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MØTEREFERAT 

 
 
 

Fra: Kathrine Øynebråten 
 
Dato: Torsdag 12. mai 2016 
Tid: kl 1830 - 2115 
Sted: Møterom Luftrommet, Rådhuset, Jessheim 
Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud, Kari Nermoen, 

Hanne-May Sevendal, Tom Sletholt Hansen, Torill Johansen, Grethe Bekkedal 
Skrebergene, Arvid Birkelund Jan Håkon Brotnov, Wollert Krohn-Hansen 

Forfall: Petter Holen, Mabel Kjos 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. MAI 2016 

Tema 
 Kommunens flyktningarbeid 

Flyktningkonsulentene Sissel Viken og Peter Owino Ranginya var invitert til møte for å fortelle 
om kommunens flyktningarbeid. Det ble redegjort for flyktningarbeidet i Ullensaker og 
kulturrådet ga innspill og tilbakemeldinger. Det ble konkludert med at lag/foreninger kan invitere 
seg inn til Språkkafeen og til Voksenopplæringen for å informere om og vise frem sine 
aktiviteter. Lag/foreninger kan også kontakte flyktningetjenesten dersom man skal ha 
konserter/arrangement ulike steder i Ullensaker slik at de som bor her spesielt inviteres. Se 
utfyllende referat fra flyktningkonsulentenes innlegg som vedlegg nederst i protokollen. 
 
Sak 42/16  Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 09.05.16, vedlagt Planstrategi 2016-
2020 for Ullensaker kommune. 
 

Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 43/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 14.04.16 
Protokoll fra kulturrådets møte 14.04.16 ble sendt alle medlemmene 17.04.16 etter først å ha vært 
på godkjenning hos dem som deltok i møtet. Politisk sak Disponering av kulturtilskudd 2015 fra 
HTIKs møte 27.04.16 ble ettersendt alle på mail. 
 

Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 44/16  Referatsaker 

• Brev til Ullensaker kommune ved Rådmannen fra Kløfta Vel ved Rolf Alkvist, samt 
politisk notat til HOP 03.05.16. Kari leste opp konklusjon fra NP 16/11 i HOP 03.05.16: 
Kløfta velhus gir et godt tilbud om livssynsnøytrale seremonirom, samt har en viktig 
funksjon som kulturbygg/ samfunnshus for Kløftaområdet. Det er i driftsbudsjettet ikke 
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avsatt tilskuddsmidler for utbedringer og tilskudd for drift av Kløfta velhus. Rådmannen 
anbefaler at et tilskudd til Kløfta velhus vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 
2017. Vedtak i HOP: Notatet tas til orientering. 

• Referat fra møtet 22.04.16 mellom Ullensaker kommune, NAV, Røde kors og 
kulturrådet om etableringen av kafe/møteplass for flyktninger.  
Kommentar: Oppstart av kafeen har blitt noe utsatt. Starter opp i begynnelsen av juni. 

• Henvendelse fra kulturrådet til Forsvarsmuseet med anmodning om å holde flysamlingen 
åpen i sommer. 
Kommentar: Kulturrådet har fått bekreftet at brevet er motatt og videresendt til 
fung.direktør ved Forsvarets museer, men har ikke hørt noe mer. Kari Nermoen og Berit 
Nafstad Lyftingsmo sørger for at purring blir sendt når ny leder er på plass i slutten av 
mai dersom man fremdeles ikke har hørt noe. 

• Referat fra møtet om samarbeid med Voksenopplæringen – flyktningkvinner.  

• Stortingsmelding 18 2015-2016 Friluftsliv. 
Kommentar: Glidende overganger om friluftsliv tilhører kultur eller idrett så 
Kulturrådets protokoller bør også sendes friluftsorganisasjonene 

• Stortingsmelding 28 2015-2016 Fag, forståelse, fordypning. 
Kommentar: Dannelses elementet er viktig i denne meldingen. I tillegg blir det økt fokus 
på dybdelæring. Faget kunst & håndverk skal deles i to. Blir frivillig for kommunene hva 
de vil tilby. Ullensaker kommunes uttalelse sa ingen ting om de kreative fagene. 
Kulturrådet bør følge med på disse to fagene ift hva som skjer i Ullensakerskolen.  

• Rapport 2016 Lenge leve tradisjonshåndverket.  
Kommentar: Tradisjonshåndverket foreslås i rapporten organisert fra nasjonalnivå. 
Tradisjonshåndverket i Ullensaker må sees på ibm rullering av kulturminnevernplanen. 

 

Vedtak 
Referatsakene tatt til orientering. 

 
Sak 45/16  Kulturrådets høringsuttalelse til kommunens planstrategi 
Berit Nafstad Lyftingsmo presenterte gruppe 2 sin uttalelse i møte. 
 

Vedtak 
Kulturrådet slutter seg til denne uttalelsen. 
 
Sak 46/16  Kulturbygg Bakkedalen 
Ullensaker kulturråd har sendt et skriv til Ullensaker kommune v/kommunaldirektør Erlend 
Eggum angående inkludering av fleksibelt kulturbygg i Bakkedalsprosjektet. Brevet er ikke 
bekreftet mottatt av Ullensaker kommune. Kulturrådet fikk stort oppslag i Romerikes Blad. De 
har fått mange positive henvendelser fra andre etter dette oppslaget. Kløfta IL v/ Vinjar Tufte har 
deltatt på møtene med Kulturrådet. Kløfta IL er positiv til Kulturbygg på Kløfta, men opptatt av 
at prosessen i Bakkedalen ikke må forsinkes pga dette. Kulturrådet trenger imidlertid noe konkret 
som tegninger av et mulig kulturbygg å vise frem. Tom Sletholt Hansen har fått tilbud om å få 
tegnet idéskisser for kr. 5.000,-. 
 

Vedtak 
Kulturrådet bevilger kr. 5.000,- til arkitektutgifter i forbindelse med idéskisse til kulturbygg i 
Bakkedalen på Kløfta. Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 47/16  Ny skole på Algarheim 
Berit Nafstad Lyftingsmo leste opp forslag til uttalelse fra Kulturrådet.  
 

Vedtak 



 Side 3 av 3 

 

Kulturrådet slutter seg til uttalelsen. 

 
Sak 48/16  Ullensaker museum – brev fra Berit Ruud 
Berit Ruud hadde et innlegg i Romerikes Blad vedr. innholdet på Ullensaker museum. Daglig 
leder Ullensaker museum Trine Grønn Iversen og direktør Akershus museet Cecilie Øien 
besvarte dette i avisen. Berit Ruud har også sendt brev til Kulturrådet der hun ber Kulturrådet 
sørge for at bygdesamlingen fra Algarheim skole blir satt opp igjen på Gardermoen. Berit 
Nafstad Lyftingsmo leste opp forslag på svar fra Kulturrådet til Berit Ruud.  
 

Vedtak 
Kulturrådet slutter seg til uttalelse og brevet sendes Berit Ruud. Kopi sendes Akershus museet 
v/Cecilie Øien og Ullensaker museum v/ Trine Grønn Iversen. Kulturrådet sender også eget brev 
om saken til Ullensaker museum. 

 
Sak 49/16  Fremdrift i arbeidet med kompetansebygging for lag og foreninger 

• Mabel Kjos har fått henvendelser på aktuelle kurs som kurs for markedsføring og kurs i 
styre-/organisasjonsarbeid 

• Promotering av lag/foreninger under Jessheimdagene. Er det muligheter for å få tildelt et 
område i Storgata? Kulturrådet kontakter Jessheim Storsenter etter årets Jessheimdager 
for å se på mulighetene for dette under Jessheimdagene 2017 

• Kløftadagen er også et godt sted for lag/foreninger å markedsføre seg 

• Tilskuddsportalen ønsker møte med lag/foreninger for å orientere om tilskudds-
muligheter. 
Kommentar: Ullensaker kommune har også blitt kontaktet av Tilskuddsportalen. Saken 
ligger hos kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud som tar tak i dette etter endt pappaperm 

• Kulturrådet kommer med en uttalelse til endring av statuttene for kulturtilskudd til høsten 
 

Vedtak 
Gruppe 3 kommer med forslag på hva som skal iverksettes høst 2016. 

 
Sak 50/16  Status videre arbeid med Kulturrådets nettside, Facebook, pressemeldinger 
Det har ikke vært avholdt møte siden forrige Kulturrådsmøte. Nytt møte i gruppen blir torsdag 
26. mai kl. 1700 i kafeen på Kulturhuset.  
 
Sak 51/16 Aktuell info fra Kultursjefen 

• Kultursaker fra HTIK 27.04.16 med vedtak fra HTIK møte 
o Kommunens kulturpris og kulturvernpris.  

Vedtak: Det satses på barn og ungdom gjennom økte stipender. Ullensaker 
kommunes kulturpris og kulturvernpris pengepremie slettes, i stedet for diplom 
lages det graverte plaketter. 

o Nytt vegnavn – vegstrekning sørøst for terminalen på Gardermoen. 
Vedtak: Vegstrekningen sørøst for terminalen på Gardermoen gnr.229/1 gis 
navnet Hans Dons veg. 

o Klage på vedtatt vegnavn – Parklunden – mellom Norbyvegen og Parkvegen på 
Jessheim. 
Vedtak:  
1. Klagen tas til følge og vegnavnet Parklunden på veg mellom Nordbyvegen og 
Parkvegen endres til Parkstien. 
2. HTIK ber kommunen finne en god måte å informere/kommunisere med berørte 
parter vedr. vegnavnsaker utover annonsering i media og kommunens 
hjemmeside. 
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o Søknad om tilskudd til Kløfta velhus. Se også sak 44/16 pkt. 1 i dette referatet. 
Vedtak: Notatet tas til orientering. 

o Disponering av kulturtilskudd 2015. Notatet er også sendt Kulturrådet til 
orientering.  
Vedtak: Notatet tas til orientering. 

o Protokoll fra møte i Ullensaker kulturråd 10. mars og 14. april 2016 var lagt som 
referatsaker 

• Høringsutkast på rullert Kulturminnevernplan legges frem i junimøtene 

• Kommunedelplan for Kultur legges frem til politisk sluttbehandling i junimøtene 

• Kulturplan for Akershus kommer snart på høring. Kulturhusleder John Jørgen Støa 
representerer Ullensaker kommune på planens høringskonferanse som Akershus 
fylkeskommune legger opp til 19. mai 

• Budsjettprosessen 2017-2020 er i gang i administrasjonen med hovedlinjer for 
utfordringer for enhetene. Politiske nivå informeres 14. juni 

 
Sak 52/16 Eventuelt 

• Oversiktsdokument for Folkehelse. Kulturen har liten plass her, men innspill ift. dette blir 
ivaretatt i uttalelsen til Planstrategien – se sak 45/16. 

• Jan Håkon Brotnov har blitt varslet om tømmerbygninger som står til forfall på Trandum 
leir. Kommunen gjøres oppmerksom på dette. Jan Håkon følger opp saken og tar kontakt 
med Ullensaker kommunes kulturvernkonsulent Christine Haakstad 

• Vanskelig å holde orden på alle e-poster. Jan Håkon har utarbeidet et arkivsystem.  
Jan Håkon sender mail til alle i Kulturrådet om forslag på organisering.  
E-posten ble sendt 13.05.16 

• Alle faste medlemmer i Kulturrådet må registreres med personnummer i 
Frivillighetsregisteret. Alle sender sitt personnummer på mail til Knut Ljøgodt 

• Valg av 2 revisorer må gjøres på neste kulturrådsmøte. Det bør vurderes om det skal 
gjøres vedtekts endringer slik at valg av revisorer isteden kan gjøres på Kulturtinget.  

• Jubileumskomiteen for 2014 gjenopplives. Jan Håkon Brotnov er Kulturrådets 
representant. Det skal lages en konferanse i begynnelsen av 2017 der man ser på hvordan 
demokratiet har utviklet seg. 

• Det har kommet en henvendelse fra Sørum kommune. De ønsker en orientering om 
hvordan kulturrådet arbeider i sitt møte 17. juni. Kari Nermoen og Jan Håkon Brotnov 
møter for kulturrådet 

• Kulturrådet ønsker å holdes orientert om budsjettprosessen slik at de vet når de kan 
komme med en evt. uttalelse  

• Kulturrådets siste møte 9. juni blir hjemme hos Kari Nermoen. Mer info kommer 
 

Vedtak 

• Infoen tatt til orientering og videre oppfølging 
 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
_______________________   _________________________________________ 
Dato og sted     Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
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Referat fra temadelen – Kommunens flyktningarbeid 
Kommunens flyktningarbeid v/ Sissel Viken og Peter Owino Ranginya. 
Flyktningkonsulentene Sissel Viken og Peter Owino Ranginya var invitert til møte for å fortelle 
om kommunens flyktningarbeid. Tjenesten er to delt – bosetting og kvalifisering. 
 
Bosetting 
I Ullensaker brukes det mye bofellesskap da mange av de som kommer er enslige menn. Det er 
ikke så stor tilgang på kommunale boliger så 65 % leies på det private markedet. Utfordring å 
finne ny egnet bolig når disse får familiegjenforening. I 2015 bosatte Ullensaker 37 flytninger. I 
2016 er det vedtak på bosetting av 60. Så langt i 2016 er 13 personer bosatt. Veldig mange søker 
om familiegjenforening så i realiteten blir det langt flere.  
 
Introduksjonsprogrammet 
Introduksjonsprogrammet er både en rett og en plikt. Introduksjonsprogrammet er lovfestet. Det 
er i utg.pkt. 2 år men kan utvides til 3 år ved spesielle behov. Voksenopplæringen kvalifiserer 
flyktninger til arbeid med norskopplæring og samfunnsfag. I tillegg til oppfølging av flyktninger 
som er arbeidssøkere og trenger bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det informeres 
også om frivillighetslivet i introduksjonsprogrammet, men høy terskel for å selv oppsøke 
foreningslivet. Det er derfor viktig med direkte kontakt. 
 
Hva kan lag og foreninger stille opp med? 

• Invitere seg inn til Språkkafeen og til Voksenopplæringen for å informere om og vise 
frem sine aktiviteter 

• Når lag/foreninger skal ha arrangement rundt omkring i Ullensaker kan man kontakte 
flyktningetjenesten slik de kan videreformidle invitasjon til de som bor i nærheten 

 
Kontaktinfo: 

• Sissel Viken: sissel.viken2@ullensaker.kommune.no / tlf. 907 34 871 

• Peter Owino Ranginya: Peter.Owino.Ranginya@ullensaker.kommune.no  

• Rektor voksenopplæringen: Anne Grethe Hallerud 
Anne.Grethe.Hallerud@ullensaker.kommune.no / tlf. 66109493/ 488 86 460 

  


