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PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. JANUAR 2016 

TEMA - Ullensaker frivilligsentral 
Til stede: Rita Fjeld Hovden – daglig leder frivilligsentralen. Fra frivilligsentralens styre møtte 
styreleder Rune Gjengedal og Tor Petersen og Karsten Thorvaldsen, styremedlemmer.   
 
Bakgrunn - historikk 
Rita Fjeld Hovden gav et innblikk i frivilligsentralens historie tilbake til midten av 1990-tallet da 
det ble startet prøveprosjekt med noen frivilligsentraler som var statlig finansiert. Mot slutten av 
1990 ble det etablert frivilligsentraler over hele landet med 60 % statsfinansiering og 40 % lokalt 
finansiert. Sentralene var organisert under Helse- og sosialdepartementet. Fra 2005 ble sentralene 
flyttet til kulturdepartementet og det ble bestemt at de skal være lokale møteplasser med sterk 
lokal forankring. I dag er det ca 450 sentraler i Norge. Statstilskuddet på 310 000 kr har ikke vært 
regulert på mange år. Kommunene finansierer i hovedsak resten. Sentralene må ha minimum 1 
heltidsansatt for å utløse statstilskuddet. 
 
Eierforhold 
Frivilligsentralen kan være drevet av kommunen, slik ca halvparten er i dag. Eller den kan være 
en organisasjon eller stiftelse. I 1999 ble Ullensaker frivilligsentral en stiftelse. 11 organisasjoner 
/instanser betalte 100 kr hver og stiftelsen overtok fra Hovin menighet og Røde kors som hadde 
driftet sentralen i noen år. Frem til 2008 var frivilligsentralen i Ullensaker tillagt helse- og 
sosialområdet, men fra 2008 overtok kulturenheten. Aktiviteten har et NAtur-KUltur-HELse-
perspektiv og har med det nedslagsfelt både på kultur- og helsesida. 
 
Aktivitet 
I 2015 ble det gjennomført ca 350 arrangement. Målgruppen er vid, herunder også psykiatri og 
utviklingshemmede, ungdom på videregående skole, voksne/eldre.  
Sentralens mål er å øke livskvaliteten til 5 personer hver dag, d.v.s. bidra til at folk får gode 
opplevelser slik at vegen forsinkes inn i helsevesenet.  
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Frivilligsentralen i Ullensaker har hatt 130 personer på arbeidstrening så langt. Stikkord for 
aktiviteten pr nå er: 3-hjulssykler for voksne, turer i inn- og utland, samarbeid med lag og 
foreninger, Kulturkafèen, flyktningeutfordring, lavterskel tilbud, m.m. Dagen formes etter de 
som er til stede og deltar. 
 
Planer fremover 
Av stor viktighet er å få komme i større, godt egnede lokaler i sentrum av Jessheim. Andre 
lokaler vil kunne utløse mer aktivitet og inkludere flere. 

 
Frivilligsentralens planer for 2016 er å videreføre det som er bra fra 2015. I tillegg kommer 
flyktningsituasjonen og yngre med psytiatriutfordringer. Sentralens intensjon er å fange opp 
utsatte personer i alle aldre. 
 
Andre moment som ble belyst i dialogen mellom kulturrådet og frivilligsentralen var: 

• Frivilligsentralens plass i kulturplanen 

• Frivilligsentralens plass i kommunens frivillighetspolitikk 

• Hvordan kan frivilligsentralen og kulturrådet samarbeide, spille på lag og overlappe og 
inspirere hverandre? 

 
Sak 1/16  Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 8.1.16 vedlagt utkast til kulturrådets 
Handlingsplan 2016 og utkast til program for temadelen på Kulturtinget 2016 – Trenger 
Ullensaker et museum? 
 

Vedtak 
Godkjent uten merknader. 

 
Sak 2/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 10.12.15 
Protokoll fra kulturrådets møte 10.12.15 ble sendt alle medlemmene 4.1.16. 
 

Vedtak 
Godkjent uten merknader. 

 
Sak 3/16  Referatsaker 

• Medvirkning fra barn og unge i kulturplanprosessen. Jfr. sak 132/15 i desembermøtet. 
Barn og unges medvirkning skal ivaretas gjennom Barn og Unges kommunestyre 8.3.16, 
d.v.s. i kulturplanens høringsperiode.  

• Ny innstilling om fremtidens skole er lagt frem fra Kunnskapsdepartementet. Det ble i 
kulturrådets desembermøte reist spørsmål om Ullensaker kommunes behandling av 
innstillingen. Ullensaker kommune har behandlet innstillingen i HSB og avgitt positiv 
uttalelse for oversendelse til Kunnskapsdepartementet.  
 

Vedtak 
Referatsakene tatt til orientering. 

 
Sak 4/16  Kulturtinget 2016 
Forberedelsene til Kulturtinget 2016 startet i kulturrådets desembermøte, se sak 128/15. Berit la 
frem forslag til kulturrådets Handlingsplan for 2016 og forslag til program for kulturtingets 
temadel. Begge dokumentene var vedlagt møteinnkallingen og ble godkjent.  
Kulturrådets årsmelding 2015 skal skrives av Knut og legges frem i kulturrådets februarmøte.  
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Forslag til kulturrådets regnskap 2015 ble lagt frem av Håkon og godkjent som grunnlag for 
endelig oppsett til februarmøtet. Det jobbes videre med valgprosessen. 
 
Tema-/konferansedelen 
Trenger Ullensaker et museum? 

Med bakgrunn i situasjonen som Ullensaker museum befinner seg i, jfr politiske vedtak i 
Ullensaker kommune og i Akershus fylkeskommune om å avslutte leieforholdet med GIAS for 
bygningene og relokalisere Ullensaker museum, ønsker kulturrådet å belyse museums-
situasjonen i Ullensaker. Forslag til agenda for temadelen ble presentert: 

 

1. Hvorfor har Ullensaker kulturråd satt spørsmålet ”Trenger Ullensaker et museum?” som 

tema for kulturkonferansen 2016? Berit Nafstad Lyftingsmo. 

2. Ullensaker museums situasjon i dag. Marit Lødemel og Trine Grønn Iversen. 

3. Trenger nå Ullensaker egentlig et museum? Ola Fjeldheim. 

4. Hva kan et museum bidra med i samfunnet? Ullensaker museums rolle som del av den 

store helheten. Akershus museene v/museumsdirektør Cecilie Øien. 

5. Dialog og spørsmål 

Agendaen ble bifalt. Kulturrådet sender den selv til de aktuelle medvirkende så snart som mulig. 
 

Vedtak 
o Forslag til årsmelding 2015 legges frem på februarmøtet 

o Regnskapsoppsettet for 2015 ble godkjent med endringene spilt inn i møtet 

o Handlingsplan for 2016 ble godkjent 

o Program for temadelen Trenger Ullensaker et museum ble godkjent. Kulturrådet sender 

selv programmet til de aktuelle medvirkende  

o Valgkomiteen jobber videre med valgprosessen 

 
Sak 5/16  Møte med nytt HTIK 
Kulturrådet er invitert til HTIKs møte 20.1.16 kl 1800. Ca 20 minutter står til rådighet for å 
presentere kulturrådet og informere om viktige saker kulturrådet vil arbeide med i 2016. 
Idrettsrådet er invitert i samme møte på de samme betingelsene. Møtet holdes i flerbrukshallen i 
Ullensaker idrettspark. Gruppe 2 forbereder innlegget. Det enkelte medlem avgjør selv evt 
fremmøte i HTIK-møtet. Minimum Knut og Berit stiller. Innspill til kulturrådets presentasjon kan 
sendes Berit eller Knut innen mandag 18.1.16.  
 

Vedtak 
Saken tatt til orientering og videre oppfølging 

 
Sak 6/16  Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger 
Gruppa skal ha møte 20.1 for å legge en plan for hvordan kulturtinget skal frontes på facebook 
og kulturrådets nettside, herunder også kulturtingets temadel. Et kort referat og bilder fra 
frivilligsentralens del av dagens kulturrådsmøte vil bli lagt ut, samt at kulturrådet ønsker å bidra 
til at kommunen utvikler en frivillighetspolitikk. 
 

Vedtak 
Saken tatt til orientering 
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Sak 7/16  Aktuell informasjon fra kultursjefen 
• Høringsutkast KDP Kultur legges frem til politisk behandling 20.1 i HTIK og 26.1 i 

HOP. Høringsutkastet sendes kulturrådet sammen med møteprotokollen  

• 5 vegnavnsaker i HTIK og Virksomhetsplan 2016 

• Kulturminnekommunen – hel dag med kulturminnevernet i Ullensaker kommune og 
Akershus fylkeskommune 14.1.16. Administrativt samarbeid. Fylkeskommunen har 
invitert politikerne til møte ila 2016. 

• Kulturinfo fra kulturkontoret for 2016 er sendt kulturlivet og også kulturrådets 
medlemmer 

• 22.1.16 er det frist for å komme med i kulturukeprogrammet med egne arrangement 

 
Sak 8/16  Evt. 

o 11.1.16 – Ordførers møte med lag og foreninger angående flyktningsituasjonens 
utfordringer i Ullensaker. Møtet ble gjennomført som en idedugnad for hvordan integrere 
flyktninger i Ullensaker, deriblant flere mindreårige fra 12 år og oppover. Der er mange 
utfordringer innenfor helse, språk, nettverk, sosiale arenaer, aktivitet, forstå regler, 
rettigheter og plikter i det norske samfunnet, m.m.  
Stikkord fra idemyldringen: Leksehjelp, ung husflid, håndarbeidskafeer på dagtid, 
aktivitetsmesse for lag og foreninger, møteplasser der en blir kjent med folk (trengs 
lokaler), kom og hils på oss-kvelder med faddere.  
Hva finnes i dag? Idrettsrådets Ungdomsprosjekt og svømmeopplæring for kvinner. 
Det ble påpekt at begrepene sosialisering og inkludering er mer dekkende enn integrering. 
Prosessen omfatter ikke bare flyktninger, men minoriteter og andre innflyttere også. 
Det var stort engasjement på møtet. Lag og foreninger ble oppfordret til å ta kontakt med 
flyktningteamet i NAV med konkrete forslag. Kulturrådet setter opp saken på sitt 
marsmøte.  

 
o Trafikksikkerhetsplan for Ullensaker har kommet til kulturrådet på høring. Høringsfrist er 

5.2.16. Kulturrådet er av den formening at en trafikksikkerhetsplan også må ivareta 
trafikksikkerhetshensyn alle steder hvor det er folkesamlinger og utøves kulturelle 
aktiviteter. Det delegeres til gruppe 2 å utforme en uttalelse fra kulturrådet på dette og 
sende den inn til Ullensaker kommune innen fristen.  

 

Møter våren 2016 
2. torsdag i måneden i alle månedene t.o.m. juni 

14.1 – 11.2 – 10.3 (i kulturuka) – 14.4 – 12.5 

 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Dato, sted      Knut Ljøgodt, leder Ullensaker kulturråd 
 
 
 

 


