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Kulturenh. Jon Henrik Solhei   
 

REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 

 
Sak 97/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Gjennomgang av saksliste. 
2 saker meldt til eventuelt 
 
Vedtak:  
Saksliste godkjent 
 
Sak 98/18 Godkjenning av referat fra møtet 16. oktober 21018 
Gjennomgang av referat 
 
Rettelse: Eva Gullichsen meldt forfall, rettes i referatet. 
 
Vedtak:  
Referatet fra 16. oktober godkjennes med merknad 
 
Sak 99/18 Referatsaker 



 Side 2 av 2 

1) Fra Solheim Kulturformidling, videresendt av kultursjefen: Notat: Kulturarenaer i 
skolebygg – Ullensaker kommune 2018. 

Notatet tas til orientering.  
 

2) Fagdag: Skolene som kulturarena, Bjørkelangen 18. oktober 

Dette seminaret er ikke blitt videresendt til kulturrådsmedlemmer. Dersom det kommer 
seminarer som er aktuelle, videresendes disse. 
 

3) Møte med SV, 31. oktober. Leder orienterer. 

Godt møte med SV. Snakket om arenaer og steder å være for ulike grupper, men særlig om 
ungdomshusene Kalypso og Huset. Rolf fikk poengtert at tilgjengelighet på arenaer er viktig sak 
for kulturrådet.  
 

4) Fra Ullensaker kommune: Melding om vedtak – planendring for Miklagard Golfhotell. 

Tas til orientering. Kulturrådet uttaler seg ikke. 
 

5) Orientering fra arbeidsgruppene: 
a. Stein Ove Berg jubileum 

Konserten på Kløfta velhus er utsolgt med 250 billetter. Kulturrådet ønsker å være deltakende i 
videre prosess og være koordinere ledd rundt de som ønsker å bidra i forbindelse med Stein Ove 
Berg- markeringer. Vinjar sender ut innkalling til aktørene etter helgen. 
 

b. Frivillighetens hus 

Driftsavtalene er nå politisk vedtatt. Overtakelse er satt til 11. desember i følge leder. 
 
Det foreligger et forslag fra Høyre om å etablere ungdomshus på Gystadmarka.  
Kulturrådet støtter at det kan etableres et nytt ungdomshus, og har gitt utspill om alternativt 
ungdomshus istedenfor frivillighetens hus. Dette har vært tema på møte med ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet er bedt om å holde saken videre så kulturrådet lar saken være i bero til det 
kommer nye initiativ. 
 

c. Kulturrådets hjemmeside.  

Hjemmesidene ble vist frem, slik de fremstår nå. Er gjort litt endringer av Knut. Rådsmedlemmer 
oppfordres til å komme med innspill. 

- Innspill i møtet: 
o Viktige søknadsfrister 
o Link til lag og foreninger 
o Årshjul om hva som skjer 

 
Vedtak: 

 Punkt 1): Gruppe 3 tar med seg notatet fra Solheim Kulturformidling i sitt videre arbeid. 
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 Punkt 2): Kulturrådet avgir ikke høringssvar i saken «Melding om vedtak – planendring for 
Miklagard Golfhotell. 

 Øvrige referatsaker tatt til orientering 

 
 
Sak 100/18  Aktuell info enhet kultur 
Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur. Kultursjef orienterer. 
 
Mobil scene er satt i bestilling, og vurderer også innkjøp av stoler, telt osv som kan benyttes 
sammen med hengeren 
NåDa er en utstilling som åpner torsdag 15., dessverre samme tidspunkt som «Islands konsert» i 
regi av foreningen Norden. Dette er en oppfølging av prosjektet Aktiv ungdom og kulturminner 
som kommunen og kunstforeningen gjennomførtet for rundt 3 år siden. 
Livsglededager er gjennomført, med nesten 100 arrangementer. Det meldes om generelt veldig 
god publikumsoppslutning. 
Musikkfest 27. mai blir en av nysatsingene til våren, og skal underbygge musikkaktørene. En 
tidligere omtalt «Internasjonal festival» blir dessverre ikke gjennomført til våren, men 
forhåpentligvis til høsten 2019. 
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 er lagt frem, og Jon Henrik orienterte om endringene 
for kulturs del. 
 
Vedtak: 

 Tatt til orientering. 

 
Sak 101/ Kulturseminar for lag og foreninger. Tidligere sak 87/18 
Seminaret har blitt til «Kulturrådets høstkonferanse» med tema: «Kan skolene bli velfungerende 
kultursentre?» 
Stedet blir Kløfta Velhus mandag 12. november kl 19:00. 
Rådets leder Rolf Baardseth innleder til debatt om: 

1. Skolene som nærmiljøsenter, hva med OPS-skolene, er de tilrettelagt og tilgjengelige? 
2. Kommunens økonomi og prioriteringer, forestående skoleutbygginger, blant annet 

Bakke/Vesong på Kløfta. Blir kulturdelen og funksjonen som nærmiljøsenter tilstrekkelig 
i varetatt? 

I panelet: ordfører Tom Staahle og Aps gruppeleder Eivind Jørgensen Schumacher. 
Vi avslutter med et lite gruppearbeid: Fungerer skolene som nærmiljøsenter i din krets? 

Møtet er åpent for alle.  
 
Enhet kultur har sendt invitasjonen pr. e-post til kulturorganisasjoner, politikere og 
administrasjonen i Ullensaker, samt til andre kulturaktører og andre interesserte.   
Møtet er registrert som arrangement på FB. Det blir rykket inn annonse I RB og EBU. 
 
De som har mulighet møtes kl 1800 på Kløfta vel. 
 
Vedtak 

 Saken er tatt til orientering 
 De som har mulighet møter på Kløfta vel kl 1800 
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Sak 102  Kommunebudsjettet 2019. Tidligere sak 91/18 
Gruppe 2 er gitt i mandat å følge opp kommunebudsjettet med kulturrådets innspill. 
 
Rolf presenterte forslag til budsjettinnspill. Det ble diskutert rundt ungdomshus, bydelshus på 
Gystadmarka, og ulike tiltak man kan fremme som innspill. Det kan tas utgangspunkt i innspillet 
fra i fjor som disposisjon for nytt innspill. Leder gis fullmakt til å utforme et budsjettinnspill, og 
sender dette ut på kort høring. 
 
Vedtak: 

 Leder forfatter et innspill basert på diskusjonen i kulturrådsmøtet, og sender dette ut på kort 
høring. 

 
Sak 103/18 Mulighetsstudiet kulturhuset 
På kommunalt hold erkjennes det at kulturhuset trenger en utvidelse. Det er fra kommunen 
nedsatt en prosjektgruppe som arbeider med saken. Et foreløpig resultat av en behovskartlegging 
er presentert for formannskapet. 
Kulturrådets leder og nestleder fikk presentert samme kartleggingen i et møte med 
prosjektgruppen den 20. september. I den sammenheng ble kulturrådet utfordret med to 
spørsmål: 

 Er det kartlagte behovet for et framtidig kulturhus i tråd med behovene lag og foreninger 
har? 

 Hvordan sikre nødvendig tilgang til øvingsarenaer innenfor kommunens bygningsmasse? 

Prosjektgruppen har bedt om en tilbakemelding innen slutten av oktober. Gruppe 3 har utarbeidet 
et notat som svar på spørsmålene, og som er sendt prosjektgruppen av leder. 
 
Jostein orienterte om hva gruppe 3 har utarbeidet, fått innspill fra kulturkontoret og innspillet fra 
SoKul. Dette er sammenstilt i et nytt dokument, som ble fremlagt kulturrådet. Dette ble diskutert 
igjennom. 
 
Vedtak: 

 Kulturrådet sier seg enig i notatet utarbeidet av gruppe 3 
 Notatet danner grunnlag for videre arbeid og prioriteringer for kulturrådet 

 
Sak 104/18 Møte med ungdomsrådet og ungdomshus 
Ledere og Isold Apeland har hatt et kort informasjonsmøte med ungdomsrådet hvor det ble 
orientert om Frivilligsentralen og om mulighetene i husene i Sagaparken, og følgevedtak om 
utredning av et eget ungdomshus i Jessheim sentrum/sentrum øst. Det ble orientert om tankene 
rundt frivillighetens hus og Frivilligsentralens virksomhet. Det ble presisert at Frivillighetens hus 
også skal være tilgjengelig for ungdom, men at dersom man ønsker ungdomshus bør 
ungdomsrådet selv sette seg i førersetet i denne saken. 
 
Ungdomsrådet ble anmodet om å følge opp saken og be om bistand fra kulturrådet om de ønsker 
det. 
 
Vedtak: 

 Kulturrådet vil bistå ungdomsrådet i sake dersom det kommer en anmodning om det. 
 For øvrig er saken tatt til orientering. 



 Side 5 av 5 

 
Sak 105/18 Eventuelt 
 
 

1. Kulturarenaplan 

Det er sendt ut forslag til en kulturarenaplan til kulturrådet. Denne ble diskutert igjennom på 
møtet. Kulturrådet ønsker å justere størrelse på dansesal til 250 m2. 
 
Vedtak 

 Dokumentet renskrives og sendes ut. 

 
2. Ungdomsrådet og aktiviteter 

Nils Kristen påpekte at kulturrådet allerede har spurt ungdomsrådet i forhold til aktiviteter, og at 
dette bør følges opp videre. 
 
Vedtak 

 Saken følges opp videre av kulturrådet. 

 
 
Neste møte: 13. desember. 
 


