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Fra: Marit Lødemel 
 
Dato: Torsdag 14. april 2016 
Tid: Kl 1830 - 2100 
Sted: Møterom Espelunden, rådhuset, Jessheim 
Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Petter Holen, Kari Nermoen, Tom Hansen, Torill 

Johansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Jan Håkon Brotnov, Mabel Kjos, 
Wollert Krohn Hansen 

Forfall: Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud, Arvid Birkelund, Hanne-May Sevendal 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. APRIL 2016 

Tema 
 Dialog med turlag og velforeninger 

Kommunens velforeninger og Ullensaker turlag var invitert til møtet for å utveksle gjensidig info 
og ideer. Ullensaker turlag v/leder Cort Archer Dreyer var eneste forening som møtte. Lederen 
redegjorde for turlagets aktivitet og idéer og kulturrådet ga innspill og tilbakemeldinger. Det ble 
konkludert med at turlaget er en stor ressurs og at både turlaget, kulturrådet og kommunen ønsker 
samarbeid og fortsatt dialog. Der er mange tangeringspunkter mellom friluftsliv, kulturminne-
vern, lokalhistorie, kulturaktiviteter og folkehelse som kan skape spennende aktiviteter og 
opplevelser. Se utfyllende notat fra Cort Dreyers innlegg som vedlegg nederst i protokollen. 
 
Sak 32/16  Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 8.4.16, vedlagt Ullensaker kommunes 
statutter for tildeling av kulturtilskudd. 
 

Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 33/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 10.3.16 
Protokoll fra kulturrådets møte 10.3.16 ble sendt alle medlemmene 14.3.16 etter først å ha vært 
på godkjenning hos dem som deltok i møtet. 
 

Vedtak 
Godkjent. 

 
Sak 34/16 Referatsaker 

• Protokollen fra Kulturtinget 2016 er sendt til signering. Skal deretter til 
Brønnøysundregisteret. 

• Kulturrådets uttalelse til retningslinjer for brukerrådet ved Ullensaker museum er sendt 
brukerrådet. Det avventes behandling der.  

• Kulturrådets høringsuttalelse til KDP Kultur 2016 – 2030 er sendt Ullensaker kommune. 
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• Kulturrådets høringsuttalelse til forskrift om Hundehold er sendt Ullensaker kommune. 
• Referat fra Riksantikvarens frivillighetskonferanse 12.4.16 v/Berit og Kari. 

Interessant konferanse som går rett inn i kulturrådets portefølje. Størst fare for tap av 
nyere tids kulturminner. Frivillige og venneforeninger er viktige, likeså vern av 
kulturminner gjennom bruk. Frivilligheten har større turnover enn tidligere. Aktiviteten er 
viktigst, ikke selve medlemskapet. De 10 frivillighetens bud må brukes ifbm 
utarbeidelsen av kommunens frivillighetsstrategi. Nylig presentert Friluftsmelding 2015-
2016 St.meld. nr. 18 er aktuell og ligger på nettet. Flere vil lære når de er ute i naturen. 
Frivillig = fri + villig. Sivesinds foredrag om oppdatert forskning på frivilligheten må 
benyttes.  

• Referat fra kulturvernkonferansen Immateriell kulturarv 12.3.16 v/Berit.  
Den immaterielle kulturarven er lett å glemme. Er den den egentlige kulturarven fordi den 
utløser den materielle? Unescokonvensjonens definisjon på immateriell kulturarv: Sosial 
praksis, kunnskap om naturen og universet, håndverk, m.m.  
Hvordan ivaretar Ullensaker sin immaterielle kulturarv? Det vi har må kartlegges. Det 
finnes organisasjoner som er lærebedrifter i håndverksfag. Kirsti Kolle Grøndal 
presenterte nylig ferdigstilt rapport Ivaretakelse av de verneverdige fagene. Finnes på 
nettsiden hos kunnskapsdepartementet. 

 

Vedtak 
Referatsakene tatt til orientering. 

 
Sak 35/16 Kulturrådets gruppestruktur 
Det er tidligere vedtatt at 5 grupper skal opprettholdes, men det er nødvendig med en rokkering 
av medlemmene. Medlemmene hadde ønsket seg plassering.   
 
Vedtak 
Følgende gruppestruktur ble vedtatt: 
Gruppe 1 – Profilere kulturrådet via facebook, nettside, m.m. 

Medlemmer: Wollert (leder), Hanne May, Knut, Arvid, Grethe 

 

Gruppe 2 – Jobbe mot offentlige myndigheter, herunder forberedelse til møtene med HTIK, 

kontakt mot Ullensaker kommune, m.m. 

Medlemmer: Berit (leder), Knut Jan Håkon, Kari, Håkon 

 

Gruppe 3 – Ivareta kontakten mot lag og foreninger(prioriteres) og næringslivet 

Medlemmer: Mabel (leder), Grethe 

 
Gruppe 4 – Bakkedalsprosjektet/kulturbygg på Kløfta 

Medlemmer: Tom (leder), Torill, Jan Håkon, Petter  

 

Gruppe 5 – Arbeide med frivillighetspolitikken i Ullensaker 

Medlemmer: Kari (leder), Grethe, Berit, Jan Håkon  

 
Sak 36/16 Disponering av kommunens kulturtilskudd 2015 
Ihht samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kommune og kulturrådet skal kulturrådet være 
høringsinstans til prinsippene for tildeling av økonomiske tilskudd til lag og foreninger. 
Statuttene for tildeling ble sist endret i 2008 og bør justeres på nytt i tråd med kulturlivets behov, 
samfunnsendringer, endringer i frivilligheten, m.m. Det må vurderes hvorvidt revisjonen bør 
gjøres i forkant av utarbeidelse av frivillighetsstrategien, eller samtidig med den. Det vil være en 
fordel at justerte statutter kan benyttes for tildeling i 2017. Kultursjefen la frem oversikt over 
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tildelingen fra kulturpotten i 2015. Denne sendes til medlemmene i forkant av behandling i HTIK 
27.4.16. 
 

Vedtak 
Gruppe 2 får i oppgave å utarbeide et utkast til reviderte statutter.  

 

Sak 37/16  Flyktninger/innvandrere/innflyttere – hvordan inkludere dem? 
Kan Kulturrådet gjøre noe for at inkluderingen skal lykkes? I tilfelle hva? Kari hadde vært i 
kontakt med Gro Ingvei Halfdansen, kommunens flyktningkonsulent. Hun informerte om at en 
språkkafe, strikkekafe, eller lignende skal etableres hos Voksenopplæringen for fremmed-
språklige 12.5, i samarbeid mellom NAV og kommunen. Røde kors og frivilligsentralen er 
invitert til et oppstartsmøte fredag 22. april kl 1100 – 1230 på møterom Espelunden, rådhuset. 
Kulturrådet kan også møte.  
Det råder forvirring rundt organisering av aktivitet for flyktninger; hvem gjør hva, når, hvor, 
koordinerer? Kari undersøker om flyktningkonsulenten kan komme i kulturrådets maimøte og 
informere om kommunens flyktningarbeid, behovene, organisering, struktur, tiltak, m.m. Det er 
viktig å få en dialog om hvordan kreftene kan samles og utnyttes.  
 

Vedtak 
Kari undersøker om flyktningkonsulenten kan komme i kulturrådets maimøte og informere om 

kommunens flyktningarbeid. 

 
Sak 38/16 Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger 
Nettsiden må oppgraderes ift arbeidet med KDP Kultur.  
 

Vedtak 
Gruppe 1 besørger oppdatering av kulturrådets nettside. 

 
Sak 39/16 Aktuell informasjon fra kultursjefen 

 Aktuelle politiske kultursaker siden forrige møte 
o Tildeling stipend 2016 
o Ullensaker museum - salg og fremtidig ivaretakelse 
o Støtte til deltakelse i kunst og kultur for vanskeligstilte barn/unge i Ullensaker 
o Planlegging av ny barneskole på Algarheim. Fremdrift og prosjektering 
o Planstrategien i Ullensaker for inneværende politiske periode 

 
 HTIK-kultursaker 27.4 
o Høringsutkast rullert Kulturminnevernplan (HOP 3.5) 
o Disponering tilskuddspott 2015  
o 2 vegnavnsaker – vegstrekning sørøst for terminalen på Gardermoen + Parklunden 
o Endring kulturpris og kulturvernpris  

 
 Innkomne høringsuttalelser til KDP Kultur og videre fremdrift mot politisk 2. gangs 

behandling 
 Høring av KDP Kultur i Barn og unges kommunestyre 14.3 
 Videre fremdrift av kulturminnevernplanen 

 

Vedtak 
• Infoen tatt til orientering og videre oppfølging. 

• Gruppe 2 utarbeider forslag til høringsuttalelse fra kulturrådet til kommunens 
planstrategi. 
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Sak 40/16  Kulturrådets møteplan høsten 2016 
Kulturrådets møter gjennomføres 2. torsdag i måneden alle måneder unntatt juli og august. 
 

Vedtak 
For høsten 2016 blir kulturrådets møter på følgende torsdager: 8.9 – 13.10 – 10.11 – 8.12 

 
Sak 41/16  Evt. 

• Kulturbygg Kløfta – kulturrådets arbeidsgruppe 
Toril, Jan Håkon og Tom hadde møte 7.4.16. Møter med politiske partier planlegges. 
Vinjar Tufte kommer i neste møte. Det skal jobbes mot media for å holde trøkket i saken 
oppe. Alternative tomter på Kløfta må utredes, dersom Bakkedalen frafalles. Målet er at 
kulturbygg på Kløfta skal påbegynnes inneværende politiske periode. Neste møte 21.4.  

 

• Forsvarets Flysamling er stengt 
Kulturrådet sender en henvendelse til Forsvarsmuseet ifbm dette og anmoder om å holde 
åpent i sommer. 

 

• Ny Stortingsmelding om utdanning er nettopp lagt frem. Den settes opp som sak i 
kulturrådets maimøte. 

 
 
 
Protokollen er godkjent 
 
 
_______________________   _________________________________________ 
Dato og sted     Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
 
 

 
 
 
 
Referat fra temadelen – Ullensaker Turlag 
Ullensaker Turlag v/Cort Archer Dreyer 
Etablert 1.6.2015. 
Turlagets formål: Komme seg ut, være fysisk aktiv, bruke naturen, matpakke, termos 
Etablere lokale, tilpassede tilbud med lav terskel. De tøffe turene gis det tilbud om fra 
Turistforeningen sentralt.  
 

Sammenhengen mellom natur, kultur, kulturminner, kulturlandskap, folkehelse er høyst aktuell. 
Spesielt nærfriluftslivet. Må ses i sammenheng med pågående rullering av Kulturminnevern-
planen. Ny Stortingsmelding 18 om Friluftsliv er nettopp lagt frem om Friluftsliv.  
 

Turlagets videre plan bygger på erfaringene fra 3 ulike turer: 
1. Tur til Raknehaugen med guide fra Raknehaugens Venner. 50+ i alder 
2.  «Kom deg ut – dager» 2 pr år. Var i september ved Sandtjernhytta, samarbeid med 

speideren. Småbarnsfamilier deltok – 65 personer. 
3. Åsmarka, 35 personer, 30+ i alder. 

 

Organisering 
• Styre  
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• Dugnadsgruppe som merker løyper, m.m. 
• Turgruppe som planlegger aktivitetene 

 

Aktiviteter i 2016 
• Kom deg ut – dag på Sandtjernhytta – januar  
• Akedag på Nordbytjernet med 200 – 250 deltakere – februar  
• Langs Pilegrimsleden fra Kløfta til Jessheim, samarbeide med historielaget for å få 

historien – april 
• Romerike på langs, fra Tæruddalen til Eltonåsen – mai 
• Ravineområdet – Landskapsområdet rundt Gardermoen – juni  
• Tur til Trandumskogen – august  
• Kom deg ut-dag – september  
• Hvamsåsen – september 
• Hodelykt tur – oktober  
• Julefest på sletta ved Raknehaugen – desember 

 
Det satses på turopplegg for alle aldersgrupper, med innlagt kulturopplæring der det lar seg gjøre. 
En annen målgruppe enn typiske idrettsfolk. Kriteriet er at man skal være ute og lære noe 
underveis. Tur med mening. 
 

Turlaget er nyetablert med en liten kjerne på 11 dugnadspersoner, turgruppa er 5, og 3 
styremedlemmer i tillegg. De trenger turledere og personer som sitter med kunnskap om 
turområdene, lokalhistorien og kultur. 
Er interessert i samarbeid, men må bruke tid og energi på å få etablert et livskraftig lag i 
Ullensaker, skynde seg langsomt. 
 

De vil bygge på de områdene som allerede finnes. Starter med Langelandsfjellet, merking, 
utbedre sti nettet. Har fått 100 000 kr fra Akershus fylkeskommune til dette prosjektet. 
Dugnadsgruppa starter arbeidet nå, vil strekke seg over våren 2017. De samarbeider med 
Ullensaker kommune – park og idrett – og grunneierne. Blir positivt mottatt. 
 

Markedsføring – kontakt med medlemmer 
• Nyhetsbrev på mail – 70 mailadresser 
• Facebookgruppe med 700 likere  
• Det skjer – spalten i RB 

 

Tips fra kulturrådet og kultursjef: 
• Nordenprosjekt mellom 5 nordiske kommuner: Utdanning ute 
• Samarbeide med historielaget, kommunens kulturminnevernkonsulent, kommunens 

kulturkonsulent for barn og unge 
• Spesielle tiltak med kulturaspekt kan det søkes kommunalt tilskudd til 

 

 
 
 
 
  


