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MØTEREFERAT 

 
 
 

Fra: Marit Lødemel 
 
Dato: Torsdag 9.6.16 
Tid: Kl 1830 – 2115  
Sted: Hos Kari Nermoen 
Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Mabel Kjos, Knut Ljøgodt, Håkon 

Mangerud, Wollert Krohn – Hansen, Jan Håkon Brotnov, Petter Holen, Torill 
Johansen, Grethe Bekkedal Skrebergene. 

Forfall: Hanne – May Sevendal, Tom Hansen, Arvid Birkelund. 
 

 

Sak 53/16  Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 1.6.16. 
 

Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 54/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 12.5.16 
Protokoll fra kulturrådets møte 12.5.16 ble sendt alle medlemmene etter først å ha vært til 
godkjenning hos dem som deltok i møtet. 
 

Vedtak 
Godkjent. 
 

Sak 55/16  Referatsaker 

• Oppstart av kafe/møteplass for flyktninger. 
Kulturrådet v/Kari var representert på møte ifbm oppstart av kafe/møteplass for  
flyktninger. Representanter fra 3 foreninger stilte, inkludert kulturrådet, samt ØRI v/ Stein 
Erik Lie. 23. juni kl 1700 – 1900 etableres det kafe/møteplass kl 1700 – 1900 for 
flyktninger i lokalene til Voksenopplæringen. Dette som et samarbeid mellom NAV, 
Røde Kors, frivilligsentralen og etter hvert flere frivillige foreninger. Det skal være møte 
med politikere om flyktningsituasjonen mandag 13.6. Kulturrådet deltar, det gjør også 
Idrettsrådet v/Jan Ivar Engebretsen og frivilligsentralen v/Rita Fjeld Hovden. Tema for 
møtet: Hva kan den frivillige kulturen gjøre? 

• Åpen Flysamling i sommer. 
Det har ikke kommet svar på henvendelsen fra kulturrådet til Forsvarsmuseet med 
anmodning om å holde Flysamlingen åpen i sommer. 

• Tradisjonshåndverk 
Dette ses på ifbm rullering av kulturminnevernplanen. Jfr rapport 2016 Lenge leve 
tradisjonshåndverket. 

• Kulturrådets høringsuttalelse til kommunens planstrategi er sendt inn innen fristen. 
• Kulturrådets uttalelse til ny skole på Algarheim er videresendt. 
• Samarbeid med Ullensaker museum. 
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Kulturrådet har bedt om at Ullensaker museum inviterer til møte med lag og foreninger. 
Åpningen av Ullensaker museum søndag 12.6 kolliderer dessverre med historielagets  

 kulturarrangement på Kløfta og friluftsgudstjenesten på Raknehaugen. Det er viktig at  
 kulturrådet støtter opp om muséets aktiviteter. 

Det sendes forespørsel fra Ullensaker kulturråd til Ullensaker museum med spørsmål om 
museets program under kulturminnedagene i september og om det kan være grunnlag for 
samarbeid. 

 

Vedtak 
Referatsakene tatt til orientering 

 
Sak 56/16  Kulturplan for Akershus fylkeskommune 
Frist for høring på kulturplan for Akershus fylkeskommune er 1.7.16. Alle har mottatt planen på 
mail. Gruppe 2 hadde møte 7.6 og har som intensjon å utarbeide en uttalelse innen høringsfristen.  
Kulturrådet oppsummerer inntrykket av planen slik, så langt:  

� Godt arbeid som i stor grad retter seg mot det profesjonelle kulturlivet.  
� Honnør til planen som virkelig prøver å ta tak i begrepet ytringskultur og gi det et 

praktisk innhold.  
� Samspillet mellom profesjonell, amatør, frivillig er spennende.  
� Positivt at folkemusikktradisjonene er gitt plass. Det fordrer samarbeid med muséene og 

Akershus musikkråd.  
� Planen slår fast at deres fremste oppgave er å være utviklingsaktør. Hvordan skal det 

drives i praksis i samarbeid med kommunene?  
� Strategi og utvikling omtales, men planleggingsbegrepet berøres ikke, d.v.s. kulturens 

plass i samfunnsplanleggingen.  
� Frivilligheten er relativt svakt behandlet. Hvordan kan for eksempel de ulike 

kultursentrene være tydeligere støttepilarer for frivilligheten? 
� Kulturarv og hele museumstenkningen bør få et sterkere fokus. Bør det komme til uttrykk 

at Tunet som ressurs ikke omtales noe sted?  
� Et nordisk perspektiv mangler.  
� Den kulturelle Skolesekken må ikke bare bli happeninger, lærerne må bevisstgjøres.  
� Vestdelen av fylket har fått mye større oppmerksomhet enn Romerike, spesielt Øvre 

Romerike.  
� Ingen refleksjoner rundt at Jessheim skal være et regionsenter.  
� Folkehelsa er lite omtalt.  

 
Kulturrådets uttalelse til kommunens planstrategi benyttes som grunnlag for høringsuttalelsen.  
 

Vedtak 
Gruppe 2 utarbeider en uttalelse til 28.6 som sendes alle medlemmene for evt innspill og deretter 

til Akershus fylkeskommune innen fristen 1.7.16. 

 
Sak 57/16  Kulturbygg Bakkedalen 
Politisk sak i HTIK 1.6 og HOP 7.6 behandlet kulturrådets innspill til Ullensaker kommune om 
kulturbygg i Bakkedalen. Saken ble referert. Kulturrådet vurderer det som positivt at innspillet 
ble tatt videre til politisk nivå. Kulturrådets fremdrift i saken er å sende tegningene av kulturhus 
på Kløfta som kulturrådet har fått utarbeidet av arkitekt til alle i kulturrådet. Gruppe 4 vil sette 
opp en oversikt over de enkelte foreningenes behov for lokaler. Det er videre viktig at Kløftas 
befolkning får informasjon og anledning til å engasjere seg.  
Kløfta IL er positive til å inkludere kulturbygg i Bakkedalen så sant det ikke forsinker prosessen 
med det øvrige idrettsanlegget. Kulturrådets mål er at kulturbygget igangsettes ila inneværende 
politiske periode. Gruppe 4 samler alt stoff i saken i en rapport. Saken settes på agendaen i 
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kulturrådets møte i august. Deretter jobbes det mot budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020. Et 
kulturbygg på Kløfta må inn i planen for kulturelle arenaer i Ullensaker når denne tas tak i, jfr 
Kulturplanen.  
 

Vedtak 
o Gruppe 4 jobber videre med saken frem mot budsjettprosessen 2017.  

o Arkitekttegningene sendes alle medlemmene i kulturrådet. 

 
Sak 58/16  Fremdrift i arbeidet med kompetansebygging for lag og foreninger 
Gjelder aktuelle kurs for frivilligheten, for eksempel i markedsføring og styre-/organisasjons-
arbeid, samt promotering av kulturrådet under Jessheimdagene og Kløftadagen. Gruppe 3 har 
ikke hatt noe møte da det avventes flere gruppemedlemmer.  
Saken ble drøftet og det var enighet om å se henvendelsen fra Tilskuddsportalen i sammenheng 
med tilsvarende henvendelse til kommunen v/informasjonssjef Kjetil Bjørnsrud. Denne antas å 
bli tatt tak i til høsten.  
En uttalelse til endring av statuttene for kulturtilskudd til høsten er i denne forbindelse aktuelt.  
Det jobbes videre med 4 saker: 

• Revidering av kommunens tilskuddsordning. Settes som egen sak i kulturrådets 
augustmøte. Gruppe 3 jobber videre med saken.  

• Kulturrådet avventer kommunens opplegg gjennom Tilskuddsportalen. Mabel følger opp 
dette. 

• Markedsføring og styreverv er aktuelle kursområder for kulturrådet å engasjere seg i. 
• Torill tiltrer gruppe 3.  

 

Vedtak 
o Kulturrådet tar initiativ til ett kurs for lag og foreninger ila høsten.  

o Kurs i tilskuddsordninger gjennom Tilskuddsportalen avventer kommunens initiativ 

høsten 2016. Mabel følger opp. 

o Kulturrådets uttalelse til revidering av kommunens statutter for kulturtilskudd behandles i 

kulturrådets augustmøte. 

o Kulturrådet kommer tilbake til muligheten for promotering av Ullensaker kulturråd under 

Kløftadagen og Jessheimdagene. 

 
Sak 59/16  Tømmerbygninger som står til forfall på Trandum 
Sverre Støverud og Jan Håkon har vært på befaring på Trandum og også hatt kontakt med 
Ullensaker kommunes kulturvernkonsulent Christine Haakstad. Kulturrådet stilte spørsmål ved 
hvilken mulighet kommunen har til å purre på forfallet. Er bygningene inkludert i kulturminne-
vernplanen? Kulturrådet ber om en redegjørelse i sitt møte 18. august av Christine Haakstad. I 
tillegg bes det om en orientering om kommunens reviderte Kulturminnevernplan som nå ligger 
ute på høring, samt en tilbakemelding på hvordan UK forholder seg til pengene som 
Fortidsminneforeningen har fått.  
(Christine Haakstad er forespurt og stiller i møtet 18. august kl 1830 og orienterer om de aktuelle punktene.) 
 

Vedtak 
o Kulturrådet ber om en redegjørelse i sitt møte 18. august av Christine Haakstad 

vedrørende kommunens mulighet til å påpeke bygninger som står og forfaller.  

o I tillegg bes det om en orientering om kommunens reviderte Kulturminnevernplan som nå 

ligger ute på høring, samt en tilbakemelding på hvordan UK forholder seg til pengene 

som Fortidsminneforeningen har fått.  

 
Sak 60/16  Arkivsystem for kulturrådet 
Det oppleves vanskelig å holde orden på alle e-poster. Jan Håkon har utarbeidet forslag til et 
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arkivsystem for kulturrådet som alle medlemmene har fått tilsendt på mail. Hensikten er å holde 
oversikt over kulturrådets mailmateriale. 
 

Vedtak 
Tatt til orientering. 

 
Sak 61/16  Valg av 2 revisorer 
Det er ønskelig at valg av revisorer velges på Kulturtinget i stedet for av kulturrådet selv. 
Vedtektene endres i tråd med dette på neste kulturting. Knut utformer forslag til vedtektsendring 
som behandles på kulturrådets desembermøte. 
 
Vedtak 

o Dagens 2 revisorer, Kathrine Grønneberg og Knut Jørgen Syvertsen, forespørres om å 

revidere inneværende års regnskap for kulturrådet. 

o Kulturrådets vedtekter endres på kulturtinget 2017, slik at revisorer velges av 

kulturtinget. 

 
Sak 62/16  Status videre arbeid med Kulturrådets nettside, Facebook, pressemeldinger 
Gruppa ønsker å lage en kort presentasjon av hvert medlem i kulturrådet på Facebook ila høsten 
for å synliggjøre hvem kulturrådet er. Presentasjonen skal være foto og svar på 3 – 4 kultur-
spørsmål. En oppfølging kan være tilsvarende presentasjon av lag og foreninger. 
 

Vedtak 
o Idéen er god og følges opp av gruppa. 

o Wollert sender mail med forespørsel og spørsmål til alle medlemmene som svarer og 

sender med bilde dersom de har dette. 

 
Sak 63/16  Aktuell info fra Kultursjefen 

• Politiske saker 
o Fylkestingets vedtak i Tunsaken 
o Kulturminnevernplanen legges på høring minimum ut august.  
o Kulturplanen ligger til endelig politisk behandling i kommunestyret 14.6. Tiltak 

må inn i virksomhetsplan 2017. 
o HOP bevilger kr 100 000 fra HOP`s reserve som vedlikeholdsmidler til Ullensaker  
 Herredshus. Videre ber HOP administrasjonen innarbeide en varig tildeling for å  
      bygge opp et vedlikeholdsfond for Herredshuset på kr 100 000 fra og med budsjett  
      for 2017. 

o 30 000 kr i tilskudd er bevilget i HOP 7.6.16 til musikaloppsetningen i Romerike 
musikkteaterskole. Unntak fra statuttene for tildeling av kulturtilskudd.  

o Mange vegnavnsaker og nye rutiner for varsling av vegnavnsaker er vedtatt. 
• Algarheim nye skole. Kulturenheten er inne i prosessen med utforming av skolens rom- 

og funksjonsprogram. Skolen ivaretas som nærmiljøsenter/kulturarena, jfr. også 
innspillene fra kulturrådet og BUK v/elevrådet. I tillegg til rombehovet er behovet for 
utsmykking av skolen også spilt inn. Kulturskolerektor Njål Inge Enger følger opp saken 
videre på vegne av enhet Kultur. 

• Ny bygghåndbok med eget kapittel kultur er under utarbeidelse. Denne skal vedtas til 
høsten. Intensjonen er også å sikre utsmykning av offentlige bygg og områder i 
byggeprosjekt. Kultur v/Arnfinn Algarheim følger opp fra enhet Kultur. 

• I tillegg så er å utarbeide retningslinjer for offentlig utsmykning en prioritert sak for 
kultur, jfr også kulturplanen. Helst kunne legge frem til politisk behandling i 
august/september, parallelt med bygghåndboka. 
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• Investeringene på kultur er i gang; flygel i Kong Rakne er på plass og skal innvies med 
lunsjkonsert m/Wollert, motoriserte scenetrekk monteres i sommer, lys og lydutstyret 
suppleres og skiftes ut, noe oppgradering av kinolyden, 2. etasje på biblioteket 
moderniseres – planlegging, flere infoskjermer på bibliotekene skal kjøpes inn og noen 
nye møbler.  

• Bok om Raknehaugens myter og fakta kommer i september i regi av Raknehaugens 
Venner. 

• Arbeidet med boka om Fossum fabrikker er i gang v/Gunnar Horverak, historielaget, 
m.fl. 

• Fotoprosjektet nye uttrykk på gamle minner får nasjonal oppmerksomhet; et samarbeid 
mellom kunstforeningen, historielaget, fotograf Emil og Ullensaker kommune. Prosjektet 
er initiert av kultur.  

• Ullensaker kommune er på Facebook. 
• Ny kultursjef – fremdrift i tilsetting. 

 

Vedtak 
Infoen tatt til orientering. 

 
Sak 64/16  Eventuelt 

• Kulturminnevernplanen sendes alle på mail fra kulturkontoret så snart den er vedtatt lagt 
på høring. Kapitlene fordeles på alle medlemmene av Kari. Den ligger vedlagt 
møteprotokollen. 

• Jan Håkon fortsetter som kulturrådets representant i revitalisert Grunnlovskomite. 
Hvordan er demokratiutviklingen i Ullensaker?  

• Dato for kulturrådets fagseminar settes til 28. – 30.10.16. Aktuelle tema: Kulturlandskap 
på Øvre Romerike, kompetanseutvikling. Riksantikvaren skal vie ekstra oppmerksomhet 
til kulturlandskapet på Romerike. Har han gode foredragsholdere til disposisjon? Saken 
drøftes videre i augustmøtet.  

• Årsmøteprotokollen 2016 er signert. Den oppbevares på kulturkontoret.   
 
Kulturrådets vårhalvår ble nydelig rundet av med takk til kultursjefen som slutter i Ullensaker 
kommune, underholdning, taler, gaver og sommerlig servering.  
 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
________________________   _______________________________ 
Sted, dato      Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
   

 


