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Uttalelse til utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop -  og rockhistorie

Bakgrunn for saken
27. oktober 2004 sendte ABM-utvikling ut en invitasjon til alle interessenter om å presentere sitt alternativ til et
nasjonalt senter for rock- og populær musikk.

I brev fra Halden kommune til Østfold fylkeskommune datert 04.11.04, informeres det om hvilke forutsetninger
Halden kommune mener å ha for å kunne realisere et slikt senter. Her legges det vekt på geografisk beliggenhet,
eksisterende bygningsmasse som kan stilles til rådighet for senteret, nærhet til IKT- og høgskolemiljø, Haldens
historie som Østfolds rockby og den tverrpolitiske viljen i kommunen til å støtte en slik etablering.

16. november 2004 beslutter utvalg for kultur og idrett i Halden kommune følgende: "Utvalg for kultur- og idrett
gir administrasjonen i oppgave å arbeide videre med å få lagt Nasjonalt opplevelsessenter for rock og pop til
Halden". Formannskapet bevilger 75.000,- til et forprosjekt og utarbeidelse av søknad.

10. januar 2005 presenterer i alt 5 aktuelle kandidater sine forslag for ABM- Utvikling. Halden kommune
overleverer et skriftlig dokument og en 11 minutter lang DVD med dokumentasjon av mulighetene i Halden.

I forkant av dette trakk Fredrikstad kommune sitt kandidatur, og meddelte at de stilte seg bak Haldens kandidatur
og ville samarbeide med Halden kommune om en eventuell etablering der.

I nytt brev fra Halden kommune av 28.01.05, inviteres fylkeskommunen til en dialog om hvordan denne saken
kan løftes videre i fellesskap.

Fylkesrådmannen anbefaler i vedtak av 18.02.05 at fylkeskommunen deltar i arbeidet med å få lagt et nasjonalt
opplevelsessenter for rock og populærmusikk til Halden.

30. april har fylkesordføreren, leder av Fylkestingskomite 1, sammen med Østfold fylkeskommunes
kulturadministrasjonen et møte om saken med Halden kommunes ordfører og administrasjon. Det var enighet
om at fylkesordføreren skulle ta et initiativ overfor Osloregionens kontaktutvalg, og be om at dette utvalget
skulle øve påtrykk overfor KKD slik at det ble fattet vedtak om at ikke bare Trønderalternativet skulle utredes,
men også alternativene i Halden og Oslo.

I brev av 27. mai 2005 tilbyr Halden historiske  samlinger  sin arkivkompetanse i tilknytning til et eventuelt
opplevelsessenter i Halden.

Fylkestinget vedtok enstemmig 15.06.05 følgende innstilling fra Fylkestingskomite 1:
"Østfold fylkeskommune ber om at Kultur- og kirkedepartementet utreder også Halden-alternativet videre og
oppretter en dialog med Halden-alternativet for å klargjøre grunnlaget for etablering av senteret i Halden."

Utredningen
I møte 10. januar på Bristol Hotell i Oslo ble de ulike alternativene presentert. Siden da har Trondheim, Oslo og
Halden- alternativene utviklet seg mye, noe som bør indikere overfor KKD, at de ulike alternativene fremdeles
er i utvikling innholdsmessig. Halden kommune er med bakgrunn i dette av den oppfatning at det foreliggende
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beslutningsgrunnlag ikke er tilstrekkelig. Derfor ber vi om at departementet tar initiativ til at både alternativet
fra Trondheim, Oslo og Halden utredes videre. Lokaliseringsdebatten har rast i mediene de siste måneder, og det
har hersket en del forvirring om prosessen som sådan. Halden kommune mener at debatten i for stor grad har
dreid seg om lokalisering. Vi krever, på linje med andre aktører i denne saken, en uttømmende debatt om
innholdet i et slik senter. Det er innholdet som til sist vil være senterets kritiske suksessfaktor. Dette fokuset har
til nå vært fullstendig overskygget av lokaliseringsdebatten.

Halden-alternativet er et meget spennende, fremtidsrettet prosjekt. Vi ber om at KKD også går videre med
Halden-alternativet slik at lokale krefter representert ved sentrale personer i nyere norsk rockhistorie, i samarbeid
med høgskolen i Østfold, Institutt for energiteknikk avdeling for Virtual Reality (VR-senteret), Østfold
fylkeskommune, Østfold museum og andre kan få mulighetene til å utdype de ideer som ble presentert i januar
2005. Senteret må etter vårt syn tilby noe helt unikt, og derfor vil vi ta i bruk teknologier som er helt i forkant av
den teknologiske utviklingen.

Konklusjon
Halden kommune ber om at både Halden, Trondheim og Oslo alternativene tas med i de videre vurderingene i
forbindelse med etableringen av et nasjonalt opplevelsessenter for rock og populærmusikk.
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