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Fra: Kathrine Øynebråten 
 
Dato: Torsdag 08.09.16 
Tid: Kl 1830 – 2100  
Sted: Dragonen, Ullensaker Rådhus 
Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Tom Sletholt Hansen, Arvid 

Birkelund, Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud, Wollert Krohn – Hansen, Petter 
Holen, Torill Johansen,  

Forfall: Mabel Kjos, Jan Håkon Brotnov, Hanne – May Sevendal, Grethe Bekkedal 
Skrebergene  

 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 8. SEPTEMBER 2016 

Sak 77/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 01.09.16. 
 
Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 78/16 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 18.08.16 
Protokollen fra kulturrådets møte 18.08.16 ble sendt alle medlemmene etter først å ha vært på 
godkjenning hos dem som deltok på møte. 
 
Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 79/16 Referatsaker 

• Språkkafè/møteplass for flyktninger; Utfordring å få ungdom til å møte. Lite oppmøte fra 
lag/foreninger i Ullensaker. Hvordan organiserer lag/foreninger sin dugnad ift å stille med 
representanter til Språkkafèen?  Både Frivilligsentralen og Voksenopplæringen jobber for 
flyktninger. Dette bør kunne koordineres. 

• Forsvarets flysamling; Brevet som er sendt fra Kulturrådet før sommeren til 
Forsvarsmuseet ligger nå hos forsvarsdirektøren.  

• Lag/foreningers samarbeid med Ullensaker museum; Retningslinjene for brukerrådet til 
Ullensaker museum skal revideres. Ullensaker museum ønsker økt samarbeid med 
lag/foreninger og inviterer til møte 10. oktober i Ullr, Ullensaker kulturhus. 

• Kongen og Dronningens hagefest 1. september; Berit Nafstad Lyftingsmo var invitert 
gjennom fylkesmannen for sitt engasjement for frivilligheten. Orienterte kort om 
hagefesten. 
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• Demokratiutvikling; Arrangementet Musikk & demokrati tirsdag 27. september kl. 1900 
på Kulturbanken Kreti & Pleti har ungdom som hovedmålgruppe. Viktig at lag/foreninger 
oppfordrer ungdom i sine foreninger til å delta. 

• Høringskonferanse om kulturminnevernplanen: Lite oppmøte på høringskonferansen for 
kulturminnevernplanen, men det ble en god dialog mellom politikerne og andre aktører 
som møtte opp. 

• Sørum kulturråd: Jan Håkon Brotnov har orientert Sørum kulturråd om hvordan 
Ullensaker kulturråd driftes og arbeider.  

 
Vedtak 

• Kari Nermoen tar kontakt med Flyktningetjenesten og Frivilligsentralen for å gjøre de 
oppmerksom på at begge jobber for samme gruppe og ber de se på muligheten for å 

koordinere. 

• Kari Nermoen etterlyser i løpet av høsten svar på brevet som er sendt Forsvarsmuseet 

vedr Forsvarets flysamling. 

• Resterende referatsaker tas til orientering. 
 
Sak 80/16 Høringssvar fra Kulturrådet til Kulturminnevernplanen 
Høringsbrevet var sendt alle i kulturrådet på mail før møte. Brevet ble diskutert i møte.   
 
Vedtak 

• Arvid Birkelund sender sine innspill til Kari Nermoen som syr dette inn i høringsbrevet 
fra Kulturrådet. 

• Kjerkestua v/Furuset kirke må være med i Kulturminnevernplanen. 

• Skytterhuset på Teigen er ikke med i planen og kulturrådet stiller spørsmål ved om den er 
verneverdig og skal med i Kulturminnevernplanen. 

• Kari Nermoen sender den samlede høringsuttalelse innen fristen 15. september 
 
Sak 81/16 Flerbrukshus på Kløfta 
Tom Sletholt Hansen gikk igjennom brevet og tegningene for flerbrukshuset. Innholdet i brevet 
ble diskutert. Tegningene fra arkitekten er kun ment som en idéskisse for å legge grunnlag for 
videre diskusjon. Alle filene som Tom har fått fra arkitekten sendes kulturrådets medlemmer.  
 
Det var god oppslutning og engasjement rundt standen på Kløftadagen. 
 
Representanter fra Kulturrådet er innkalt til et møte med Erlend Eggum for og diskuterer 
planene. Kulturrådet skal ha et møte med politikerne for å presentere flerbrukshus på Kløfta. 
Tom jobber med og utarbeid en folder som skal presenteres i møte. Folderen sendes alle i 
kulturrådet for evt. tilbakemeldinger før møte. 
 
Vedtak 

• Knut Ljøgodt, Kari Nermoen og Tom Sletholt Hansen gjennomgår brevet ift. 
formuleringer 

• Brevet sendes to ganger både nå og i budsjettprosessen 

• Brevet sendes både ordfører og rådmann, samt som kopi til Kultursjefen 

• Merbehov på kr. 500.000,- for utredningsarbeid bes tas med av Kultur 
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Sak 82/16 Fremdrift i arbeidet med kompetansebygging for lag og foreninger 
Gruppen som jobber med dette temaet hadde møte før sommeren. Det ble enighet om å fokusere 
på markedsføring, noe som også står ift. målet om kompetansebygging i handlingsprogrammet til 
Kulturrådet. Kathrine Øynebråten sjekker ut med kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud om hvor 
saken om møte med Tilskuddsportalen ligger. 
 
Vedtak 
Kulturrådet henstiller kommunen om å iverksette et kurs med Tilskuddsportalen. 

 

Sak 83/16 Status videre arbeid med Kulturrådets nettside, Facebook, pressemeldinger 
Wollert Krohn-Hansen sendte mail 09.06.16 til kulturrådets medlemmer for info til en 
presentasjon av kulturrådets medlemmer i sosiale medier. Noe er lagt ut på Facebook. 
 
Vedtak 
Alle skal sender svar på spørsmålene som ble stilt i mail av 09.06.16 fra Wollert. I tillegg sender 

alle et bilde av seg selv. 

 
Sak 84/16 Kulturrådets handlingsplan for 2016 
Status v/ Berit Nafstad Lyftingsmo. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Sak 85/16 Regional plan for idrett og friluftsliv 2016-2030 
Forslag til høringsuttalelse fra Kulturrådet er sendt alle i forkant av møte. Kulturrådet ønsker å 
peke på at samrøringspunkter mellom idrett og andre kulturaktiviteter må tydeliggjøres. I tillegg 
til at friluftsliv, folkehelse og kulturminner knyttes sterkere sammen. 
 
Vedtak 
Høringsuttalelsen fra Kulturrådet vedtas. Kari Nermoen sender den inn. 

 
Sak 86/16 Kulturrådets seminarhelg 28.-29. oktober 
Program ble delt ut og gjennomgått i møte. Det vil bli sendt ut invitasjon til alle lag/foreninger 
om å delta på konferansen fredag 28. oktober i Ullr med tema frivillighet.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
Sak 87/16 Kulturkonferansen i Bærum 26. august 2016 
Tom Sletholt Hansen og Berit Nafstad Lyftingsmo deltok på konferansen. Foredragene er sendt 
kulturrådets medlemmer pr. mail. Tom foreslo at foredragsholder Rune Håndlykken inviteres 
som foredragsholder til kulturrådets årsmøte i 2017. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
Sak 88/16 Aktuell info fra kultur 

• Park Inn by Radisson Oslo Airport vant en intern konkurranse «AddingColor to lives». 
Premien var kunstnerisk utsmykking av den anerkjente Street-art kunstneren Joel 
Bergner. Sammen med ungdom har Bergner laget et veggmaleri på ungdomshuset på 
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Kløfta. Det ble offisielt åpnet av ordfører Tom Staahle onsdag 7. september. Kommunen 
har vært sterkt involvert.  

• Kunst i Offentlige Rom – det arbeides med å etablere kunstgruppe med forankring i 
Enhet Kultur. I tillegg arbeides det med å utarbeide retningslinjer for kunst i offentlig rom 
i Ullensaker (inne og ute) samt innarbeide eget kapitel om dette i byggehåndbok som er 
under utarbeidelse 

• Ullensaker kulturskole trenger mere plass/flere arenaer til sin virksomhet. Behovet er lagt 
til Enhet KOMEI for utredning og videre arbeid sett i lys av kommunens totale 
byggevirksomhet 

• 2. etasje Jessheim bibliotek – fysisk og virtuell arena – for alle og spesielt for barn og 
unge og med forankring i «10 historier om Ullensaker» (kulturminnevernplanen). Er nå 
ute på anbud med frist medio oktober. Arbeid forventes å starte raskt over nyttår 

• Livsglededager 14. – 23. oktober. Frist for innspill: 7. september 

• Kulturminnedagene 10. september – 18. september;  

• Litteraturfestivalen 22. oktober – 30. oktober (uke 43) 

• Barnas kulturdag lørdag 22. oktober i Ullensaker kulturhus 

• Nordisk bibliotekuke uke 46; mandag 14. – søndag 20. november 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

 
Sak 89/16 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 

 
 
 
________________________   _______________________________ 
Sted, dato      Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
   

 
 
 
 
 
 


