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Utsendte vedlegg
Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.
Medsaksbehandlere

Prioritering av spillemiddelsøknader til kulturarenaer.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Østfold fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer, fra
«Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg.»
Målet med denne tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser.
Det søkes gjennom Kulturdepartementets elektroniske søknadssystem, og kommunen behandler innkomne
søknader før de videresendes Østfold Fylkeskommunen.
Kommunens frist til fylkeskommunen er 15.mars.
Denne saken omhandler prioritering av de anleggene det søkes spillemidler til.
Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK) vedtar Rådmannens forslag til prioritering av
spillemiddelsøknader til kulturarenaer:
1. Arenautvikling Fredriksten festning
2. Rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox
3. Halden Kulturhus Vannvogna – bygging / rehabilitering av lokalet til kulturarena
4. Halden Kulturhus Vannvogna – øvingsanlegg
Rådmannen får fullmakt til å søke spillemidler for prosjektene.
Saksutredning:
Bakgrunn
Formålet med «Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg» er å bidra til egnede lokaler, bygninger
og utearenaer som gir rom for ulik kulturelle virksomhet. Tilskuddet kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler
eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg og rehabilitering, men ikke til
vedlikehold og drift. Det kan søkes om 1/3 av prosjektets godkjente kostnad, og maksimal tildeling av
spillemidler for hver søknad er kr 2 000 000,-.

Halden kommune vil søke om spillemidler til fire anlegg:
Arenautvikling ved Fredriksten festning, rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox og to søknader fra
Halden Kulturhus Vannvogna

Fredriksten kulturarena
Fredriksten Festning ble valgt av fylkestinget som Østfolds fylkestusenårssted i 1999. Målet var at
satsingen skulle markere, på ulik vis, en viktig kulturhistorisk arena med stort utviklingspotensial.
Forsvaret la ned sin virksomhet på Fredriksten festning i 2005 og i 2014 ble festningen med alt
forsvarsverk, bygninger og omliggende terreng fredet iht Kulturminneloven. I 2018 ble det vedtatt en
reguleringsplan for hele området som baserer seg på fredningsbestemmelsene.
Regional kulturplan 2018 – 2029 sier at Videreutvikling av Fredriksten festning bør være å få staten med
på å gjøre den til en nasjonal kulturarena og bidra mer til utvikling av infrastruktur til kultursatsingene.
Viktige regionale medaktører i en videre satsing vil være Opera Østfold, Det Norske Blåseensemble,
Østfold kulturutvikling, Halden kommune og Forsvarsbygg.
Halden kommune inngår avtale med Forsvarsbygg om bruk av grunnen og er søker av spillemidler til
utvikling av festningen som kulturarena.
Søknadssum: kr 2 000 000,-.

Sparebanksalen BlackBox.
Denne salen eies av Halden kommune. Den leies ut til faste brukere og til arrangementer. BlackBox har
stort behov for rehabilitering, og det er avsatt 2 millioner kroner i investeringsbudsjett 2019 til dette
formålet.
Søknadssum: kr 700 000,-.

Halden Kulturhus Vannvogna.
Kulturhuset Vannvogna ligger i Storgata 16. De søker om tilskudd til tilrettelegging og bygging /
rehabilitering av selve hovedhuset til en kulturarena, og i tillegg søker de tilskudd til bygging av
øvingsromsanlegg.
Søknadssum: kr 2 750 000,-.

Rådmannen forslag til prioritering av søknader:
1. Arenautvikling Fredriksten festning.
Begrunnelse: Fredriksten festning er etablert som den arenaen i Østfold som er synlig i nasjonale
sammenhenger. Festningen ivaretas og driftes i dag som kulturminne med 100% støtte fra staten.
En videreutvikling av den kulturpolitiske profilen og infrastruktur vil kunne øke mulighetene for
ytterligere å styrke posisjonen som nasjonal kulturformidler. Festningen er omtalt i Regionalplan
for kultur 2018 – 2029 med et ønske om å videreutvikle festningen til en nasjonal kulturarena.

2. Rehabilitering av Sparebanksalen BlackBox.
Begrunnelse: Sparebanksalen BlackBox ble gitt i gave til Halden kommune av Halden Sparebank
i forbindelse med verdensfestivalen for amatørteater i 1991. Siden den gang har salen vært i aktiv
bruk, både av teatermiljøet og andre lag og foreninger. Sparebanksalen BlackBox har et stort
rehabiliteringsbehov; både når det gjelder nytt gulv i salen, toaletter, inngangsparti, garderober og
ventilasjon.

3. Halden Kulturhus Vannvogna, rehabilitering / bygging av hovedbygning til kulturarena.
Begrunnelse: Halden kommune trenger flere scener og produksjonslokaler. I den forbindelse er
Kulturhuset Vannvogna er fint tilskudd. Det har allerede vært utført et stort arbeid og vært avholdt
flere arrangementer der. Søknaden inneholder gode planer for videre utvikling.
4. Halden Kulturhus Vannvogna – øvingsanlegg med fem rom.

Begrunnelse: Musikklivet i Halden trenger sentrumsnære øvingslokaler, både for amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle. Rockehuset er primært for aldersgruppen 13-20 år, og når man
«vokser ut av Rockehuset» blir band henvist til det private leiemarkedet.
Etableringen av tilrettelagte øvingslokaler hever kvaliteten på øvingene og vil skape et miljø for
kunnskapsutveksling
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