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Forfall: Grethe Bekkedal Skrebergene, Jan Håkon Brotnov  
 
Biblioteksjef Eli Wilhelmsen var til stede under temadelen 
 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 11.2.16 

TEMA – Ullensaker bibliotek – Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018  
Biblioteksjefen var invitert til møtet for å utveksle tanker og idéer rundt Ullensaker biblioteks 
videre utvikling ihht bl.a. ny nasjonal bibliotekstrategi. Stikkord for biblioteksjefens info: 

• Bibliotekets utvikling i retning av konseptene ordinært bibliotek og litteraturhus. Dette 
sett i lys av lovendringen fra 2014 og de nye bibliotekstrategiene. 

• Hvordan 3. sektor er og fortsatt kan bli involvert i arbeidet med å utvikle biblioteket i 
Ullensaker til en offentlig samtalearena og en læringsarena, samt et sted for inkludering 
og mangfold.  

• Ullensaker bibliotek har en ny app med tilgang til aviser fra en rekke land, men ikke så 
mye fremmedspråklig litteratur da dette er meget ressurskrevende. Dessuten leverer Det 
flerspråklige bibliotek litteratur og medier på en rekke språk. 

• De nye planene for virtuell informasjons-, opplevelses- og kunnskapsformidling i 2. 
etasje på Jessheim bibliotek.  En ny, moderne formidlingsarena kommer, fysisk og 
virtuelt.  
 

Kulturrådet spilte inn flg.: 
• Hvordan benytte frivilligheten som samhandlingspart for biblioteket for å øke 

oppslutningen? Mange er ikke klar over hvilke muligheter som ligger i biblioteket.  
• Ca 20 % av Ullensakers befolkning er etniske minoriteter. Kan biblioteket også være et 

flerkulturelt/flerspråklig bibliotek? 
• Har biblioteket en bestemt strategi for arrangementene mht målgrupper, markedsføring, 

ressurser, årshjul? Biblioteksjefen redegjorde for dette. 
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• Kan frivilligheten være med og styrke biblioteket for eksempel gjennom et 
frivillighetskorps som medhjelpere? 

 
Sak 9/16 Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 8.2.16, vedlagt kulturrådets uttalelse 
til Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker, referat fra møte i Brukerrådet ved Ullensaker museum 
og dokument ifbm oversendt sakshøring om den gamle Administrasjonsbygningen på 
Dampsagtomta.   
 
Vedtak 
Godkjent uten merknader. 
 
Sak 10/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 14.1.16 
Protokoll fra kulturrådets møte 14.1.16 ble sendt alle medlemmene 19.1.16 vedlagt høringsutkast 
til kommunedelplan Kultur – del 1 og 2. Protokollen hadde først vært på godkjenning hos dem 
som deltok i møtet. 
 

Vedtak 
Godkjent uten merknader. 
 

Sak 11/16  Referatsaker 
• Høringsuttalelse fra kulturrådet til Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker kommune. 

Kulturrådets uttalelse ble sendt Ullensaker kommune 4.2. Den var vedlagt møteinnkallingen. 
Ingen kommentar ble avgitt. 

• Referat fra kulturrådets møte med HTIK 20. januar 2015.  
Berit, Tom, Håkon og Knut møtte. Stikkord for kulturrådets innlegg: Kulturrådets organisasjon, 
kulturtinget, samarbeidsavtalen med kommunen, kommunedelplan Kultur, kulturbygg på Kløfta, 
frivilligpolitikk for Ullensaker, kulturrådets handlingsplan 2016, museumssituasjonen og at den 
er tema på kulturtinget. HTIK hadde ingen spørsmål. 

• Kulturminnevern og byutvikling. Berit refererte fra Fortidsminneforeningens seminar 26. 
januar. Aktuelle moment også for Ullensaker: Være tydeligere på kulturminnearbeidet, få frem 
de nasjonale, regionale, lokale kulturminnene. Gjør vi nok med de lokale, bekjentgjøre, gjen-
bruke bygninger, m.m. Debatten rundt dette må være sterkere. Hva med en arkitekturpolitikk? En 
samlet strategi for arkitekturen for et tettsted. Ikke bare bit for bit. Forholdet mellom vekst og 
vern. Vi tar veksten for gitt, det argumenteres lite. Det må skjelnes mellom byggesaker og 
plansaker. Byggesakene går lettere igjennom, de lokale interessene blir mindre hørt. Oppfordring 
om å ha et bevisst forhold til kulturvern, kulturarv, kulturminne, kulturmiljø. FARO-
konvensjonen er viktig. Frivillige organisasjoner må tilkobles i planprosessene. 

• Referat fra Ullensaker museums brukerrådsmøte 28. januar 
Berit refererte fra møtet. En uttalelse til møtereferatet var utarbeidet og ble presentert. Marit 
sender den til Knut for signering. Den peker på at Brukerrådets potensiale kan utnyttes bedre. 
Den lokale tilknytningen til museet må styrkes. Museet må oppleve at kulturrådet er opptatt av 
utviklingen og følger med.  
Museets handlingsplan for 2016 ble delt ut. Nye retningslinjer for brukerrådet skal utarbeides. 
Kulturrådet vil avgi en uttalelse til disse.  
 
Vedtak 
Referatsakene tatt til orientering og oppfølging. 
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Sak 12/16 Kulturrådets Årsmelding 2015 
Kulturrådets årsmelding 2015 er sak på Kulturtinget 3. mars 2016. Knut hadde utarbeidet forslag 
til årsmelding som var sendt medlemmene rett før møtet.  Den ble gjennomgått og noen mindre 
justeringer ble gjort. Årsmeldingen signeres av leder og nestleder og sendes ut sammen med 
øvrige sakspapirer til Kulturtinget. 
 
Vedtak 
Årsmeldingen med justeringene ble godkjent. 
 
Sak 13/16 Kulturrådets regnskap 2015 
Forslag til kulturrådets regnskap 2015 ble lagt frem av Håkon på kulturrådets januarmøte og 
godkjent som grunnlag for endelig regnskapsoppsett til februarmøtet. Nytt oppsett ble lagt frem i 
møtet. Ved utgangen av året 2015 var kulturrådets egenkapital 14 628 kr. 2 reiseregninger fra 
2015 gjenstod, til sammen på 4 058 kr. D.v.s. at årsresultatet var 10 000 kr. Årsmeldingens punkt 
om regnskapet omarbeides, slik at det stemmer overens med regnskapsoppsettet. Regnskapet 
signeres av leder og kasserer og sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til Kulturtinget. 
 
Vedtak 
Regnskapet ble godkjent. 
Årsmeldingens punkt om regnskapet omarbeides, slik at det stemmer overens med 
regnskapsoppsettet. 
 
Sak 14/16  Kulturtinget 2016 – øvrige forberedelser 
Kulturrådets Handlingsplan for 2016 og programmet for kulturtingets temadel Trenger 
Ullensaker et museum ble godkjent i kulturrådets januarmøte og er sendt alle involverte. 
Valgprosessen er i gang. Innkomne forslag på kandidater ble referert. 
Kulturkontoret har sendt ut invitasjon, vedlagt kulturrådets valgordning og vedtekter, til lag og 
foreninger, andre kulturaktører, politikerne i HTIK, kulturadministrasjonen/konsulenter og 
kommunaldirektør. Påminnelse til alle med øvrige dokumenter sendes ut 22. februar.  
Kulturrådet møter kl 1700 den 3. mars og rigger salen. 
 
Vedtak 
Tatt til orientering og oppfølging. 

Sak 15/16 Høring kommunedelplan kultur                                                                           
KDP Kultur er sendt på offentlig høring. Frist for innspill er 31. mars 2015. Kulturrådet vil avgi 
uttalelse. Gruppe 5 påtok seg oppdraget med å utforme denne.  

Vedtak 
Gruppe 5 utarbeider forslag til uttalelse som presenteres i kulturrådets møte 10.3.16. 
 
Sak 16/16 Høring – den gamle administrasjonsbygningen på Dampsagtomta 
Kommunen har mottatt søknad fra Utbygger Jessheim Byutvikling om dispensasjon etter plan- 
og bygningslovens kapittel 19. Dispensasjonen omfatter å rive den gamle administrasjons-
bygningen på Dampsagtomta og sette opp en kopi. Ullensaker kulturråd har fått søknaden til 
uttalelse, den var vedlagt møteinnkallingen. Frist for uttalelse er 5. mars 2016. Saken ble drøftet 
og gruppe 2 påtok seg å utarbeide en uttalelse som sendes alle i forkant av fristen.  
 
Vedtak 
Gruppe 2 utarbeider forslag til uttalelse fra kulturrådet. 
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Sak 17/16 Kulturrådets gruppestruktur                                                                                    
Oppdeling og sammensetning av kulturrådets grupper har vært drøftet i tidligere sak. Det ble 
besluttet å opprettholde alle gruppene. Det betyr at gruppe 3 revitaliseres for å ivareta kontakten 
med næringslivet. Gruppe 5 kan jobbe videre med frivilligpolitikken etter at kulturplanen er 
vedtatt. 

Vedtak 
• Alle gruppene opprettholdes.  
• Gruppe 3 revitaliseres for å ivareta kontakten med næringslivet.  
• Gruppe 5 jobber med frivilligpolitikk for Ullensaker etter at kulturplanen er vedtatt. 

 
Sak 18/16  Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger 
Gruppa hadde møte 20. januar for å legge en plan bl.a. for hvordan kulturtinget skal frontes på 
facebook og kulturrådets nettside, herunder også kulturtingets temadel. Det ble referert fra møtet 
og om sist utlagte meldinger på facebook. Mange drypp på facebook er registrert, men lite deles 
videre. Dette må intensiveres for å nå bredere ut. Det er nytt møte i uke 7 for å legge opp infoen 
frem mot kulturtinget, bl.a. med bilde fra museet, høringssaken om Dampsagtomta, utstilling på 
Galleri Jessheim, m.m. 
 
Vedtak 
Saken tatt til orientering. 
 
Sak 19/16  Aktuell informasjon fra kultursjefen 

• Kulturplanen på offentlig høring 
• Kulturminnevernplanen er nå på intern høring i kommunen. Den må deretter via HTIK og 

HOP og legges på offentlig høring i 6 uker. Endelig vedtak gjøres i HTIK, HOP og KST. 
Det er usikkert om endelig vedtak nås å bli gjort før sommeren. Kultursjefen ønsker en 
høringskonferanse med aktuelle aktører i høringsperioden.  

• Tidenes lokale kulturuke 4. – 13. mars. Nærmere 100 arrangement er innmeldt. 
• Overrekkelse av kulturpriser og stipend er lørdag 5. mars på kulturukas 

åpningsarrangement. Tildeling av kulturpriser og stipend vedtas i HTIK 17.2.16. 
• 4 700 solgte billetter til Cats – 11 fulle forestillinger gjennomført. Tidenes lokale 

oppsetning i Ullensaker kulturhus og for Ullensaker teater. 
• Rekordår for kinoen i 2015 med 124 000 solgte billetter. 
• Større kultursaker det jobbes med i kommunen: 

o Administrasjonsbygget  
o Utrede arealbehov for kulturskolen – må ut av rådhuset 
o Utrede nye lokaler til frivilligsentralen – større areal, sentrumsnært 
o Tunet – Ullensaker museum = saken om leieavtalene + flytte museet fra Tunet 
o Nordbytjernet – videreutvikle området 
o Ser på mulighetene for å nedtegne Fossum fabrikker sin historie, eksternt initiativ, 

kommunen som samarbeidspartner 
o Områdereguleringsplanen for stasjonsområdet og rådhusplassen  
o Kulturkortordning for vanskeligstilte barn/ungdom 

o Folkedans for barn/unge – initiere kurs til høsten i samarbeid med Leikarringen?  
o Street Art – initiere kurs for barn/unge i samarbeid med kunstforeningen?  
o Fotoprosjekt – kulturminner og ungdom – samarbeid med kunstforeningens 

fotogruppe 

o Folkehelseuka i juni under planlegging + 17. mai 
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Vedtak 
Kultursjefens info tatt til orientering 
 
Sak 20/16  Evt. 

• 12.3.16: Seminar om immateriell kulturarv i Losjen, Oslo. 
• 12.4.16: Riksantikvaren inviterer til konferanse om frivilligheten og kulturminnevern. 

Berit er påmeldt. 
• Søknadsfrist 15.2 på tilskudd fra Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune. 
• Arvid oppsummerte fra Catsproduksjonen. 

 
 
 

 
Protokollen er godkjent 
 
 
 
___________________________   __________________________________ 
Dato, sted      Knut Ljøgodt, leder Ullensaker kulturråd 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 


