfunnet i verdenssamfunnet. Ikke bare har vi enkel tilgang på informasjon 
om alt, men alle har like enkel tilgang på informasjon om oss. Våre tradisjoner og vår særegenhet, det lokale og 
stedbundne, blir mindre og mindre framtredende. Haldenseren tilhører i økende grad den globaliserte 
felleskultur. En positiv side ved dette er at det gjør det lettere for folk å kommunisere på tvers av gamle barrierer. 
 
Globalisering medfører at flere og flere mennesker beveger seg over grensene. Denne bevegelsen påvirker 
naturlig nok folks identitet og forestillinger om seg selv, både blant folkene som forflytter seg og blant folkene 
som tar imot dem. Både innvandrerne og vertssamfunnet må inngå kompromisser for å finne en felles plattform: 
De må skape en ny og felles kultur sammen. I løpet av de siste tiårene har Halden kommune blitt et flerkulturelt 
samfunn. Den ”trauste” haldenseren er ikke lenger den han var og kommer heller aldri til å bli det igjen. 
 
Men følger man blindt med i strømmen, blir man ingen. Derfor kommer omdømmebygging inn som et viktig 
område å fokusere på.  Hvordan vil vi at andre skal oppfatte oss? Hva er våre kjerneverdier? Som et metafor kan 
vi tenke oss Halden som en pakke. Har den vakkert papir og en original utforming, blir den lagt merke til og vil 
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tiltrekke seg handlelystne. Men er innholdet tomt, eller bare inneholder en kjedelig serieproduksjon, kjøper man 
ikke pakken en gang til.  
 
 
3.8 Nasjonale målsetninger og føringer 
 
Stortingsmelding nr. 48: Kulturpolitikk fram mot 2014, favner kulturens bredde og ståsted, foreslår virkemidler 
og legger føringer. ”Det er store utfordringer i det offentlige rommet når det gjelder tilgjengelighet for alle. 
Prinsippet om universell utforming stiller krav til offentlig tilgjengelige bygninger. Boområder og møteplasser. 
Kultur- og kirkedepartementet har ansvaret for å stimulere til at dette blir etterlevd innenfor saksområder til 
departementet.  
 
Bygninger for formidling av kultur skal være tilgjengelig for alle. Kultur og kirkedepartementet har ansvar for å 
etterleve handlingsprogrammet for universell utforming innenfor departementets saksområder. I forbindelse med 
alle byggeprosjekt som departementet gir tilskudd til, vil kravet om tilgjengelighet for alle bli satt som vilkår for 
tilskudd.  
 
Regjeringens handlingsplan ”Fra idè til verdi” (2003) fokuserer på en helhetlig innovasjonspolitikk. Dokumentet 
tar utgangspunkt i visjonen om at Norge skal være ett av de mest nyskapende landene i Europa.  
 
Dagens regjering ønsker å legge til rette for at kultursektoren kan få spille en stor rolle i en nyskapende og 
bærekraftig utvikling. I en global markedssituasjon er det viktig at den verdiskapningen som skjer innenfor 
kultursektoren kommer tydelig fram, og at kulturfeltet får en større plass innenfor et framtidsrettet 
innovasjonssystem. 
 
I Stortingsmelding nr. 22 (2004-05) ”Kultur og næring” finner vi visjonen om at Norge skal bli det mest 
innovative landet i Europa. Staten har dessuten gjennom flere kulturmeldinger beskrevet målsettinger og uttrykt 
behov for felles strategier mellom forvaltningsnivåene for å nå gitte mål. Av nærliggende tiltak nevnes at 2008 
skal bli markeringsåret for kulturelt mangfold og 2009 markeringsåret for kulturminnevern. 
 
I statsbudsjettet for 2006 står det om Opplevelsessenter for pop og rock, at Halden, som en av 6 ”avleggere” til 
det nasjonale senteret i Trøndelag, skal samarbeide i nettverk med Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger og 
Tromsø. Det bevilges 1,5 mill. kroner i prosjektmidler til nettverket. Det forutsettes en betydelig lokal/regional 
delfinansiering av prosjektet. 
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3.9 Visjon, mål og tiltak for Haldens kulturliv 
 
 

Visjon: 
 

Halden – den lille byen med de store opplevelsene ! 

 
Hovedmål: 

 
• Alle Haldensere skal ha mulighet til å delta, med egne forutsetninger, aktivt i Haldens kulturliv, enten 

det er som utøvere eller tilskuere. Gjennom kulturlivet skal alle ha mulighet til å oppleve mestring.  
 
• Halden kommune skal ha et godt samspill med lag og foreninger, stimulere det frivillige kulturliv og 

oppleves som støttespiller og samarbeidspartner. 
 

• Halden kommune skal satse på et fortsatt rikt tilbud innen tradisjonell, kulturell virksomhet. 
 
• Halden kommune skal legge til rette for et helhetlig og kvalitetsorientert kulturliv, slik at vi er sikret et 

mangfold av kulturuttrykk. 
 

• Kultursalen skal befestes og Kulturkvartalet videreutvikles som hovedarenaer for kulturaktiviteter og    
-utfoldelse. 

 
• Kultur skal brukes aktivt som grunnlag for stedsutviklingen og omdømmebyggingen av Halden. 

 
• Halden kommune skal ha en sektorovergripende politikk for kultur og næring og drive en aktiv politikk 

for å fremme kulturbaserte næringer, koblet mot lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
strategier. 

 
• Halden kommune skal ta det flerkulturelle samfunnet på alvor og utnytte mulighetene som ligger i 

dette. 
 
• Halden kommunes kulturpolitikk skal være i tråd med nasjonale og regionale føringer og målsetninger. 

 
• Halden skal være landets beste kommune å vokse opp i for barn og unge.  

 
• Halden skal  være landets beste kommune å bo i for eldre. 

 
• Halden kommune skal legge Universell Utforming til grunn for nybygg og fornying av kulturbygg. 

 
Delmål: 

 
• Halden kommune skal samarbeide med Østfold fylkeskommune om å ha fokus på fylkets kulturelle 

attraksjonskraft. 
 

 
• Halden kommune skal bidra til at publikum tilbys et mangfold av kulturaktiviteter og være med på å 

utfordre til å oppsøke det smalere og litt ukjente. 
 

• Halden kommune skal legge til rette for det moderne menneskes søken etter autentiske opplevelser, 
historie og fortellinger.  

 
• Halden kommune skal bidra til å lage gode møteplasser mellom nordmenn og nordmenn med annen 

etnisk bakgrunn. 
 

• Halden kommune skal legge til rette for samarbeid mellom studenter og kulturlivet i Halden. 
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• Halden kommune skal støtte samarbeide mellom kultur- og helse- og sosial-etaten gjennom prosjekter 
der kultur kan bidra til aktiv fritid og gjøre hverdagen meningsfull for alle deler av befolkningen. 

  
• Halden kommune skal søke å delta i prosjekter med aktuelle partnere innen kulturell virksomhet. 

 
• Halden kommune skal arbeide med et regionalt opplevelsessenter for pop- og rock i Halden. 

 
Tiltak: 

 
• Halden kommune skal samarbeide med Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock om etablering av 

en ”distriktsavdeling” for Østfold i Halden. 
 

• Halden kommune skal bidra til å finne løsninger for markedsføring av Haldens kulturliv gjennom 
internett og moderne kommunikasjonsteknologi. 

 
• Halden kommune skal være med på å legge til rette for halden.no som markedsføringsportal for 

kulturlivet i Halden. 
 

• Halden kommune skal delta i arbeidsgrupper som har som formål å jobbe med PR, reklame og 
omdømmebygging av Halden. 

 
• Halden kommune skal samarbeide med Halden Kulturråd og andre grupper om å se på mulige synergier 

og utradisjonelle samarbeidsformer mellom kulturliv, det offentlige og næringsliv. 
 

• Halden kommune skal rehabilitere Konservativen og utvikle den som en levende kulturarena 
 

• Halden kommune skal delta i Mangfoldsåret 2008 
 

• Halden kommune skal delta i Kulturminnevernåret 2009 
 

• Halden skal tilsluttes nettverk for ”Kultur og helse” og tilby etterutdanning til tilsatte i kultur og 
helsesektoren i kultur som helsefremmende arbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjoner som 
allerede i dag har utdanningen.  
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4.0 Kommunale arenaer for kulturaktiviteter      
 
 
4.1 Kulturkvartalets bygninger og innhold 
 
Kulturkvartalet ligger midt i Halden sentrum og består av ni bygninger. Syv av dem ligger rundt et åpent 
fellesareal: ”Kulturtorg” (Bibliotek, Fredrikshalds teater, Folkets hus, Athletic Sound, Kulturskolen, Kinoen og 
Mellombygget), mens to (Samfundet og Konservativen) ligger i nær tilknytning til kulturtorget, med god 
adkomst mot torget. Hovedinngangene til disse bygningene ligger lett adkomstmessig i forhold til de andre 
kulturbygningene. Kinoen og Kulturskolen er bygget sammen til ett bygg. Utvider vi området med noen hundre 
meter, inkluderer dette også Frivillighetessentralen, danseskole, rockehus, Veslefrikk barneteater, konsertscener 
og kultursal på sydsiden. 
 
Servicesenteret er en informasjonsportal for Halden kommune med sentralbord. Det er et senter for 
informasjon, sosialkontor, ”kulturkontor” og  deler ut nødvendige søknadsskjemaer for kommunale tjenester. 
Halden kommune praktiserer forøvrig ”Døgnåpen kommune”, der alle tjenester og informasjon leveres på 
internett.  
 
DNBE er Haldens profesjonelle orkester med 27 heltidsansatte musikere og en administrasjon på 6 personer. 
Orkesteret øver i Sparebanksalen/ Black Box i påvente av tilrettelagte øvingslokaler i den nye Kultursalen på 
sydsiden. Halden kommune yter årlig 3,1 mill. i tilskudd til driften av DNBE. DNBE har et nasjonalt 
nedslagsfelt, men oppleves til stadighet i musikalsk dialog med lokale aktører.  
 
Folkets Hus har rommet aktiviteter og faste arrangementer som danseskole, eldreakademiet, ungdomsklubb, 
eldredans m.m. Lokalet kan leies og har en kapasitet på ca. 100 stoler. Scenen er sentral i kulturkvartalet og har 
en scene på 2x4 meter, gode toalettforhold, garderobe og utsalgsdisk. Folkets Hus er pr. mai 2007 til salgs og 
dens framtid vanskelig å spå. Det er allikevel viktig å merke seg at huset ligger sentralt i Kulturkvartalet og 
egner seg for kulturell virksomhet.  
 
Samfundet/Halden arbeidersamfunn eies av Studentsamskipnaden og disponeres av studentene i Østfold som 
et regionalt studenthus. Innhold: 3 scener, der storsalen er størst med plass til 500 personer stående og ca 300 
sittende. Samfundet inngår i Norgesnettet, et statlig støttet og nasjonalt dekkende nettverk av høytalersystemer 
og lysanlegg.  
 
Fredrikshalds teater er en kulturell perle, også i nasjonal sammenheng. Det ble bygget i 1838 og har landets 
best bevarte barokke scene. Halden historiske samlinger forvalter utleie av teateret gjennom en fornuftig balanse 
gjennom bruk og forbruk av dette unike kulturminnet.  
 
Biblioteket: Halden bibliotek blir først og fremst brukt av haldensere, men også av byens studenter og naboer i 
øst. Hele 70% av byens innbyggere er innskrevet som lånere. Biblioteket jobber også med innsamling og 
oppbevaring av trykt materiale om Halden og av Haldenforfattere. Haldensamlingen består også av en 
billedsamling. (Se utdypende kapittel om biblioteket under 5.0) 
 
Sparebanksalen/Black Box er DNBEs øvingslokale i påvente av ny Kultursal på sydsiden. Salen benyttes også 
av byens musikk- og teatermiljø til øvelser og forestillinger.  
 
Konservativen: Se utdypende kapittel under 4.1.1 
  
Alladin kino: Halden kommune eier bygget og leier ut til Norsk Kinodrift. Kinoen har ca 272 seter, godt 
lydanlegg og egen scene. Aladdin egner seg godt for konserter, kulturmønstringer og øvelser i storformat. Det 
var i sin tid påtenkt en mindre sal i forbindelse med Aladdin, men den rollen ser Samfundet ut til å fylle, der de 
med Aladdins gamle filmfremviser, har dannet filmklubb for smalere film. 
 
Mellombygget binder kino og kulturskole sammen. Første etasje rommer kiosk, kontor og arealer med 
sittegrupper. En heis gjør kinosalen tilgjengelig for bevegelseshemmede. Bygget er også en halv etasje i åpent 
landskap som per i dag brukes i liten grad. Enkelte lag, foreninger ønsker å benytte lokalene til utstillinger, 
samvær og lignende, men dagens bruk gjør det i noe grad komplisert å åpne for slik bruk.  
 
Kulturskolen: Halden kulturskole er en kommunal virksomhet som gir tilbud om estetisk opplæring til barn og 
ungdom på fritiden. Satsningsområder er tegne og male, drama, musikal, gitar, piano, sang, strykeinstrument og 
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marimba. Kulturskolen har i dag 314 elevplasser som er fordelt likt mellom instumentalopplæring og andre fag. 
(Se utdypende kapittel om kulturskolen 6.3).  
 
Ungdomshuset/Ungdomsklubben drives av Halden Røde kors med driftstilskudd fra Halden kommune. Huset 
tilbyr deltakelse i hus- demokrati og styre, kiosk, kinorom, kafè og diskotek. Ungdomshuset jobber i nettverk 
med Rockehuset og Frivillighetssentralen. Ungdomshuset er åpent onsdag, fredag og lørdag. (Se utydpende 
kapittel om Ungdomsklubben under 6.7). 
 
Athletic Sound: Bygget som rommer Athletic Sound Studio eies av Halden kommune, hvor Kai Andersen står 
for driften. Han har utviklet dette til å bli ett av Norges mest sentrale og populære studioer for innspilling av rock 
og pop, med både norske og utenlandske artister. 
 
 
4.1.1 Konservativen 
 
Konservativen er et gammelt verneverdig bygg avsatt til kulturelle formål. Bygget rommer en gammel, ærverdig 
teatersal med tilstøtende rom. Halden kommune har avsatt 1.5 millioner kroner til restaurering av 
Konservativens gamle sal. 1.etg har mange rom, hvorav Halden kulturråd benytter to.  
 
Administrasjonen har det siste året arbeidet etter følgende vedtak i utvalg for kultur og idrett:  
 
Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide en fullverdig rehabiliteringsplan for Konservativen. Dette skal skje i 
samsvar med antikvariske myndigheter og kulturrådet. UKI holdes fortløpende orientert om arbeidet.  
  
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med arkitekt, representant for kulturrådet, teknisk fagkyndig, enhetsleder 
kultur, kulturkoordinator og representant fra rådmannens stab. 
 
Det er nå utarbeidet en fullverdig rehabiliteringsplan for Konservativen. Den inneholder restaurering av 
teatersalen i andre etasje og opprusting av første etasje i den gamle bygningen. Bygging av bygget som skal 
binde sammen hovedbygget og Sparebanksalen med heis, samt enkel scene- og lys-løsning for teatersalen. 
 
Prosjektet har ikke tatt hensyn til inventar og utstyr, eller nødvendig opprusting av Sparebanksalen med 
tilhørende lokaler når DNBE flytter over til egne lokaler. 
 
Som det fremgår av rehabiliteringsplanen, blir de anbefalinger som antikvarisk myndighet har kommet med 
fulgt. Den antikvariske utredningen ligger med saken som utrykket bilag. Rehabiliteringen setter salen tilbake til 
1915 – 1920. Det er fra denne perioden man har funnet mest grunnmateriale som rehabilitering kan bygge på.  
Brannsikring og rømningsveier er også ivaretatt etter forskriftene. For å ivareta disse kravene og tilpassing for 
bevegelseshemmede har prosjektet sett det som nødvendig å ta med mellombygget i prosjektet.  
 
Det er valgt enkle og funksjonelle løsninger på VVS og elektro for å kunne ivareta byggets verneverdi. 
 
I tillegg til kostnader til rehabilitering og opprusting av bygget, kommer behov for opprusting av den 
bygningsmassen som er rundt Sparebanksalen når DNBE flytter ut. Noe ble gjort når DNBE flyttet inn, men det 
er behov for maling utvendig og noe oppussing innvendig. Kostnadene til dette er anslått til 4 – 500.000 kroner. 
Prosjektet har heller ikke i seg inventar og utstyr som f. eks stoler, bord, garderobestativer, serveringsutstyr og 
lignende. Dette vil kreves for å få satt bygningsmassen i bruk. Kostnadene til slikt utstyr, er anslått til om lag 1.5 
mill. kroner. 
 
Det fremlagte prosjektet vil ha flg. budsjettramme for å få rehabilitert bygget, satt det forskriftsmessig i stand på 
bakgrunn av brannkrav og funksjonskrav, og tilpasset bruksområdet Kulturrådet har skissert i sin bruksplan. 
 
Restaurering – opprusting av hovedbygget til kulturelt allaktivitetshus   kr. 11 350 000 
Inventar og utstyr        kr.   1 500 000 
Maling og nødvendig vedlikehold Sparebanksalen     kr.      500 000 

Prosjektets totalramme er       kr. 13 500 000 
 
Hele prosjektet har tatt utgangspunkt i den bruksplanen som Kulturrådet ved innflytting i lokalene ble bedt om å 
utarbeide av politisk myndighet. Bruksplanen ligger og vedlagt. 
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Rådmannen har fulgt arbeidet og er av den oppfatning at det prosjektet som her er framlagt, ivaretar bruksplanen, 
antikvarisk utredning og de tanker og planer som har vært lagt for Konservativen både fra begynnelsen i 1988 – 
91 og ved senere planer for bygget. 
 
Det er avsatt kr. 1 500 000 til oppstart av dette arbeidet. Som det fremgår av budsjettet vil det være behov for 12 
mill kr. for å fullføre prosjektet. 
 
Prosjektgruppen har diskutert etappevis utbygging. Man har kommet til at en anbefaler at alt tas under ett. Dette 
for å ivareta bygningsmessige lovkrav og kunne få et bygg som fungerer funksjonelt. Mye av bruken i andre 
etasje er avhengig av at mellombygget bygges og sammenkoblingen med lokalitetene i Sparebanksalen gjøres. 
Prosjektgruppen anbefaler at det bevilges midler samlet eller avsettes i fond, slik at restaureringen – 
opprustingen ikke påbegynnes før nødvendige midler foreligger. Det vil imidlertid være behov for mindre 
sikringsarbeider hvis restaurering blir satt ut i tid. Dette kan dekkes av de allerede bevilgede midler.  
 
I perioden til prosjektet er gjennomført, vil bygget ha begrenset bruksområde. Dette gjelder særlig hvis det 
velges en etappevis utbygging.  
 
 
4.1.2 Mål og tiltak for kulturkvartalet 
 
Hovedmål: 
 

• Kulturkvartalet skal sammen med kultursalen på sydsiden være hovedarenaer for kulturutfoldelse i 
Halden kommune. 

 
• Komplekset Sparebanksalen/ Black Box og Konservativen skal utvikles til å bli et allaktivitetshus/ 

kulturhus, der alle kulturuttrykk og -aktører skal få utfolde seg.  
 

• Konservativens gamle sal skal restaureres. 
 

• Det Norske Blåseensemble er et kulturelt fyrtårn i Østfold. Det er en målsetning å utnytte 
synergieffekter ved at orkesteret er lokalisert i Halden. 

 
• Halden kommune skal følge opp planen for universell utforming der tilgjengeligheten i kulturkvartalet 

skal ha en gjennomgang.  
 
Delmål: 

 
• Halden kommune skal utarbeide en samlet bruksplan for kulturkvartalet i samarbeid med representanter 

for ulike aktører. 
 
Tiltak: 
 

• Halden kommune skal samarbeide med de forskjellig aktører i kulturkvartalet om opplevelser og 
arrangementer. 

 
• Rehabilitetsplanen for Konservativens gamle teatersal skal iverksettes. Saken er økonomisk omfattende 

og må sees i sammenheng med budsjettarbeidet for perioden 2008 – 2011. 
 

• Det skal lages reglement, rutiner og samarbeidsavtaler med brukere av Konservativen/Black Box som 
framtidig allaktivitetshus. 

 
• Halden kommune skal i samarbeid med Kulturrådet, Kinoen og Kulturskolen søke å finne løsninger på 

hvordan Mellombygget (bygget mellom Kulturskolen og Alladin) kan utnyttes bedre. 
 

• Gulvet i salen i Sparebanksalen/Black Box skal byttes grunnet stor slitasje og meget forstyrrende knirk.  
  
• Det skal lages vedlikeholdsordninger for inventar og teknisk utstyr. 
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• Det skal lages en utendørs informasjonstavle som skal synliggjøre kulturkvartalet, dets innhold og 

aktiviteter overfor befolkningen og turister. 
 

• Det skal legges til rette for formidling av byens, regionens og nasjonens teaterhistorie i området.  
 

• Halden kommune skal sette opp rekkverk og markeringer, samt ramper for funksjonshemmede ved 
inngangen til mellombygget.  

 
  

4.2 Ny kultursal på sydsiden 
 

Halden kommune bygger ny kultursal som skal stå ferdig til bruk høsten 2008. Salen vil ligge i sammenheng 
med hotell, leiligheter og omsorgsboliger og danne et helt nytt kvartal i byen. Kultursalen, med tilhørende 
arbeidsrom, skal fylle DNBEs behov for øvingslokaler. Salen skal også kunne betjene større konferanser, 
konserter, teater og andre arrangementer.  

En kultursal av dette kaliberet vil få stor betydning for byen. Plasseringen ved indre havn berammer salen inn i 
en perle av et område. Bydelen er som skapt for produksjon, opplevelse og rekreasjon, med Fredriksten festning 
som lysende vokter. Utestedene ligger tett for pulserende natteliv, og offentlig kommunikasjon er et steinkast 
unna.  

Med etablering av kultursal skapes også behovet for lokal kompetanse og skolert personell for å betjene 
scenerommet. Dette gjelder håndtering av automatiske trekk for lyd og lys, lasteramper, tribune og andre 
installasjoner. Salen vil bli kostbar i drift, men ved etablering av gode samarbeidsordninger med byens 
kompetente miljøer, vil kultursalen kunne bli en fruktbar kulturarena. 

4.2.1 Visjon og mål for ny kultursal 

Kulturplanen skal bli oppdatert med visjon og mål når de er klare. 

 
4.2.2 Tiltak for ny kultursal 

 
• Det skal utarbeides visjon og målsetninger for kultursalen. 
 
• Det skal utarbeides et driftskonsept for kultursalen. 
 
• Det skal utarbeides en samlet plan for drift og vedlikehold av kommunens totale samling av lyd og 

lysutstyr, inklusive Sparebanksalen/Black Box, kultursalens og rockehusets utstyr. 
 
4.3 Fredriksten festning – kort historikk og status 
 
Fredriksten festning er Haldens viktigste kulturminne, kulturarena og turistattraksjon og Østfolds tusenårssted. 
Den er kjernen i Haldens dramatiske historie og har hatt avgjørende betydning for at Norge er den nasjonen vi er, 
med nåværende trygge grenser og gode forhold til Sverige. Den har en unik arkitektur og har vært en bærebjelke 
i utviklingen av næringsliv, bebyggelse og også mer kunstnerisk kultur, især musikk.  
 
Fredriksten festning er et kulturarena med mange aspekter og bruksmuligheter og med et enormt 
utviklingspotensiale. En viktig side er formidling av historien og anlegget, som skjer gjennom Halden historiske 
samlingers museum, Halden turist sitt informasjonssenter og guidede turer. Festningen er også en åpen festning, 
slik at man ved selvstudium og ved å lese oppsatte informasjonsskilt ved bygninger og murer, kan få med seg 
mye av historien ved å spasere og klatre på egen hånd.  
 
Festningen er i stadig bruk som arena for mangeartede arrangementer. Her foregår konserter, spektakulære 
forestillinger, feiringer, messer, utstillinger og idrettsarrangementer. Uteområdene brukes i økende grad til 
rekreasjon, som turgåing, grilling, aking, skigåing og lek. Vi finner ”varmestuer” i form av både kro og 
restauranter og lokaler leies ut til private selskaper. De senere årenes storsatsninger innen opera samt Allsang på 
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grensen, har ført til enorm publikumstilslutning og medieoppmerksomhet og brakt Fredriksten til nye høyder. 
Dermed har også Halden kommet tydeligere på kartet. 
 
Fredriksten festning har som tusenårssted blitt tilført betydelige midler med sikte på å etablere festningen som en 
møteplass, kulturarena og kulturelt fyrtårn for Østfold og Østlandsregionen. Men like gjerne kan den fungere 
som en internasjonal kulturarena. Markedsmessig har Fredriksten festning et meget stort nedslagsfelt, med en 
befolkning på rundt 3 millioner bosatt mindre en 2 ½ times kjøring fra Halden.  
 
På tross av omfattende opprustning og tilrettelegging for økt tilgjengelighet i forbindelse med tusenårsstedet, er 
det fortsatt behov for ytterligere tilrettelegging for aktiviteter, som konserter, teater og lignende på alternative 
arenaer på festingsområdet. 
 
4.3.1 Visjon, mål og tiltak for Fredriksten festning 
 
Visjon: 
 
Fredriksten skal være en levende festning ! 
 
 
Hovedmål: 
 

• Fredriksten festning skal utvikles til å bli en global merkevare. Halden kommune skal være en aktiv 
aktør i dette arbeidet. 

  
• Halden kommune skal, i samarbeid med Østfold fylkeskommune, Nasjonale festningsverk, aktører på 

festningen og lokalt kulturliv, videreutvikle Fredriksten festning til å bli en kulturarena av internasjonalt 
format. 

 
Delmål: 
 

• Halden kommune skal bidra til å legge til rette for grupper og enkeltpersoner som ønsker å etablere 
virksomhet på Fredriksten. 

 
Tiltak: 

 
• Halden kommune skal bidra til å bedre infrastrukturen for arrangementer på Fredriksten festning. 

 
4.3.2 Opera på Fredriksten – kort historikk og status 
 
Det har vært to suksessfulle og spektakulære operaoppførelser på Fredriksten festning: Aurora i 2005 og 
Trubaduren i 2007. De medvirkende har vært en blanding av profesjonelle og amatører, som Det Norske 
Blåseensemble, solister fra Den Norske Opera, kor fra Sverige og Norske kormedlemmer fra sju forskjellige 
Østfoldkommuner.  
 
Som med Aurora, var Trubaduren i hovedsak et samarbeide mellom Østfold fylkeskommune og Den Norske 
Opera, med Halden kommune som sterk bidragsyter. Det arbeides med å etablere Fredriksten som en fast opera-
arena. 

4.3.3 Hovedmål, delmål og tiltak for opera på Fredriksten 

Hovedmål: 

• Halden kommune skal samarbeide med Østfold fylkeskommune om framtidige utendørs opera og 
musikkfestivaler på Fredriksten festning fra sommeren 2009, deretter hvert, eller annet hvert år. 

 

 18



 

Delmål: 

• Partene skal inngå en langsiktig avtale med Nasjonale festningsverk om bruk av festningsområder og 
bygninger til opera- og musikkfestivalproduksjon. 

• Aktiviteter knyttet til Fredriksten skal lokaliseres til Halden. 

Tiltak: 

• Rådmannen skal forhandle fram avtaler, i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Nasjonale 
festningsverk, som skal godkjennes av Østfold fylkesting og Halden kommunestyre.                                                             

• Styringsgruppa skal opprette et kunstnerisk råd som anbefaler hvilke oppsetninger som skal gjøres. 
• Styringsgruppa skal igangsette en navneprosess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oppmarsj i forkant av operaforestilling på Fredriksten.  
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5.0 Biblioteket           
 
Den siste planen for bibliotektjenesten i Halden ble utarbeidet på begynnelsen av 1990-tallet. 
Store endringer er skjedd siden den gang, både i organisering og struktur av tilbudet, men også innholdsmessig.  
Kravene til et moderne og brukertilpasset bibliotektilbud har endret seg i takt med informasjonsbehovet og  
utviklingen i samfunnet. I 2006 kom ”Bibliotekreform 2014” fra departementet med nasjonale føringer for 
framtidens bibliotektilbud. 
 
 
5.1. Lovpålagt virksomhet 
 
Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 med tilhørende forskrifter stiller krav til kommunene når det gjelder 
bibliotektilbudet til innbyggerne. Den slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdannet leder 
og at tilbudet skal være gratis for brukerne. Bibliotekets virksomhet er videre regulert av Lånerreglementet og 
Servicerklæringen fra 2005 som er politisk vedtatt. 
 
 
5.2 Bibliotekreform 2014 
  
Hovedutfordringen for bibliotekene er å gå fra et tradisjonelt, samlingsorientert bibliotek til reell 
brukerfokusering, et sterkere biblioteknettverk og felles digitale løsninger. 
Reformen har tre hoved målområder: 

Innhold og tjenester 
• Digitalt innhold og nettbaserte tjenester 
• Ressurs for læring, kultur- og litteraturformidling og integrering 

Struktur og organisering 
• Sammenslåing av små bibliotek til sterkere enheter  
• De fysiske bibliotekene beholdes, men får felles administrasjon og funksjoner som kan løses i 

fellesskap 

Kompetanse og forskning 
• Styrke kompetansen i bibliotekene 

 
Det legges også vekt på bibliotekets tilgjenglighet og fysiske utforming. 
 
 
5.3 Mål, delmål og tiltak 
 
Overordnet mål: 
 

• Brukeren i sentrum. 
 

Delmål: 
 

• Biblioteket skal utvikles til en levende kulturinstitusjon med et aktuelt tilbud av medier og 
arrangementer – en møteplass for innbyggerne. 

 
• Bibliotek skal fortsette å satse på barn og unge ved å gi et variert tilbud på medier og tilbud om 

formidling og lesestimulering. 
 

• Biblioteket skal arbeide utadrettet med formidling av litteratur til voksne. 
 

• Biblioteket skal være en serviceinstitusjon med publikumsvennlige åpningstider. 
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• Biblioteket skal gi brukerne tilgang til og hjelp til å bruke moderne IT-teknologi og nettbasert 
informasjon.  

 
• Biblioteket skal fortsatt ha høy kvalitet på tjenestenivået. 

 
Tiltak: 
 

• Øke antall fagstillinger. 
  
• Øke bevilgninger til mediekjøp. 

  
• Åpne lokalhistorisk samling for brukerne. 

  
• Ha minimum 10 kulturelle arrangementer årlig for barn og voksne. 

 
• Oppgradere bibliotekets tilbud på data ved å utvide antall Pcer for brukerne. 

 
• Oppgradere inventar og utforming av bibliotekets avdelinger. 

 
• Digitalisere lokalhistorisk materiale for bruk på internett. 

 
• Skape arenaer for brukermedvirkning i form av brukerråd. 

 
• Samarbeidet med kommunens skolebibliotek skal utvides 

 
• Synshemmede trenger leselist og dataterminal.  

 
 
5.4 Utfordringer i planperioden 

 
1. Biblioteket må gis bedre rammebetingelser for å sikre at innbyggerne i Halden får bibliotektjenester på 

linje med de andre bykommunene i Østfold. Halden kommune bevilget i 2007 drøyt kr.5,- pr. innbygger 
til mediekjøp. Moss kommune med tilsvarende innbyggertall bruker kr.21,- pr. innbygger. Antall 
årsverk og åpningstid må også økes.  

 
2. Biblioteket er plassert i en gammel tungvint bygning med en lukket fasade som ikke viser aktiviteten 

som foregår. Nytt bibliotekbygg med annen lokalisering må vurderes opp mot nåværende beliggenhet 
som er svært sentral. Utvidelse av bygget kan skje med glasstilbygg ut mot bibliotekparken og vil gi 
rom for avis-og tidsskriftcafé, publikums-pcer og felles utlånsskranke for barn og voksne. 

  
3. Halden fengsel åpner i 2009 og kommunen har et lovpålagt ansvar for å etablere et bibliotektilbud til de 

innsatte. Tilbudet finansieres med statlige refusjonsordninger. Det blir lagt stor vekt på bibliotektilbudet 
i fengslene i Bibliotekreform 2014 og på statsbudsjettet i 2007 ble det bevilget økte midler til 
fengselsbibliotek. Det må inngås avtaler mellom Halden kommune, Halden fengsel og departementet 
ved ABM-utvikling om drift av bibliotektilbudet. Biblioteket i Halden fengsel må samarbeide med 
andre aktører, både kommunale og frivillige for å skape et godt kulturtilbud. 

 
4. Biblioteket har betydelige verdier i bokstammen som i dag er varesikret med et alarmsystem som er 

foreldet og ustabilt. Vi må regne med å gjøre en større investering ved skifte til RFID (radiobrikker) 
innenfor denne planperioden. Med radiobrikker er det mulig å låne ut eller returnere flere bøker 
samtidig. De sikrer både identifikasjon og tyverisikring. Feilplasserte bøker, finnes lett igjen med en 
bærbar hylleleser som leser inntil 20 bøker i sekundet. Radiobrikkene gjør det også enkelt å ta i bruk 
rimelige og brukervennlige utlånsautomater til bruk for publikum. 

 
5. Samarbeidsformene i Norgesbiblioteket slik det er foreslått i Bibliotekreform 2014 vil være 

forpliktende for bibliotekene og innebære en betydelig utvidelse av det samarbeidet som allerede er 
etablert mellom bibliotekene i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, samt Västra Götaland. Vi står 
overfor spennende muligheter ved nye digitale løsninger. Brukeren kan via sin egen PC bestille bøker i 
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hele regionen og hente dem på sitt  lokale bibliotek. Dette gir alle brukerne i Østfold tilgang til en stor 
mengde informasjon og medier fra både folkebibliotek og høgskolebibliotek i regionen. 

 
6. 2008 er et nasjonalt markeringsår for kulturelt mangfold. Gruppen med flerspråklige som bosetter seg i 

Halden øker og er storforbrukere av bibliotekets tjenester både når det gjelder internett og innlån av 
litteratur på eget språk. Biblioteket som møteplass er spesielt viktig for denne gruppen med tanke på 
integrering. Mange familier med fremmedspråklig bakgrunn bor i sentrale strøk i bykjernen og barna 
har biblioteket som sitt andre hjem. Her bør det etableres tiltak i samarbeid med andre deler av 
kommunal virksomhet og Frivillighetssentralen som kan stimulere til å gjøre både norsk kultur og 
skikker fra andre land bedre kjent. Eventyrtimer og høytlesning på ulike språk er eksempler på tiltak 
som vil aktivisere både barn og kvinner fra ulike språkgrupper. 

 
 
5.5 Bakgrunn 
 
Halden kommune har ett hovedbibliotek og et begrenset bibliotektilbud på Prestebakke.  
 
5.5.1 Fysiske forhold 
 
I 1985 flyttet virksomheten inn i de nåværende lokalene, en gammel skolebygning fra 1882. Virksomheten 
fordeler seg på fire plan, hvorav to er publikumsavdelinger, de andre inneholder kontorer og deler av 
samlingene. Dette medfører en personalkrevende og tungvint drift, der bygningsmessige forhold setter 
begrensninger for utviklingen av et moderne bibliotektilbud. Bygningen er solid og har kvaliteter, men fasaden 
er lukket og viser ikke den virksomheten som foregår inne i biblioteket. Publikumsavdelingene er trange, møbler 
og utstyr fra 1985 begynner å bli veldig slitt. Gulvene er slitt og avdelingene trenger en generell oppgradering/ 
oppussing. Biblioteket hadde over 96.200 besøk bare i 2006 og slitasjen er synlig. 
 
5.5.2 Åpningstid 
 
Biblioteket har åpent 33,5 timer pr. uke fordelt på to dager fra kl. 11-19 og tre dager fra 11-15.30. Fra høsten 
2006 holder biblioteket åpent på lørdager fra kl.10-14 i perioden september – mai ved bruk av studenter fra 
Høgskolen i Østfold. 
 
5.5.3 Medietilbud 
 
Halden bibliotek har en solid bokstamme med eldre litteratur fra før 1990, mens det er store svakheter i tilbudet 
av nyere medier og aktuell litteratur fra de siste årene. Den lave satsingen på mediekjøp gjennom de to siste 
årene har ført til et vesentlig mindre aktuelt tilbud til innbyggerne med restriktiv innkjøpspolitikk av bøker og 
halvering av tilbudet når det gjelder aviser og tidsskrifter. 
 
5.5.4 Bemanning 
 
Ved lokalisering av biblioteket til Gamle Sentrum skole ble behovet for mer bemanning på grunn av økt 
virksomhet og bygningsmessige forhold understreket. I perioden fra 1985 har biblioteket mistet 5 årsverk og har 
i dag bare 6.86 årsverk som er langt under andre sammenlignbare kommuner. Biblioteket var tidlig ute med å 
innføre datastyrt registrering og utlån som kompenserte noe for manglende personale. Samtidig er det et faktum 
at kravet fra brukerne på informasjonstjenester har økt og vi har i dag mangel på fagkompetanse på viktige 
områder som er i fokus i Bibliotekreformen, for eksempel informasjons- og litteraturformidling til voksne, 
digitalisering av samlingene og nettbaserte tjenester. 
 
5.5.5 Virksomhet 
 
Biblioteket har de samme administrative oppgaver som de andre resultatenhetene i kommunen:  
Planarbeid, busjett-/regnskapsarbeid, arkiv, personalsaker, HMS, kvalitetssikring og innkjøp. 
De bibliotekfaglige oppgavene er:  
Utvikling av mediesamlingene, registrering av materiale beregnet på brukerne, litteraturveiledning, 
informasjonstjeneste og vedlikehold av websider, drift og oppfølging av eget datasystem, rydding, reparasjoner, 
arrangementer, utstillinger, markedsføring, innlån til brukerne fra andre bibliotek. 
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Bibliotekvirksomheten har følgende prioriteringer: 
 

• Anskaffelse og tilrettelegging av materiale. 
 

• Publikumsbetjening. 
 

• Formidling av litteratur og leseglede for barn gjennom eventyrtimer, lesestimulerende tiltak og 
klassebesøk. 

  
• Informasjon om barnelitteratur og barn og lesning på foreldremøter i skole og barnehage. 

 
 
 

 
 
Foto: Biblioteket i Halden med Fredrikshalds teater i bakgrunn.  
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6.0 Kulturarbeid blant barn og unge       
 
 
6.1 Bakgrunn og status 
 
Halden kommune har gjennom en årrekke hatt et variert tilbud til barn og unge. I perioder har den gitt tilskudd til 
fritidsklubber i distriktene, drevet en egen ferieklubb, kafé og unginfo og hatt flere ansatte. Enkelte av disse 
oppgavene, som ferieklubb og ungdomshus, er i dag utsondert til andre. 
 
I Halden kommunes vedtatte budsjett (15.12.2005, budsjett og økonomiplan 2006- 2009) står det: Gjennom 
satsing på barn, ungdom og kultur for alle, skal Halden bli en attraktiv by og bosette seg i og dette skal tiltrekke 
seg nødvendig arbeidskraft for næringslivet. 
 
I barnehagene foregår mye godt kulturarbeid, i form av høytlesning, sang , musikk og drama-relaterte aktiviteter. 
Gjennom forskjellig satsing på ungdomskultur, tilrettelagt på ungdommens egne premisser, kan Halden 
kommune langt på vei tilby en aktiv fritid med stor medbestemmelsesrett. Ungdomsrådet, Ungdomsklubben, 
Rockehuset, Den kulturelle skolesekken, Kulturskolen, fokuserte tiltak og tilrettelagte støtteordninger, er alle 
elementer i det vi mener er et godt fundamentert tjenestetilbud for barn og unge.  

Den videregående skole på Risum tilbyr musikk, dans og drama-linje og man kan studere musikk eller drama 
ved Høgskolen i Østfold på Remmen. 

Halden kommune er opptatt av å tilrettelegge for en trygg, utviklende og god oppvekst for alle sine unge 
innbyggere. I en stadig mer fragmentert verden er det stort behov for møteplasser, der trygghet, gjensidighet, 
ansvarliggjøring, mestring, forventninger og resultatoppnåelse er elementer som settes i fokus. Ungdomsarbeidet 
i Halden kommune er motivert av tanken om at den skal være både forebyggende, åndsbyggende og utviklende.  

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er etablert som en selvfølgelig arena og møteplass for de fleste i 
dag, og spesielt for barn og unge. Ulike former for elektronisk kommunikasjon mellom unge vil bare øke i årene 
som kommer. Samtidig vet vi at unge mennesker har behov for opplevelsen av nærhet, sosial støtte og 
tilhørighet, i et moderne samfunn som blir betegnet som flytende og uoversiktlig. Det er avgjørende for unge å 
bli akseptert, godtatt, sett og hørt.  

 
6.2 Visjon og mål  
 
Visjon: 

• Oppvekst med muligheter, ungdom med potensial, unge voksne med etableringslyst ! 
 
 
Hovedmål: 
 

• Halden kommune skal være en av de beste kommunene i landet å vokse opp i. 
• Halden kommune skal ha et rikt og variert kulturtilbud for både organisert og uorganisert barn- og 

ungdom. 
• Halden kommune skal ha hovedansvaret for de unges fritidstilbud. 

 
Delmål: 
 

• Allerede etablerte tiltak og initiativ skal koordineres for å få utnyttet ressursene bedre. 
• Halden kommune skal være med på å legge til rette for at alle som ønsker å spille i korps skal få 

mulighet til det. 
 
Tiltak: 

• Halden kommune skal utrede muligheten for å bygge en skatepark. 
• Ferieklubben videreutvikles og ungdomsrådet skal trekkes inn i arbeidet.  
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6.3 Kulturskolen 
 
 
6.3.1 Statlige føringer 
 
Kulturskoletilbudet er lovpålagt. Stortinget vedtok den 5. juni 1997 at ”alle kommuner alene eller i samarbeid 
med andre kommuner, skal ha et musikk-/kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til 
skoleverket og det øvrige kulturliv”. 

 
6.3.2 Historikk og status 
 
Halden kommune vedtok i 1967 å opprette en kommunal musikkskole og høsten 1968 startet Halden  
musikkskole, som en av de første kommunale musikkskoler i landet. Fra og med 1992 ble tilbudet utvidet fra 
musikk til også å gjelde teater/drama og i 1998 ble det gitt tilbud om tegne/male. I 1999 skiftet dermed skolen 
navn til Halden kulturskole. Mange av kulturskolens elever har gjennom årene fått et yrke i det fag de hadde på 
kulturskolen. 

Skolen gir primært tilbud til barn og ungdom, men har i alle år også hatt noen få voksne elever. Den har lang 
tradisjon på utadrettet virksomhet: I 2005 deltok eksempelvis elever på 75 forskjellige aktiviteter, som 
skoleforestillinger, huskonserter, kunstutstillinger, årsmøter, spilling på institusjoner og offentlige forestillinger.  

Kulturskolen har god kontakt med grunnskolene og barnehagene, først og fremst med tilbud om 
skoleforestillinger, som er svært populære og som oftest gir fulle hus.  

 
6.3.3 Undervisningstilbud 
 
De tilbud skolen har i dag ble startet fordi det ikke var lignende tilbud i kommunen, manglende kapasitet eller 
ønske om at kulturskolen skulle overta eksisterende tilbud. Pr. i dag undervises det i sang, piano, gitar, fiolin, 
marimba, musikal, drama og tegne/male. For å få full bredde er dans et element som mangler i fagkretsen. 
 
Kulturskolen ønsker ikke å starte med tilbud som direkte konkurrerer med gode tilbud som allerede er i Halden Det primære 
for kulturskolen er å utvikle de tilbud skolen har i dag. Nye tilbud må komme dersom der er et naturlig behov. 
 
 
6.3.4 Øvrige brukere av Tordenskjoldsg. 8 
 
Risum videregående skole bruker kulturskolens lokaler regelmessig. Høgskolen for lærerutdanning bruker iblant 
lokalene som øvingsskole for sine studenter. Kor, dansgrupper, teatergrupper, Det Norske Blåselensemble, 
Frivillighetssentralen og ungdommer som trenger et øvingslokale er regelmessig eller tidvis innom. Totalt brukes 
kulturskolen av andre 4 – 5 dager i uka. 

 
5.3.5 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 
 

• Kulturskolen skal gi barn og ungdom planmessig opplæring i estetiske fag. 
 
• Kulturskolen skal være både tradisjonsbærer og vise åpenhet for nye kulturuttrykk og –former. 

 
• Kulturskolen skal være en utadrettet virksomhet og samarbeide med Haldens øvrige kulturliv. 
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Delmål: 
 

• Kulturskolen skal gi et variert tilbud, basert på brukernes ønsker. 
 

• Tordenskjoldsg. 8 skal så langt som mulig også kunne benyttes av andre enn Kulturskolen. 
 

• Kulturskolen skal så langt som mulig hjelpe ungdom som ønsker å etablere egne aktiviteter. 
 

• Kulturskolen skal se på mulighetene av å innlemme dans i fagkretsen.  
 

• Kulturskolen skal se på mulighetene av å samarbeide med Rockehuset om et undervisningstilbud i rock. 
 

Tiltak: 
 

• Kulturskolen skal utvikle de tilbud den har i dag. 
 
• Kulturskolen skal ta initiativ til og lede egne prosjekter og delta i andres prosjekter for å framstå som en 

utadrettet og nyskapende virksomhet. 
 
• Kulturskolen skal ha et nært samarbeide med Kulturskolens foreldreråd. 

 
• Det skal utarbeids utviklingsplaner for Kulturskolen som skal rulleres årlig i forbindelse med 

kulturplanen og budsjettarbeidet. 
 

• Kulturskolen skal evalueres i 2008 
 
 
6.4 Den kulturelle skolesekken 
 
 
6.4.1 Bakgrunn 
 
Den kulturelle skolesekken er en viktig kulturpolitisk satsing. Det fremste målet er å gi elever i grunnskolen en 
kulturell kapital og en kulturell kompetanse som vil gjøre dem bedre i stand til å møte utfordringene i samfunnet. 
 
6.4.2  Sentrale føringer  
 
DKS fikk sin egen stortingsmelding fra Kirke- og kulturdepartementet i 2002, St.meld. nr. 38, ”Den kulturelle 
skulesekken”. 
  
Aktører på lokalt nivå er kommunen/skoleeier, den enkelte lokale skole, private og offentlige kunst- og 
kulturinstitusjoner, frie grupper, profesjonelle kunstnere, kommunale musikk og kulturskoler, private eiere av 
kulturminner, frivillige organisasjoner og kirken. Det presiseres at verken kommunene eller fylkeskommunene 
kan bruke/avsette statlige midler til administrasjon. Herunder regnes også kompetanseheving, turnelegging, 
nettverksamlinger, kulturtorg og lignende. 

St.meld. nr.50 (2003-2004) understreker hvor viktig det er å utvikle møteplasser og nettverk for et utvidet 
samarbeid mellom skole og kultur og påpeker viktigheten av felles mål. 

Den kulturelle skolesekken  skal være et tillegg til eksisterende satsinger på skole-, kunst- og kulturområdet, og 
ikke erstatte tiltak eller satsinger som finansieres med andre midler. 
DKS er forankret i den generell delen av lærerplanen for grunnskolen og bygger opp under de pedagogiske 
målsettingene i skolen. Gjennom læreplanverket er skolene forpliktet til å gi elevene et kulturtilbud. 
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De overordnede mål for Den kulturelle skolesekken er: 
 

• Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud. 
 
• Å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt 

forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 
 

• Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av 
skolens læringsmål. 

 
• Ved utarbeidelse av lokal kultursekk skal følgende vektlegges: 

 
Å benytte lokal kulturarv, kunst- og kulturressurser i aktiviteter. 
 
Å appellere til å utvikle barns nysgjerrighet, deres kreativitet og ansvarsfølelse. 
 
Å sikre at elevene får fagkunnskap som grunnlag for kreative uttrykksformer og egen 
formidling gjennom ord, bilder, musikk, sang, dans og drama. 
 
Å sikre elevene gode møter mellom fagfolk på ulike kunst- og kulturområder. 
 
Å sikre kulturtilbud også til funksjonshemmede. 

 
 
6.4.3 Lokale mål og tiltak 

Hovedmål: 
 

• Den lokale kulturelle skolesekken skal gi en kulturopplevelse av høy kvalitet med profesjonelle aktører 
og stor delaktighet fra elevene. 
  

• I løpet av grunnskoleløpet skal eleven innom to kultursatsinger fra den lokale kulturelle skolesekken. 
 

Delmål: 
 

• Halden kommune skal legge til rette for at den enkelte skole skal kunne samarbeide målrettet med 
profesjonelle kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer. 

 
Tiltak: 
 

• Det kan legges til rette for kunst- og kulturopplevelser i lokalsamfunnet som ”utvidede klasserom”. 
Dette kan inkludere museum, kulturminner, galleri, bibliotek, lokal byggeskikk, arkitektur og 
utsmykningsverk. 

 
• Kommunen kan arbeide aktivt for å stimulere det lokale kunst- og kulturlivet til kvalitativ utvikling 

innenfor kunst- og kulturproduksjon og sikre kvalitet både i det pedagogiske arbeidet i skolen og i 
kulturformidling. 
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6.5 Ungdomsråd 
 
 
6.5.1 Bakgrunn og status 
 
Det har i mange år vært en prioritert politisk målsetting å opprette et fungerende ungdomsråd i Halden. Det ble 
gjort et forsøk på dette i 1999/ 2000, men Ungdommens kommunestyre, som det da het, gikk rakst over i 
historien. Arbeidet startet på nytt i 2005 og oppstarten ble en realitet i november samme år. 
 
Ungdomsrådet har siden starten bidratt til å utvide åpningstiden ved helsestasjon for ungdom, arrangere 
konserter og Ungdommens Kulturmønstring, samt drøfte og diskutere saker som angår denne gruppen.  
 
Ungdom er opptatt av at deres røst skal bli hørt. Dette vil i neste runde føre til et ytterligere engasjement fra 
deres side. Ungdom blir raskt rastløse og krever handling bak uttalelser. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til 
håndteringen av ungdomsrådet og deres innspill. 
 
Et ungdomsråd er et viktig bidrag i vårt demokratiske system. Ungdom er en ressurs som er selvskreven i forhold 
til å få påvirke utviklingen av nærmiljø og oppholdsplasser for barn og unge.  
 
Ungdomsrådet har satt en rekke saker på dagsorden i perioden som har gått. En av de viktigste sakene har vært 
ønsket om å få bygget en skatepark i Halden.  
 
 
6.5.2 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 
 

• Halden kommune skal ha et aktivt ungdomsråd. 
 
• Ungdom skal høres og bli tatt hensyn til i saker som angår deres gruppe. 
 
• Halden kommune skal i størst mulig grad sette handlig bak ungdommens innspill og konklusjoner. 
 

Delmål: 
 

• Enhet for kultur og idrett skal engasjere seg i å lage en struktur og et system som får ungdomsrådet til å 
fungere optimalt. 

 
• Alle utvalg og politisk valgte representanter skal sørge for å bruke ungdomsrådet som høringsinstans. 

 
Tiltak: 
 

• Ungdomsrådet skal evalueres i 2008. 
 
 
6.6 Rockehuset 
 
6.6.1 Bakgrunn og status 
 
Som første kommune i landet, etablerte Halden kommune et kommunalt øvingstilbud gjennom Rockehuset. I 
dag består Rockehuset av 8 øvingslokaler, scene med lyd og lysutstyr og et profesjonelt lydstudio. Rockehuset 
gir tilbud til unge musikere/ band som har behov for øvingslokaler, arrangerer konserter og legger til rette for 
innspilling av demoer. Det er mulighet for utlån av utstyr for band i startfasen.  
 
Rockehuset har 1 ansatt i ca. 30 % stilling som tar seg av drift, vedlikehold, oppdatering av nettsider og 
oppfølging av de til enhver tid ca. 70 ungdommene som benytter seg av huset. Rockehuset er en arena for all 
ungdom, uavhengig av sosiale, familiære og økonomiske forutsetninger. 
  

 28



6.6.2 Prosjekter 
 
Halden kommune har vedtatt opptrappingsplan for psykisk helse. Forebyggende tiltak for barn og unge er en 
vesentlig del av denne planen. På bakgrunn av dette, har Halden kommune igangsatt et prosjekt med en 
prøveperiode på to år (2005- 2007). Det er ansatt tre personer i henholdsvis én 50 % stilling, og to 25 % stillinger 
med hovedvekt på kveldsjobbing. Målgruppen for arbeidet er barn og unge i grunnskolealder. Hoveddelen av 
arbeidet er vinklet mot barn og unge som kan utvikle, eller er i ferd med å utvikle, et atferdsmønster som hindrer 
en positiv sosial og/eller mental funksjonsevne.  
 
6.6.3 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 

• Rockehuset skal gi et tilbud til alle ungdommer i Halden med interesse for rock. 

• Rockehuset skal være en arena for utprøving og prosjekter. 

Delmål: 

• Det skal utarbeides årlige utviklingsplaner for Rockehuset, som rulleres hvert år i forbindelse med 
budsjettarbeidet. 

• Prosjeket ”Forebyggende tiltak i forbindelse med psykisk helse” skal bli permanent. 

• Ungdommene i ”Forebyggende tiltak i forbindelse med psykisk helse” skal oppleve en alternativ 
mestringsarena til skole og hjem.  

Tiltak: 

• Det skal opprettes en 100 % kulturarbeiderstilling ved Rockehuset for ”Forebyggende tiltak i 
forbindelse med psykisk helse”. 

• Samarbeidspartnere i prosjektet ”Forebyggende tiltak i forbindelse med psykisk helse” skal være: Etat 
for kultur og idrett, barnevernstjenesten, miljøarbeidere i skolene, psykiatritjenesten og andre det er 
naturlig å samarbeide med. 

• Ungdommene i ”Forebyggende tiltak i forbindelse med psykisk helse” skal oppnå en rask læringskurve 
der man fort opplever mestringsfølelse og en synliggjøring på flere plan. 

 
6.7 Ungdomsklubben 
 
 
6.7.1 Status og føringer 
 
Ungdomsklubben er i dag lokalisert til Folkets Hus og drives av Halden Røde Kors. Stedet er åpent onsdag, 
fredag og lørdag og byr på diskotek, kino- rom, internettkafé, spillerom og kiosk. Røde Kors har til nå satset på 
temakvelder som skumparty, popcorndisco og andre konsepter som har attraksjonskraft på dagens ungdom.  
 

En forutsetning for en god, trygg og innholdsrik ungdomsklubb, er at det må være nok ressurser og personell og 
en administrasjon som forstår hvor viktig en slik klubb er. Personalet må ha god kunnskap om både 
ungdomsmiljøet og lokalmiljøet og ha kontaktskapende evner. Ungdomsklubben skal være interessant og 
tiltrekkende for alle typer ungdommer i Halden-samfunnet. Halden kommune setter som krav at det skal være 4 
voksne til stede hver kveld Ungdomshuset/klubben er åpent. 
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6.7.2 Mål og tiltak 
 

Hovedmål: 

• Halden kommune skal drive en eller flere ungdomsklubber.  

• Ungdomsklubben skal være et sted å være og et sted å lære. 

• Ungdomsklubben skal gi et best mulig tilbud til flest mulig ungdom som bruker byen. 

Delmål: 
 

• Halden kommune skal ansette en ungdomsarbeider i 100 % stilling som skal ha det pedagogiske 
ansvaret for driften av ungdomsklubben i samarbeid med Halden Røde Kors. 

 
• Den ansatte ungdomsarbeider skal bistå Halden Røde Kors med å oppfylle Halden kommunes 

måldokument for ungdomsklubben. 
 

• Innretningen av ungdomsklubben(e) skal vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Tiltak: 
 

• Den ansatte ungdomsarbeider skal veilede og lære opp frivillige for klubben. 
 

• Den ansatte ungdomsarbeider skal ta ansvar for innhold, aktiviteter og oppfølging av ungdom ved 
ungdomsklubben. 

 
• Den ansatte ungdomsarbeider skal arbeide i nettverk med SLT koordinator. 

 

6.8 Ungdommens kulturmønstring (UKM) 

 
6.8.1 Bakgrunn 
 
Ungdommens kulturmønstring har vært et fast arrangement i Halden siden begynnelsen av 80- tallet. 
Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, 
(kulturmønstringer) har ungdom en enestående mulighet til å vise frem det de driver med og til å treffe 
likesinnede. UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som 
melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som får 
representere kommunen i fylkesmønstringen. 
 
 
 
6.8.2 Mål og tiltak 
 
Mål 

• UKM skal være en viktig del av ungdomssatsingen i Halden. 
 
• Halden kommune skal søke å arrangere fylkesmønstringen hvert år. 

 
Delmål 

• Rockehuset skal være teknisk arrangør av UKM 
 
Tiltak 

• Det skal avsettes tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen av Ungdommens kulturmønstring. 
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6.9 Leksehjelp 
 
6.9.1 Status 
 
Leksehjelp- tilbudet ble startet etter initiativ fra Frivillighetssentralen i 2002, og er i dag et samarbeid mellom 
Frivillighetssentralen, Ungdomsklubben og Rockehuset. Frivillige på Frivillighetssentralen og ansatte ved 
Ungdomsklubb og Rockehus bistår ungdommene med lekser etter skoletid. Leksehjelp- arbeidet i Halden har 
vakt oppsikt og Utdanningsdirektoratet har valgt ut leksehjelp- tilbudet i Halden til å delta i en modellutprøving 
for leksehjelp.  
 
 
6.9.2 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 
 

• Halden kommune skal bidra til å opprettholde og videreutvikle leksehjelptilbudet. 
 
Delmål: 
 

• Tilbudet skal gjøres kjent for alle skoleelever. 
 
Tiltak: 
 

• Ungdomsklubben og Rockehuset skal samarbeide med Frivillighetssentralen om å forbedre, utvikle og 
videreføre tilbudet. 

 

 

Ungdomsrådet, ungdomsklubben og Rockehuset arrangerte konsert med Karpe Diem våren 2007. 
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7.0 Kulturminnevern          
 
7.1 Uten fortid – ingen framtid 
 
Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Mennesket har 
alltid satt spor etter seg i omgivelsene. Sporene kan ha en annen betydning for oss som lever i dag, enn for de 
menneskene som satte dem. Kulturminner og kulturmiljøer vitner om både kontinuitet og endring gjennom 
tidene, og er et viktig grunnlag for vår tolking og forståelse av fortiden. Slik kan de også hjelpe oss til å forstå 
vår egen tid og bidra til å forme framtiden.   
 
Kulturminnene representerer en del av vår fortid og våre røtter og dermed en del av vår identitet. Det gir trygghet 
å være i et miljø som man kan identifisere seg med. Mange kulturminner er utformet på en vakker og tidstypisk 
måte som gir dem arkitektonisk eller kunstnerisk verdi og kulturminnene representerer ofte håndverker-
tradisjoner som ikke lengre utøves. De forteller historier fra en tid hvor menneskene i langt større grad enn i 
dagens samfunn hadde tilknytning til naturen og formet omgivelsene sine selv.  I turistsammenheng har 
kulturminner spilt – og spiller - en meget stor rolle. En meget vesentlig del av turistene har som mål å besøke 
miljøer, kulturminner og kunst fra tidligere tider. 
 
I Halden kommune er det mange verneverdige og minnerike gårder, bygninger, bykvartaler, klenodier og 
kulturmiljøer, som vitner om vår fordums historie og fortjener vår oppmerksomhet, respekt og varsomhet. 
 
7.2 Halden historiske samlinger 
 
Halden historiske Samlinger har tatt vare på gjenstander og arkiver i mer enn 100 år. Museet formidler distriktets 
kulturhistorie gjennom utstillinger, omvisninger og daglig kontakt med publikum. Her gis råd og veiledning i 
bevaringsspørsmål, til offentlige myndigheter og private. Halden historiske samlinger har forøvrig ansvar for 
flere verneverdige eiendommer. 
 
Halden kommune støtter Halden historiske samlinger gjennom drift av kulissemagasinet, som er Haldens 
samling av teaterkulisser. 
 
7.3 Kulturminnevernåret 2009 
 
For 2009 ligger det en nasjonal føring om å rette fokus mot kulturminnevern. Året skal få fram bredden og det 
folkelige engasjement knyttet til kulturminnene i Norge. 
 
7.4 Mål  
 
Hovedmål: 
 

• Halden kommune skal lage en kulturvernplan for å ivareta kulturvernminnene i kommunen. 
 

Delmål: 
 

• Halden kommune skal være med på å gjøre kommunens kulturminner synlige i det offentlige rom og i 
media. 

• Halden kommune skal engasjere seg i Kulturminnevernåret 2009 og etablere en aktiv kulturpolitikk for 
bevaring av kulturminner i Halden. 

• Halden kommune skal samarbeide med grupper om å bidra til at barn og unge blir kjent med 
kommunens kulturminner, deres bakgrunn og historie.  

 
Tiltak: 
 

• Halden kommune skal samarbeide med Halden historiske samlinger og lokale historielag om 
Kulturminnevernåret 2009. 
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8.0 Kirken            
 
 
8.1 Historikk og status 
 
Kirkene utgjør en av hjørnesteinene i vår kulturarv. Som et sammenhengende, historisk dokument fra de siste 
tusen år, forteller de om ulike tiders byggesikk, håndverksteknikker og kunstuttrykk og samtidig om kulturelle 
og sosiale forhold. Kirkene representerer et stabilt element i Haldensamfunnet og er en viktig del av vår identitet.  
 
Halden kommune har åtte kirker og er inndelt i syv kirkesogn: Enningdalen, Tistedal, Asak, Halden, Berg og 
Rokke. I tillegg til gudstjenester, brukes kirkene hyppig til forskjellige konsertarrangementer, med både lokale, 
regionale og nasjonale utøvere.  De ansatte kirkemusikerne er aktive innen kor og prosjekter. 
 
 
8.2 Føringer 
 
Kirkeloven regulerer forholdet mellom kommune og kirke. 
 
Ifølge Kirkeloven skal Kirkelig fellesråd ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene 
og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
 
Enhet for kultur og idrett er kirkens kontaktpunkt med Halden kommune. 
 
 
8.3 Tiltak 
 

• Halden kommune skal samarbeide med kirken om kulturopplevelser. 
 
• Følge opp registreringsarbeidet til Halden kirkelige fellesråd og videre arbeid med prosjektet ”Kirken 

for alle”. 
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9.0 Prosjekter og samarbeid          
 
9.1 Litt historikk 
 
Samarbeidet mellom Østfold og Vãstra Götalands len startet i 1980 med det formål å fremme utviklingen i 
området og for å få et forum for spørsmål som berører Norge og Sverige. I tillegg skal regionens interesser i et 
europeisk perspektiv ivaretas. Spesielt har dette blitt aktuelt gjennom EUs tiltak for grense- regionene og 
Interreg-ordningen.  Interreg utlyser fortsatt programmer for grenseoverskidende samarbeid. 
 
 
9.2 Eksempel på prosjekt 
 
Enhet for kultur og idrett gjennomførte i 2005-06 et vellykket Interreg-prosjekt, hvor Uddevalla og Halden 
samarbeidet. Målet var blant annet å øke kommunikasjonen mellom grensenære områder gjennom å støtte unge 
musikk- og kulturinteresserte. Ambisjonen var videre å styrke samarbeidet mellom Norge og Sverige og øke vår 
felles attraksjonskraft overfor reisende, turister og besøkende. 
 
Arbeidet videreføres i dag i forbindelse med Operasatsingen på Fredriksten festning. Halden kommune har i 
samarbeid med Østfold fylkeskommune god dialog med Karlovy Vary- regionen i Tsjekkia om mulighetene for 
et samarbeidsprosjekt om operautveksling innenfor interreg- programmene i framtiden.   
 
 
9.3 Regionalt opplevelsessenter for rock og populærmusikk 
 
Halden kommune arbeidet for å få lagt Nasjonalt opplevelsessenter for rock og populærmusikk til Halden. 
Stortinget vedtok å legge det nasjonale senteret til Trondheim og Namsos, men i statsbudsjettet for 2006 er det 
besluttet at Halden, som en av 6 ”avleggere” til det nasjonale senteret i Trøndelag, skal samarbeide i nettverk 
med Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det er bred støtte fra Østfold fylkeskommune og 
Fredrikstad kommune til Halden kommunes arbeid med denne saken. Det forutsettes en betydelig lokal/regional 
delfinansiering av prosjektet. Det er per i dag knyttet noe usikkerhet til fremdriften i dette arbeidet fra det 
nasjonale prosjektet sin side, men enhet for kultur og idrett vil fortsette å følge opp saken i perioden.  
 
 
9.4 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 
 

• Halden kommune skal delta i prosjekter med partnere i Europa. 
 
• Halden kommune skal arbeide videre for å opprette et regionalt opplevelsessenter for pop og rock i 

tilknytning til det nasjonale senteret.  
 
Delmål: 
 

• Halden kommune skal se på mulighetene for å etablere nye samarbeidspartnere i Europa for utvikling 
av nye prosjekter. 

 
• Halden kommune skal arbeide med å ta del i EUs rammeprogram for kultur, fortrinnsvis tilknyttet 

utviklingen av Fredriksten festning. 
 
Tiltak: 
 

• Halden kommune skal i samarbeid med Østfold fylkeskommune søke å etablere samarbeidspartnere i 
forbindelse med operasatsingen på Fredriksten festning.  

 
• Halden kommune vil kartlegge videre kostnader, rammebetingelser og utfordringer knyttet til 

etableringen av et regionalt opplevelsessenter for pop og rock.  
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10.0 Rammebetingelser          
 
 
10.1 Reglement for tildeling av kulturmidler 
 
Halden kommune tildeler støtte til kulturell virksomhet, og har en tredelt ordning for tilskudd: 
 

1. Driftstøtte til frivillige lag og foreninger. 
 

2.  Oppstartsstøtte til nye lag og foreninger. 

3.  Tilskudd til kunst og kulturformål. 

(Se vedlegg: - Reglement for tildeling av kulturmidler). 
 
 
10.2 Kommunalt arrangementsutstyr 
 
Da Fredriksten festning ble valgt til Østfold fylkes tusenårssted, ble det innkjøpt diverse arrangementsutstyr. 
Utstyret forvaltes av Halden ASVO og leies ut til de som måtte ønske det. Halden kommune har 10 telt i 
forskjellig størrelse, et 20- talls trebord, mange plastbord og ca. 2000 stoler. Halden kommune har videre en 
scene på 6 x 6 meter med overbygg, lydanlegg av forskjellig størrelse og en kassebil for frakt av utstyr.  
 
10.3 Mål og tiltak 
 
Hovedmål: 
 

• Det frivillige kulturliv skal gis gode rammebetingelser i Halden kommune. 
 

Delmål: 
 

• For at de økonomiske ressursene som stilles til rådighet skal få best mulig effekt, må tildelingen skje i et 
forpliktende partssamarbeid med kulturetaten. 

 
Tiltak: 
 

• Reglement for tildeling av kulturmidler vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen, slik at de 
økonomiske ressursene som stilles til rådighet får best mulig effekt. 
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11.0 Enhet for kultur og idrett        
 
11.1 Hovedutvalg for kultur og idrett – ansvarsområde og delegasjonsreglement 
 
Hovedutvalg for kultur og idrett treffer vedtak i prinsipielle kultur- og idrettsspørsmål. Utvalget skal følge opp 
organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og 
økonomisk drift av sin sektor. 
 
Utvalget er: 
 

- Ansvarlig for organisering av den administrative delen av sektorområdet. 
- Ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomheten. 
- Ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk  drift av kultursektoren. 
- Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir 

utarbeidet årsrapport. 
- Styre for kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt. 
- Ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder 

og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede oppgaver. 
 
Utvalget og sektoren for øvrig har ansvaret for å følge opp oppgaver som berøres av følgende lovverk:  
 
Delingsloven av 23.06.78 - Gatenavn og stedsnavn 
Lov om film og videogram av 15.05.87 
Lov om folkebibliotek av 20.12.85 
Kringkastingsloven av 27.11.87.  
Kulturminneloven av 09.06.78. 
Lov om stadnamn av 18.05.90. 
Lov om trossamfunn av 13.06.69 
Lov om voksenopplæring av 28.05.76. 
 
11.2 Enhet for kultur og idrett - organisering og ressurser 
 
Enhet for kultur og idrett består av 18 årsverk og ledes av enhetsleder for kultur og idrett. De ansatte er fordelt på 
følgende områder: 
 
Kulturadministrasjon 
Enhetsleder 100 % 
Kulturkonsulent 100 % 
 
Bibliotek  
6,76 faste stillinger.  
Lørdagsåpent driftes for tiden av to studenter på en 10 % engasjementstilling.  
 
Kulturskole 
Totalt 4,89 stillinger.  
 
Rockehus  
En 32 % stilling som assistent 
 
Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har det i to år vært ansatt tre kulturarbeidere i til sammen 100 % 
stilling. (2 x 25 % stilling og 1 x 50 % stilling). I henhold til kommunestyrevedtak er prosjektet forlenget. 
Vedtaket gjelder til sommeren 2008, men må ha midler i budsjett for 2008 for å kunne videreføre dette til den 
tid. 
 
Idrett 
25 % av stillingen til leder for servicesenteret er øremerket arbeid med søknad om spillemidler.  
 
Ungdomsklubben 
Kjøp av tjenester fra Røde Kors, ingen kommunalt ansatte.  
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Remmen svømmehall 
2,7 stillinger som badevakt 
 
Tirsdags og torsdags gruppa 
1 årsverk 
 
BRA-bandet/håndballgruppa 
Kjøper tjenester fra AOF 
 
Annet 
Lønn til engasjert konsulent i forhold til arbeid med Fredriksten festning belastes enheten. 
 
 
11.3 Administrasjonens arbeidsoppgaver og organisering 
 
Organisasjonskartet under viser ansatte i administrasjonen for enhet for kultur og idrett (markerte bokser). Hvite 
bokser synliggjør ressurser og ansatte som enhetsleder mener bør tilføres enheten i planperioden.  
 
Forslaget om informasjonsmedarbeider/ web ansvarlig må sees i en større sammenheng i Halden kommune, men 
den synliggjøres i dette organisasjonskartet for å peke på behovet for denne ressursen også i enhet for kultur og 
idrett.  
 

Kulturkontor

Web ansvarlig
Informasjonsmedarbeider

Teknisk ansvarlig

Kulturhusansvarlig
Kultursal-Black Box/

Konservativen

Ungdomsarbeider

Kulturkonsulent I
Kultur og idrett

Kulturkonsulent II
Kultur og idrett

fagansvarlig på voksenavdelingen

Biblioteket Kulturskolen

Enhetsleder for kultur og idrett

 
 
Administrasjonen arbeider med følgende faste oppgaver: 
 
Sekretariat og saksutreder for Utvalg for kultur og idrett, arbeid 17. mai komiteen, søknadsbehandling, 
oppfølgning av lag og foreninger, gjennomføring av Den lokale kulturelle skolesekken, oppfølging av Rockehus 
og ungdomklubb, kommunens eierepresentat og ansvarlig for FTV for enhetens bygg og anlegg, gjennomføring 
av Lysfesten, sekretariat for ungdomsrådet, gjennomfører av UKM og utleie av kommunalt lyd og lysutstyr. 
Ledelse og koordinering av etatens virksomhet. Være kirkens kontaktpunkt inn mot Halden kommune. 
 
I tillegg fyller administrasjonen en rekke servicefunksjoner og håndterer henvendelser fra byens befolkning. 
Kultur og idrett berører mange i befolkningen, noe som fører til stor pågang fra arrangører, lag og foreninger, 
organisasjoner og interesserte.  
 
 
11.4 Framtidige behov og ansvarsområder 
 
Enhet for kultur og idrett har behov for å styrke staben i planperioden, for å kunne gjennomføre oppgaver lagt til 
enheten på en tilfredsstillende måte. Ungdomsarbeider i tilknytning til ungdomsklubben og kulturarbeidere på 
Rockehuset er foreslått opprettet i Rådmannens budsjett for 2008, mens de to andre stillingene må sees i 
sammenheng med budsjett i planperioden og vedtak knyttet til mål og tiltak foreslått i planen.  
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Enhetsleder ser behovet for å ansette en kulturkonsulent som i tillegg til å arbeide med kultur har fokus på idrett. 
Det er også behov for at Halden kommune fester grep om den nye kultursalen i en oppstartsfase, slik at arbeidet 
med denne sikres på en tilfredsstilende måte. 
 
Ungdomsarbeider skal ha ansvaret for følgende oppgaver 

• Pedagogisk ansvar for, og drift av ungdomsklubben. 
• Sekreter for ungdomsrådet. 
• Delvis administrasjon av Den Lokale Kulturelle skolesekken.  
• Delta i SLT- samarbeidet med skole, politi, barnevern og sosialtjenesten. 

 
Kulturstillinger for arbeid blant barn og unge 

• Tre stillinger fordelt på to stk 25 % og en stk 50 % ansatt, som har sitt virke på Rockehuset. 
• Har som hovedoppgave å integrere vanskeligstilt ungdom inn i et normalmiljø uten å stigmatisere. 
• Arbeidet foregår på en kommunalt forsterket fritidsarena og skal dra veksel på de virksomheter enhet 

for kultur og idrett driver for barn og unge.  
 
Kulturkonsulent II skal ha ansvaret for følgende virksomheter 

• Saksbehandling og vedtaksoppfølging, UKI. 
• Søknadsbehandling - nærmiljøanlegg og idrettsarrangementer. 
• Forvalter av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), idrettsanlegg/ bygg, herunder Strupe, Halden 

stadion, Remmenhallen/ svømmehall og Hjortsberghallen. 
  
11.5  Mål og tiltak 
 
 
Hovedmål: 
 

• Enhet for kultur og idrett skal være en profesjonell faglig premissgiver for utvalg for kultur og idrett, 
gjennomføre politiske vedtak og forvalte de ressursene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og i 
tråd med de politiske premisser som legges.  

 
• Enhet for kultur og idrett skal framstå som en samlende, stimulerende og ivaretagende enhet for 

Haldens kulturliv. 
 
Delmål: 
 

• Enhet for kultur og idrett skal i størst mulig grad være i dialog med Haldens kulturliv. 
 
Tiltak: 
 

• Det skal ansettes en ungdomsarbeider tilknyttet ungdomsklubben i 2008. 
 

• Det skal ansettes kulturarbeidere tilknyttet Rockehuset i 2008. 
 

• Det skal ansettes en kulturkonsulent II. Ansettelsen av denne skal sees i sammenheng med budsjett i 
planperioden. 
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12.0 Frivillighetssentralen          
 
Frivillighetssentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle 
aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Frivillighetssentralen i Halden er et populært 
møtested, med et yrende liv og varierte og spennende aktivitetstilbud, ikke minst av kulturell art. Her arrangeres 
det både forfatter- og sangkvelder, foredrag og man kan delta i eksempelvis malergrupper eller linedance. Men 
ikke minst er Frivillighetssentralen en arena for kulturelt mangfold. Hit søker forskjellige grupper fra 
innvandrermiljøene, hvor internasjonal kvinnegruppe er blant de mest besøkte tiltakene.  
 
12.1 Hovedmål  

• Frivillig sektor er en grunnpilar i demokrati og velferdssamfunn, og det er et hovedmål å stimulere til 
økt deltakelse og engasjement, særlig for grupper som i dag faller utenfor det frivillige 
organisasjonslivet. Halden kommune ønsker å samarbeide med og bistå frivillighetssentralen i arbeidet 
mot dette målet.  

 
 
12.2 Tiltak 
 

• Halden kommune skal samarbeide med Frivillighetssentralen om Mangfoldsåret 2008. 
 
 

 
 
 
 
Frivillighetssentralen har mange arrangementer gjennom året. Her fra 17. mai 2007 der bandet Chacho y sus 
Muchachos fra Cuba spiller.  
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13.0 Halden kulturråd          
 
Fra Halden kulturråds statutter har vi hentet følgende opplysninger: 
 
 
13.1 Om Halden kulturråd 
 
Kulturrådet jobber for å være et rådgivende og påvirkende organ for kulturen i Halden, og skal være kommunens 
samarbeidspartner og kulturlivets talerør mot det offentlige. Kulturrådet har kontorlokaler i Konservativens 
gamle del og har ytret ønske om å ta større ansvar for forvaltningen av lokalene. 
 
 
13.2Visjon, mål og tiltak 
 
Visjon: 
 
Halden skal bli et opplevelsessamfunn! 
 
Hovedmål: 
 

• Legge til rette for møteplasser for kulturaktiviteter og kommunikasjon (Kulturhus). 
 

• Formidle og koordinere kulturaktiviteter i byen, gjennom et ”virtuelt kulturhus”. 
 

• Ivareta samarbeid med kommune og politikere. 
 

• Styrke rådets ressursgrupper og deres arbeid. 
 
Delmål: 
 

• Legge til rette for samarbeid på tvers av ulike kulturkategorier. 
 
• Øke muligheten for å integrere barn og studenter i byens kulturliv. 

 
• Dra veksler på eldres kunnskap om og interesse for kultur, samt integrere dette i det framtidige arbeid. 
 
• Øke mulighetene for å integrere minoritetsgrupper i byens kulturliv. 

 
• Legge til rette for integrering av ressurssvak ungdom i byens kulturliv. 

 
• Akselerere innsatsen i arbeidet med å bevare Konservativen som naturlig samlingspunkt for 

kulturaktører- og brukere, på tvers av alder, kjønn, bakgrunn og ressurser. 
 

• Det skal utarbeides en klar arbeidsfordeling mellom kulturadministrasjonen og kulturrådet om drift og 
utleie av Konservativen i inneværende kommunestyreperiode. 

 
Tiltak: 
 

• Legge til rette for samarbeid på tvers av ulike kulturkategorier. 
 
• Øke kollektivtrafikken fra nabokommuner til kulturarrangementer i Halden kommune 
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14.0 Festivaler         
 
Det arrangeres en rekke større og mindre festivaler i Halden som er viktig for byen. Den store bredden i innhold 
og temaer gir byen et rikt mangfold og tilbud til både bredden og det litt smalere. Bom Kræsj Bang, Down on the 
Farm, Krocketfestival, Grenserittet, Bilsport Grensetreff, Mat og trebåtfestivalen,  Årbukfestivalen, Sangfest på 
grensen, Studentuke, fredriksten Jazzfestival, Sendsommerstevet på Prestebakke, Bygdetundager på Berg 
bygdetun.  
 
Det er viktig at Halden kommune bidrar med forutsigbare støtteordninger og tilrettelagt bistand for å sørge for at 
festivalene har gode livsvilkår. Det bør diskuteres om festivalen e bør legges inn som en fast post på budsjettet 
for å sikre slike forutsigbare arbeidsforhold. I Halden bor og jobber det flere dyktige arrangører, noe som 
gjenspeiles i en rekke gode arrangementer med stor attraksjonskraft. Enhet for kultur og idrett ønsker et fortsatt 
konstruktivt samarbeid med disse og andre aktører.  
 

 
 
Down on the Farm V2 2007: Verdensartister i Halden- The Flaming Lips 
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15.0 Kilder          
 
 
15.1 Forhåndsinnspill 
 
Halden kunstforening  Vedlegg 1 
Historiker Svein Nordheim Vedlegg 2 
Historiker Svein Olav Hansen Vedlegg 3 
DNBE    Vedlegg 4 
Eva Stømner   Vedlegg 5 
Roald Sikveland   Vedlegg 6 
Andreas Mosken   Vedlegg 7 
Halden historiske samlinger Vedlegg 8 
Fredriksten festnings venner Vedlegg 9 
Ida Amatørteater   Vedlegg 10 
Halden kulturråd   Vedlegg 11 
Halden FrP   Vedlegg 12 
Idd og Enningdalen historielag Vedlegg 13 
Christer Elnes   Vedlegg 14 
Pål Scott Hagen   Vedlegg 15 
Magnus Nymo   Vedlegg 16 
Halden skolemusikkorps  Vedlegg 17 
 
15.2 Vedlegg 
 
Reglement for tildeling av kulturmidler Vedlegg 18 
 
15.3 Andre kilder 
 
www.regjeringen.no
www.rockehuset.no
www.halden.kommune.no
www.uh-halden.no
www.ukm.no
www.kulturvern.no
 
 ”Kulturpolitikk fram mot 2014”: Stortingsmelding nr. 48. 
”Fra idè til verdi”: Regjeringens handlingsplan om innovasjonspolitikk (2003). 
”Kultur og næring”: Stortingsmelding nr. 22 (2004 – 05). 
Om opplevelsessenter for pop og rock: Statsbudsjettet for 2006 s. 77. 
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http://www.rockehuset.no/
http://www.halden.kommune.no/
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http://www.kulturvern.no/
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