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Sammendrag av saken:

Vedtak i budsjett 2019 sier at det skal sees på lokalisering av det kommunale ungdomstilbudet i
sammenheng med områdeløft Nord:
«Arbeidet med å se på mulighet for arealer til ungdomsklubben Domino innenfor områdeløft
nord vil starte når arkitekt har konkludert med muligheter for kinoen. Os allé 3 vil ses på først i
den sammenheng.»

Arbeidet med å finne nye lokaler til ungdomshuset Domino pågikk frem til 2013. Deretter har saken ikke
vært prioritert med bakgrunn i den økonomiske situasjonen Halden kommune har vært og er i.
Følgende vedtak fra tidligere:
Jfr PS 2009/199-31, det ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle utrede sak om nytt ungdomshus:
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede saken om
nytt lokale for Ungdomshuset Domino.
Det fremlegges en sak om ny lokalisering i løpet av våren 2012.
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, (leder), en
representant for opposisjonen, representant for brukerstyret ved Domino og en leder fra
Domino/enhet for barn og unge for å utrede saken om nytt lokale for Ungdomshuset Domino.
Joachim Bratteli, Ap, som opposisjonens medlem i arbeidsgruppa.

HKIM behandlet ny PS 2009/199-34 i utvalgsmøte 12.04.12 med følgende vedtak:
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 19.04.2012
Vedtak:
Arbeidet med nytt lokale til ungdomshuset Domino fortsetter, og ses i sammenheng med
Økonomiplanen for 2013 – 2016
16.05.2013 behandlet HKIM en ny PS 2009/199-38:
Vedtak:
1. HKIM ber rådmannen om å iverksette etablering av Ungdomshuset Domino i nytt lokale
og å avklare med fylkesmannen om disposisjon til å inngå leieavtale med eier av lokalet innen utgangen
av juni 2013. Alternativt avklare Rektorboligen på Rødsberg ungdomsskole.
2. HKIM vedtar samorganisering av virksomheten og ber om at det utarbeides en virksomhetsplan med
klare mål for virksomheten og samarbeid.
3. HKIM ber om rådmannen starter arbeidet med å overgi Black Box til Halden Kulturråd.
jfr budsjettvedtak 2013.
4. En eventuell endring i leiepriser ved Rockehuset, Black box skal opp i HKIM.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur - 08.11.2017
Rådmannen finner alternative lokaliseringer for ungdomsklubben Domino og legger disse fram på̊ neste
utvalgsmøte.

Rådmannen vil, etter total vurdering av ungdomstilbudet er foretatt, vurdere om Os allé 3 er en god
plassering av Domino, eller om det er andre løsninger som bidrar til mer effektiv personalutnyttelse og et
bedre tilbud totalt sett. Det er tenkt en ungdomskafé inn i bygget, som er finansiert av

folkehelsemidler. Målgruppen er imidlertid en annen enn Dominos, som retter seg inn på
målgruppen 13-18 år.
Det at Domino er midlertidig plassert i sidelokalene til Black Box sparebanksalen, med
begrenset plass og rammefaktorer, gjør at det har vært vanskelig å gi et bredt og optimalt
ungdomstilbud. Dette har igjen ført til at besøkstallene ikke er så høye som man skulle ønske i
en by som Halden.
Både Domino og Rockehuset kan synes å ha et noe smalt ungdomstilbud som når relativt få
ungdommer. Det rådmannen allikevel ser, er at slike «små og smale» tilbud, kan synes å ha en
større grad av forebyggende effekt enn tilbud som favner bredere. Identitetsbygging, tett
oppfølging av voksne og et tett samhold, er suksessfaktorer for å hindre at ungdom havner i
utenforskap. Allikevel ser rådmannen at det også er behov for å nå flere barn og unge med et
bredere ungdomstilbud enn det vi har i dag.
I budsjettet har rådmannen tatt til orde for en gjennomgang av de kommunale tilbudene Domino,
Rockehuset og kulturskolen. Bakgrunnen for dette, er at vi ser tydelige behov for andre, bedre
egnede rammebetingelser for best mulig å kunne tilby byens ungdom et tilbud som skaper et
bredere og mer kreativt kultursentrum. En eventuell samlokalisering av de kommunale
tilbudene, vil også kunne gi bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene.
Det skal i tillegg ses på samspillet og samarbeidet med det private ungdoms- og kulturtilbudet,

slik at tilbudet totalt sett blir bedre for Haldens ungdom.
Det har blitt foretatt en kartlegging av de eksisterende ungdomstilbudene i byen, med tanke på å
kunne se på nettopp denne helheten og mulighetene for samarbeid. Det gjennomføres allerede
samarbeid på tvers av tilbudene.
Det å se på relokalisering av ungdomstilbudene i sammenheng med fremtidige produksjons- og
fremføringsarenaer, er viktig for det totale ungdoms- og kulturmiljøet i Halden.
Gode produksjons- og fremføringsarenaer bidrar i stor grad til å utvikle «den kulturelle
grunnmuren» i Halden-samfunnet og for all scenekunst er tilrettelegging for framføring og
formidling avgjørende. Kulturarenaer har en betydning for utvikling av byer og tettsteder.
Plassering og innhold på ulike kulturarenaer vil også påvirke helse og miljø, stedsutvikling og
mål om klima/miljø.
Rådmannen skal ihht budsjettet 2019 gjennomføre en mulighetsstudie ifht behovene for
produksjons- og fremføringsarenaer. Rådmannen ser at arbeidet man nå gjør med
ungdomstilbudene blir viktig i denne mulighetsstudien. Det vil være naturlig å se på eksisterende
kommunale bygg i dette arbeidet.

Mulighetsstudien vil være et viktig grunnlagsdokument for en strategiplan planprosessen med
ny kommunedelplan kultur.
Dette arbeidet starter i april. Mulighetsstudien og gjennomgang av de kommunale tilbudene
Domino, Rockehuset og kulturskolen som et mer kreativt kultursentrum og evt eventuell
samlokalisering, blir viktig grunnlag for arbeidet med kommunedelplan kultur.
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