
Ullensaker kommune 

Kultur 

 
 
 

Saksnr. 2016/155-7 

MØTEREFERAT 
 
 

Fra: Marit Lødemel 
 
Dato: Torsdag 10.3.16 
Tid: Kl 1830 – 2015 
Sted: Møterom Espelunden 
Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Håkon Mangerud, Petter Holen, Arvid Birkelund, Kari 

Nermoen, Tom Hansen, Knut Ljøgodt, Torill Johansen, Grethe Bekkedal 
Skrebergene, Jan Håkon Brotnov 

Forfall: Hanne-May Sevendal, Mabel Kjos, Wollert Krohn Hansen  
 
Svein Larsen, nestleder i HTIK/politisk representant i brukerrådet for Ullensaker museum og 
Ståle Lien Hansen, leder HHS var til stede i møtet. 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 10. MARS 2016 

Sak 21/16  Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 7.3.16, vedlagt forslag til nye 
retningslinjer for brukerrådet ved Ullensaker museum.  
 

Tilleggsdokument som ble ettersendt: 
• Forslag til kulturrådets uttalelse til KDP Kultur  
• Utkast til referat fra Kulturtinget 2016 og protokoll fra kulturrådets årsmøte 
• Vedtatt gruppestruktur for kulturrådet 
• Høringsuttalelse til Forskrift om hundehold 

 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. 

 
Sak 22/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 11.2.16 
Protokoll fra kulturrådets møte 11.2.16 ble sendt alle medlemmene 18.2.16 etter først å ha vært 
på godkjenning hos dem som deltok i møtet. 
 

Vedtak 
Protokoll fra kulturrådets møte 11.2.16 godkjent uten merknader. 

 

Sak 23/16 Konstituere kulturrådet 
Kulturtinget 2016 med årsmøte ble gjennomført 3.3.16. Kulturrådet konstituerte seg selv med 
leder, nestleder og kasserer.  
 

Vedtak 
Følgende ble valgt: 

• Kari Nermoen, leder 

• Berit Nafstad Lyftingsmo, nestleder 

• Håkon Mangerud, kasserer 
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Sak 24/16 Oppsummere kulturtinget 2016 
Kulturtingets temadel og årsmøtet ble oppsummert. Kulturkontorets referat fra kulturtinget og 
protokoll fra årsmøtet var sendt alle i forkant av møtet. Følgende merknader ble gitt: 

• Kulturrådets Handlingsplan 2016 ble tatt til orientering og ikke godkjent, slik det er 
fremstilt i årsmøteprotokollen.  

• Temadelens konklusjon bør være: Ullensaker skal ha et museum. Det jobbes videre med 
museets plassering, innhold og form. 

 

Vedtak 
Oppsummeringen ble tatt til orientering med ovennevnte innspill. 

Protokollen sendes til signering og deretter til Brønnøysundregisteret.  

 

Sak 25/16  Referatsaker 
• Kulturrådets uttalelse til dispensasjonssøknaden om å rive den gamle administrasjons- 

bygningen på Dampsagtomta, Jessheim ble sendt Ullensaker kommune innen fristens utløp. 
 

Vedtak 
Tatt til orientering. 

 
Sak 26/16 Nye retningslinjer for brukerrådet ved Ullensaker museum 
Retningslinjene for brukerrådet skal revideres og kulturrådet ønsker å avgi en uttalelse til det 
foreliggende forslaget til nye retningslinjer. Saken ble drøftet og følgende innspill gitt. 
 

• Daglig leder ved museet bør ikke være leder i brukerrådet, men ivareta 
sekretariatsfunksjonen 

• Brukerrådet må ha en hensikt og et formål, dette kommer for lite til uttrykk 
• Forslag til oppgave/formål bør være første punkt i retningslinjene. Det ble fremmet 

forslag til dette punktets ordlyd 
• Representasjon: Brukerrådet bør bestå av 8 representanter, hvorav 5 kommer fra faste 

instanser og 3 rullerer blant frivilligheten. De faste kommer fra: Ullensaker kommunes 
administrasjon og politisk nivå, kulturrådet, Ullensaker historielag ig MIA. 3 plasser i 
brukerrådet rullerer. Alle 8 må velges med personlig vara fra samme organisasjon/instans 
som fast representant. Representantene oppnevnes for 2 år. 

• Brukerrådet konstituerer seg selv 
• Brukerrådet er et rådgivende organ 
• Endre på formuleringene til at brukerrådet uttaler seg om, kan komme med innspill til  
• Brukerrådet kan ha møte med Muséene i Akershus sitt styre 
• Brukerrådet har 2 møter i semesteret og for øvrig når det er behov 
• Det bør inn et punkt om brukerrådets beslutningsdyktighet da kulturrådet gjør vedtak om 

hvilke råd/innspill det skal gi 
 

Vedtak 
Berit utformer forslag til høringsuttalelse med bakgrunn i de fremkomne innspill i møtet. 

 

Sak 27/16  KDP Kultur – kulturrådets høringsuttalelse 
KDP Kultur er sendt på offentlig høring. Frist for innspill er 31. mars 2015. Gruppe 5 hadde 
utarbeidet forslag til kulturrådets uttalelse til planen. Uttalelsen ble gjennomgått i møtet.   
Innspill: 

• Det ble fremmet forslag om å inkludere den justerte konklusjonen fra kulturtingets 
minikonferanse under punktet om Kulturminnevern. D.v.s.: Ullensaker skal ha et 
museum. Det jobbes videre med museets plassering, innhold og form. Se sak 24/16.  
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• Punktet om at Avinor finansierer kommunens Grendepott er feil og må strykes. 
 

Vedtak 
• Den justerte konklusjonen fra kulturtingets minikonferanse inkluderes i 

høringsuttalelsens punkt om kulturminnevern. 

• Punktet om Avinor strykes. 

• Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse til KDP Kultur ble vedtatt med de to 
justeringene. 

 

Sak 28/16 Høringsuttalelse til forskrift om Hundehold 
Forslag til høringssvar var sendt alle medlemmene rett før møtet og ble gjennomgått. Det ble stilt 
spørsmål ved hvorvidt dette er en type sak som er av kulturell karakter og som kulturrådet skal 
uttale seg om.  
 

Vedtak 
Det fremlagte høringssvaret sendes Ullensaker kommune. 

 
Sak 29/16  Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger 
Gruppa gjorde en god jobb i forkant av kulturtinget. Ny kompetanse om markedsføring tilføres 
gruppa v/Wollert som har vært på kurs. Alle markedskanaler til sammen gir godt resultat. 
Kulturrådets nettside bør oppdateres enda mer. 
 

Vedtak 
Saken tatt til orientering. 

 

Sak 30/16  Aktuell informasjon fra kultursjefen 
• Tidenes lokale Kulturuke 2016. Mer samarbeid, bedre markedsføring, bedre oppslutning, 

bare fornøyde folk, god mediedekning. Den nye katolske kirkens opplegg var spennende. 
• Ullensaker har den største UKM 2016 i landet 
• Super BUSTival + Kardemomme by gjennomført 
• Folkehelseuka 2016 er under planlegging 
• Nytt flygel til Kong Rakne – Bechstein er bestilt 
• HTIK-saker 16.3 (Ullensaker museum, Kulturkort, ny Algarheim skole, 2 vegnavnsaker – 

Oscar Christensen og Bergmovegen) 
• 21.4: Åpning av prosjektet Parkert Piano på OSL i samarbeid med Avinor 
• Kulturstart i livets begynnelse – 4 opplegg med tema før sommeren på biblioteket 
• 2 debattkvelder i mars og april på biblioteket 
• Ny lesesirkel for voksne + bokmøte for ungdom er etablert på biblioteket 
• KDP Kultur skal behandles i Barn og unges kommunestyre 14.3 
• Stillingen som kultursjef i Ullensaker lyses ut om kort tid. Marit går av med AFP i juni 

 

Vedtak 
Informasjonen tatt til orientering. 

 
Sak 31/16  Evt. 

• Vedtatt gruppestruktur for kulturrådet 
5 grupper opprettholdes. Det bør foretas en omrokkering av fordelingen av medlemmene. Alle 
sender forslag til Kari med 2 ønsker for hvilken gruppe det er ønskelig å delta i. 

• Riksantikvarens frivillighetskonferanse 12.4.16. Gratis. 
• Kulturvernkonferansen Immateriell kulturarv 12.3.16. Gratis.  
• Konferanse 14.-15.4 på Menighetsfakultetet: Kirkebyggene lever farlig. Kostnad 1200 kr. 
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• Knut ble takket av for veldig god ledelse av kulturrådet v/Berit.  
 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
______________________________  ______________________________________ 
Dato og sted     Kari Nermoen, kulturrådets leder 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


