
Arbeidsgruppen for handlingsplan for rusmiddel 2021-2025. 
 
Intervju 160920 med Linn Rokke Andersen, leder for ungdomsklubben Domino og Rokkehuset. 
 
De to enhetene har 2,5 stillinger fordelt på 5 ansatte. Man tilhør kommunalavdeling for kultur og 
idrett men skal flyttes over til en nyorganisert kommunalavdeling. Domino er åpent tirsdag og 
torsdag kl 14-21.30 og Rockehuset kl 17-21 mandag og onsdag. Målgruppen for begge er unge i alder 
13-19 år (= skoleløpet). Hvis eldre ungdommer vil være med fortsatt og ikke har annet tilbud eller har 
droppet ut av utdanning kan de bidra positivt og hjelpe til.  Enhetene har omtrent 40 tilhengere hver. 
(Har vært redusert under koronarestriksjonene) 
På Domino er det flest gutter med invandrerbakgrunn.  
I tillegg til rollen å være sosiale forum som muliggjør aktiviteter så har leder og ansatte tatt rollen 
som psyko-sosiale-kurative støttepersoner for ungdom med tilknytnings- og tilpasningsproblemer, 
også med rusproblemer, mest vanlig er hasjbruk. Denne gruppen beregnes omfatte 10-15 
ungdommer. Leder vurderer at denne funksjonen er viktig og kan vare under lang tid – år. Denne 
rolle er ikke lagt i stillingsbeskrivelser og er heller ikke forsørget med faglig veiledning i psyko-sosialt 
arbeid. 
Leder har stabilt samarbeid via LST-nettverket til NAV via VGS helseteam og politi. 
Rustestning av ungdom må i dag skje på legevakt eller hos kommunelege. Leder mener at enhetene 
selv må få tillatelse å ta disse prøvene. 
Dette arbeid med denne ungdomsgruppe gir de unge mulighet å møte modne voksne å identifisere 
seg med og å prøve kreative og sosiale aktiviteter som kan gi mening og utfoldelse. 
 
Tilbud til unge i denne alder gir også av andre aktører; Elim, Salen, Ungdomssamfunnet, forsamling 
på Svenskegaten, Kirkens bymisjon. De er av ulike omfatning og kvalitet. Leder ser at det er 
nødvendig at alle ungdomsklubbene lager et organisert samarbeid. Dette for å drøfte felles 
utfordringer og kunne benytte seg av hverandres styrke. 
 
For fremtiden vil ungdomsleder stille disse forslag: 
 
Kommunen bør innrette et ungdomsteam som kan motta og holde kontakt med ungdom med mer 
omfattende psyko – sosiale – kurative behov. Kanskje Helsestasjon for ungdom kan være basen? 
 
Enhetene bør selv ha mulighet å kunne teste sine ungdommer for rusmidler. 
 
Kommunen bør etablere og ansvara for et samarbeidsforum for ungdomsklubbene i Halden. Dette 
for å koordinere sin tjenester og oppdage og løse felles utfordringer. 
 
Hvis det skal serveres alkohol inne i Storsenteret ser ungdomsleder dette som uegnet sted for en 
ungdomsklubb.  
 
Intervjuer vurderer at ungdomsklubber er en strategisk ressurs for å oppdage, forebygge og til dels 
kompensere for sosiale behov og mangler hos utsatt ungdom. Man har opparbeidet tilgang til et 
nettverk som kan føre utsatt ungdom til videre kurative ressurser. 
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