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MØTEREFERAT 

 
 
 

Fra: Jon Henrik Solhei 
 
Dato: 09.03.2017 
Tid: 18:30 
Sted: Ullensaker rådhus, møterom Dragonen 
Tilstede: Tom Sletholt Hansen, Rold Naardseth, Grete Bekkedal Skrebergene, Arvid 

Birkelund, Petter Tomas Holen, Kari Nermoen, Torill Lium Johansen, Vinjar 
Tufte  

Forfall: Dene Støe, Hanne-May Sevendal, Knut Ljøgodt, Gunnar Horverak  
 

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅD 9. MARS 2017 

29/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste er godkjent. 
 
30/17 Konstituering av kulturrådet 
Kulturrådet konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer. 
 
I tillegg velges representant i brukerrådet for Ullensaker museum. 
 
Vedtak: Følgende ble valgt til leder, nestleder og kasserer: 

 

Leder: Kari Nermoen 

Nestleder: Knut Ljøgodt 

Kasserer: Haakon Mangerud 

Representant i brukerrådet for Ullensaker museum: Berit Nafstad Lyftingsmo 

 
31/17 Godkjenning av referatet fra møtet 9. februar 2017 
 
Referatet er tidligere sendt ut pr epost, og ligger på kommunen hjemmesider. 
 
Vedtak: Referat fra 9.2.2017 er godkjent. 

 
32/17 Oppsummering av kulturtinget 
 
Kulturrådet er generelt godt fornøyd med kulturting, godt fornøyd med innledere og 
gjennomføring. I tillegg har det vært flotte presseoppslag, noe som har vært veldig positivt. 
 
Det kom oppfordring om at kulturrådet i fremtiden prioriterer klarere, og kun fokuserer på noen 
få saker som vi faktisk gjennomfører. Dette må diskuteres videre, og ble ikke bestemt på møtet0. 
Vi må også få gruppene til å fungere så godt som mulig. 
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33/17 Referatsaker 
 
Følgende avisoppslag ble diskutert: 

- Avisinnlegg fra JHB 

- Avisinnlegg fra kulturrådet 

Møte på Ullensaker museum 10. februar 2017 
Kulturrådet tok en oppsummering av møtet for lag og foreninger på Ullensaker museum 10. 
februar 2017. Dette var et godt møte, med mange oppmøtte foreninger. 17. september skal det 
være et felles arrangement som heter «moro på museet», med mange ulike lag og foreninger. 
Dette høres veldig fint og relevant ut for våre medlemmer. 
                                     
34/17 Kulturrådets arbeidsgrupper  
 
Ulike grupper i kulturrådet: 

1. Profilere kulturrådet via Facebook, nettside, avise mm 

 

2. Jobbe mot offentlige myndigheter, herunder forberedelse til møtene med HTIK kontakt mot 

Ullensaker kommune, høringer mm. 

 

3. Kontakt med lag og foreninger. 

Har ikke fått mange innspill fra lag og foreninger, og man ønsker å fokusere mere på dette 

fremover.  

 

4. Flerbrukshus på Kløfta 

 

5. Frivillighetspolitikk 

 

6. Kulturrådkonferansen i august 

Sist konferanse ble arrangert i Sandvika, og Ullensaker kulturråd ble oppfordret til å avholde en 

konferanse i 2017. 

 

7. Arbeide med kulturrådets høstseminar 

 
Det ble stilt spørsmål om hver gruppe kan kommunisere på vegne av kulturrådet. Dette 
diskuteres videre. 
 
Vedtak: Kulturrådets medlemmer sender en epost til Kari innen neste kulturrådsmøte, om hvilke 
grupper de kan tenke seg å delta i. 
 
 
35/17 Flerbrukshus på Kløfta 
Tom har hatt møte med enhet Utbygging og drøftet skisseprosjektet til utvidelse av Bakke/ 
Vesong skoler. For å tilfredsstille alle lag og foreningers behov, vil man trenge et langt større 
areal enn det man har lagt inn i dag. 
Kulturrådet planlegger et folkemøte på Kløfta om saken. 
Tom har også vært i kontakt med Kløfta Vel og drøftet saken. 
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Det ble stilt spørsmål i kulturrådet om det finnes nok parkeringsplasser tilknyttet prosjektet og 
diskusjon rundt grunnforholdene. Det blir videre påpekt at Bakkedalen bør reguleres til både 
kultur og idrettsformål. I prosessen er det viktig at kulturrådet er klokkeklare på budskapet: «Det 
er flaut at Kløfta ikke har et kulturbygg». 
 
Politikerne ønsker at kulturrådet må være tydelige i sin bestilling. Forslag fra Tom: Kulturrådet 
innkaller Kløfta IL og Kløfta vel til et møte om saken. 
 
36/17 Frivillighetspolitikk 
Jon Henrik orienter om kommunens planverk for frivillighetspolitikk. Pr i dag er en «Strategi for 
frivillighet» omtalt i kommunens planstrategi, samt at Frivillighetspolitkk er et av tiltakene i 
Kommunedelplan for Kultur. 
Det ble diskutert rundt hvordan kulturrådet skal forholde seg videre. Kathrine og Jon Henrik fra 
Kultur deltar på frivillighetskonferansen på Gardermoen. Her vil det også være mulighet for 
kulturrådet å delta. Link til påmeldingsskjema sendes med referatet. 
Saken følges opp i fremtidige styremøter. 
 
37/17 Arkiv og nettside for kulturrådet 
Jon Henrik demonstrerte hvordan kommunens nettsider presenterer kulturrådet. Det kom innspill 
rundt søkeord som direkte knyttet kulturrådet til siden, og ønske om å få endret noe rundt 
kontaktinfopresentasjon. 
 
Vedtak: Saken følges opp i april- møtet. 

 
38/17 Saker fra kulturtinget 
 
Følgende saker ble tatt opp i kulturtinget: 
A) Kostnader ved lag og foreningers bruk av kommunale lokaler i helgene.  

Rolf skriver et utkast til et brev fra kulturrådet stilet til ordfører. 
 
B) Kulturarenaer for større grupper (korps og kor) på Kløfta og Jessheim.  
Kulturrådet tar kontakt med Jessheim byutvikling og ber om et møte for å avklare hvilke tanker 
de har for Sagaparken. Rolf tar kontakt med Jessheim byutvikling, og inviterer dem til neste 
styremøte, 20. april. 
 
C) Kulturtilbud ut i grendene/bydelene slik at kultur er tilgjengelig for barn og unge der de bor. 
Kultur har ambisjon om å kartlegge både arenaer og aktiviteter. Denne kartleggingen kan brukes 
som grunnlag for kulturrådets arbeid videre. 
Det ble fremmet ønske om en oversikt over ulike kulturarenaer med ulik type informasjon, som 
bilder, pris, osv. Det vil gjøre ting enkelt for publikum å få oversikt over hva som finnes. Det ble 
også påpekt utfordringene ved å starte nye tilbud, finne frivillige som kan bidra, kostnader osv. 
 
Vedtak: Jon Henrik orienterer ang oversikt over tilbud og arenaer til neste møte. 

 
39/17 Algarheim gamle skole 
Husflidslaget disponerer Algarheim gamle skole. Skolen er bevaringsverdig og slitt.  
 
Kari skriver et brev til kommunale eiendommer, og spør om fremdrift i saken.  
Jon Henrik kommer også til å undersøke saken ut fra kulturminneperspektivet. 
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40/17 Aktuell info fra Kultur 
Kultursjef Jon Henrik Solhei orienterte om aktuell informasjon som 

- Kulturuka med 83 arrangementer 

- Satsingen på kunst i offentlig rom generelt, og spesielt utstillingen «Capture the blue» på 

Rådhusplassen. 

- Kommunens utfordrende økonomi for øyeblikket. 

Andre orienteringer: 
- 29. mars i Ullr kl 1800: Demokrati og valgdeltakelse i Ullensaker 

- Norsk kulturråd har lansert ny nettside med Immateriell kulturarv: 

https://www.immateriellkulturarv.no/ 

 
41/17 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 


