
Ullensaker kommune 
Kultur 

 
 

Saksnr. 2018/

  
REFERAT 
 
 
 
Fra: Ullensaker kulturråd 
 
Dato: 13.09.2018 
Tid: Møtestart 18:30 
Sted: Ullensaker rådhus og kulturhus 
Medl.: Rolf Baardseth,  

Anna Larsson,  
Knut Ljøgodt,  
Arvid Birkelund, 
Torill Lium Johansen, forfall 
Jostein Skjefstad, forfall 
Dene Støe 
Vinjar Tufte,forfall 
Nils Kristen Wiig,  

Vara: Isold Hekla Apeland, for Torill 
Hanne-May Sevendal, ikke møtt 
Eva Gullichsen, forfall 
Lillian Almaas, ikke møtt 

  
Kulturenh. Jon Henrik Solhei   
 

REFERAT FRA KULTURRÅDSMØTE 

 
Sak 70/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksliste ble gjennomgått. 
 
2 saker til eventuelt: 

- Valg av representant til referansegruppe ang utleiereglement 
- Kløfta Vel og fast leie 

Vedtak:  
- Saksliste godkjent 

 
Sak 71/18 Godkjenning av referat fra møtet 30. august 2018 
Gjennomgang av referat 
 
Vedtak: 

- Referat godkjent 
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Sak 72/18  Referatsaker 
1) Kulturrådets seminar 15. september 

Det blir 9 deltakere. Oppmøte på Rådhusplassen kl 0900. Rådet skal blant annet besøke gruvene i 
Skuterudåsen, og Kittelsenmuseet, og får omvisning på Blaafarveværket. Planlagt ferdig rundt kl 
1700. 
 
Mulig seminar ang kulturarenaer. Gruppe 3 jobber med temaseminar i samarbeid med Jon 
Henrik. 
 
2) Orientering fra arbeidsgruppene 

a) Stein Ove Berg jubileum  

Ikke noe nytt å melde i møtet. 
 

b) Kløfta Velhus 

Rolf har deltatt i møte med Frp og Ap, med Rolf Alkvist. Det er også berammet et møte med H. 
Alle partier har fått informasjon fra kulturrådet om saken. 
 

c) Frivillighetens hus 

Dampmaskinen har fått sin avklaring. Denne er nå definert som Jessheim byutviklings eiendom. 
JB kan lagre maskinen i inntil 5 år. Kommunen er utfordret for å finne en egnet sted for lagring. 
 
Noen designstudenter fra OsloMET er blitt utfordret til å komme med ideer for utarbeidelse av 
parken og formidling av historien om dampsaga. Dette har foreløpig vært veldig positivt for 
prosessen. 
 

d) Referansegruppa Frivilligstrategi i Ullensaker 

Det er ikke berammet møter i referansegruppa for Frivilligstrategi. Pr nå jobber arbeidsgruppa 
med tematikken, sammen med Innovasjon og digitaliseringsenheten i kommunen.  
 

e) Gruppe 1 

Ingen møter. Det berammes et møte så man kommer i gang med arbeidet med nettside. Knut 
innkaller til et møte mandag 24.9 kl 16.00.  
 

f) Gruppe 2 

Ingen møter siden sist.  
 

g) Gruppe 3 

Inger møter siden sist. Møteplan er satt. 
 

h) Gruppe 4. Ungdomsundersøkelse og Kurs i regi av kulturrådet er oppført som egne saker. 
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Positivt respons fra Arnfinn Algarheim, sekretær for ungdomsrådet. Har fått innpass i et 
ungdomsrådmøte, og skal gjennomføre undersøkelsen her. 
 
3) Romsaasparken. Utvikling i saken 

Det er intet nytt å melde i saken. Administrasjonen i kommunen jobber med dette, og vil legge 
frem et forslag til plan. 
 
4) Arbeidsgruppenes mandat ble vedtatt i forrige møte. Vedtatt tekst ligger på første sine under 

Ullensaker kulturråd i nettarkivet. 

NB! I saker hvor kulturrådet skal gjøre et vedtak behandles ikke her.  
Gruppene som har arbeidet fram en sak som krever vedtak, melder dette gjennom gruppeleder 
umiddelbart til kulturrådets leder sammen med en saksframstilling. Nestleder og kultursjef på 
kopi. 
 
Sak 73/18  Aktuell info enhet kultur 
Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur, kultursjef orienterer. 
 
Lite nytt å melde, siden det er kort tid siden sist orientering. Det ble orientert om følgende: 

- Kultur jobber for å finne finansiering til stor scene 
- Viktig fokus nå er utleiereglement og plan for kulturarenaer 

 
Vedtak:  

- Tatt til orientering. 

 
Sak 74/18  Skulpturstopp, Nordbytjernet. Tidligere sak 63/18 
Gjennom Sparebankstiftelsen gis Ullensaker kommune en skulptur som er tenkt plassert ved 
Nordbytjernet. HTIK gikk i møtet 29.08. i mot sitt vedtak fra mai 2017 og sa nei takk til en 
skulptur plassert på nevnte sted. Vedtaket fra forrige møte om brev/uttalelse til Formannskapet er 
fulgt opp sammen med god dekning i lokalpressen. Brevet er arkivert under 2018/18 
Saksmapper/18 Kulturstopp Nordbytjernet. 
 
Formannskapet behandlet saken 4.9. Kulturrådet stilte tallrikt opp for å høre på debatten. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt, men dette ble umiddelbart anket til kommunestyret. Det var 
enighet i formannskapet om å si a takk til gaven, men det var plasseringen ved Nordbytjernet 
som mindretallet ikke uten videre kunne akseptere. 
 
Kommunestyremøtet ble avholdt 11. september for endelig avgjørelse og dette var før kulturrådet 
møtes igjen. Derfor har har leder og nestleder formulert et brev som er sendt  
kommunestyremedlemmene, samtidig som leder har skrevet div. innspill til pressen. 
 
Vedtaket i kommunestyremøtet ble som følger: 
 

o «Ullensaker kommune takker ja til gaven 
o Kommunen går i dialog med Sparebankstiftelsen og kunstneren for å finne en annen 

egnet plassering hvor skulpturen kommer til sin rett, og innenfor rammer 
Sparebankstiftelsen og kunstneren selv kan akseptere  
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o Forslag til plassering legges fram og vedtas i HTIK» 

 
Vedtak:  

- Kulturrådet støtter initiativet som er tatt i saken og sier seg i etterkant enig i brevet som 
er sendt kommunepolitikerne og innspillene ovenfor pressen. 

 
Sak 75/18 Ullensaker skolekorps og øvingslokaler 
Av ukjente årsaker har ikke søknaden om lokaler fra Ullensaker Skolekorps for sesongen 2018/-
19 nådd Kommunale eiendommer. Korpset mottok et lite hyggelig brev om at de ikke hadde rett 
til lenger å være på Skogmo. De fikk beskjed om selv å lete opp lokaler som kunne være ledige. 
Etter kulturrådets syn er det ganske oppsiktsvekkende at kommunen har så dårlige systemer for 
utleie at ikke fanger opp en manglende søknad fra en leietaker som har vært på Skogmo skole i 
minst 15 år! Med et system som fungerte opp dette, ville det være en enkel sak for en 
saksbehandler å ta en telefon til korpset: « Hei, vi har ikke mottatt noen søknad fra dere i år, kan 
det stemme?». 
 
Alternative lokaler som er tilbudt er lite egnede og mangler nødvendig lagerkapasitet.  
Saken er meget alvorlig. Foreldre som bruker av sin fritid for å gi egne og andres unger et 
positivt tilbud føler seg maktesløse og trakasserte.  På grunn av manglende lokaler står 
skolekorpset i fare for å bli lagt ned, og kommunen mister et godt tilbud for barn og ungdom. 
Kulturrådet vil påpeke at en kommunes fremste oppgave er å ta vare på sine innbyggere. Det bør 
kanskje noen i både politikken og i administrasjonen legge seg på minne!  
Saken har eskalert og det har kommet fram at Skogmo skole er negative til aktiviteten og 
begrenser den i forhold til hva andre skoler gjør. Musikkrommet ved skolen er nå omdisponert til 
klasserom. 
 
Gjennom dialogen med Korpsforum er det i dag blitt kjent at Veterankorpset er i en tilsvarende 
situasjon. Her er det derimot en oppmerksom rektor (Mabel Kjos) som innser at forslagene om 
alternative løsninger har store begrensninger. 
Denne saken er ikke kjent i detalj ennå, men har samme bakgrunn. Rigid tankesett og manglende 
helhetlig forståelse for en pågående etablert aktivitet. 
Se for øvrig e-poster sendt av leder 4.9. og 6.9 
 
Kulturrådet synes dialogen med noen grunnskoler og kommunale eiendommer bør bli bedre. 
Skolen må være nærmiljøsenter, og kulturlivet skal ha sin naturlige plass her. Man må lage en 
plan for gode tilrettelagte arenaer for ulike kulturuttrykk. 
 
Vedtak: 

- Kulturrådet følger opp saken i samarbeid med Korpsforum og Ullensaker Skolekorps. 
- Kulturrådet jobber for bedre og forutsigbare øvingsarenavilkår for kulturaktører.  

 
Sak 76/18 Ungdomsundersøkelse, kulturaktiviteter i Ullensaker. Tidligere sak 66/18 
Leder har i henhold til vedtak oversendt notat vedr. saken til Arnfinn H. Algarheim ved Enhet 
kultur. Notatet er arkivert under Gruppe 4 i nettarkivet. Nils har redegjort for neste trinn 
 
Vedtak:  
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- Kulturrådets arbeidsgruppe 4 føler opp undersøkelsen i direkte dialog med ungdomsrådet 
8. oktober. 

 
Sak 77/18 Kurs i regi av kulturrådet høsten 2018. Tidligere sak 68/18 
Etter innspill fra gruppe 4 ønskes en videreutvikling av kurset om kommunal saksgang. Dersom 
vi skal videreføre dette må vi finne frem til ny og relevant kursleder. 
Gruppe 4 ble oppfordret til å jobber videre med målsetning om et kurs i kommunal saksgang og 
prosesser våren 2019,  og gå videre med forslaget om seminar for lag/foreninger for bedre 
kontakt og rekruttering av ungdom.. Gruppen orienterer om videre utvikling i saken.. 
 
Gruppe 4 skal ha møte den 20 september, og melder tilbake etter dette.  
 
Vedtak: 

- Tas til orientering 

 
Sak 78/18 Deltagelse på kurs og seminarer. Tidligere sak 67/18 
Saken ble behandlet på forrige møte. Det er litt misnøye når det gjelder rutiner for påmelding. 
For å få en mer enhetlig og brukervennlig praksis foreslås det en ny siste setning i vedtaket.  
 
Forslag til vedtak: 
Når det foreligger kurs/konferanser av interesse sendes dette til alle i rådet. Deltagelse forplikter 
at det skrives et referat som deles med rådet. Nestleder og Kasserer godkjenner innenfor en total 
ramme for året på 30’. Den enkelte melder seg på til kasserer som besørger videre påmelding og 
innbetaling av kursavgift. 
 
Vedtak 

- Forslag vedtatt. 

 
Sak 79/18  Bruk av skolene i helgene 
Innspill om bistand til å få dekket helgeleie/bruke skole kostnadsfritt fra Barnekor. 
Saken er meld leder – mer utfyllende informasjon får jeg i ettermiddag fra koret. 
De leier privat i en barnehage i dag. 
Det orienteres om saken i møtet. 
 
Kultur tar kontakt for mulige lokaler. 
 
Vedtak: 

- Enhet kultur tar kontakt med Ullensaker showchoir 
- Ullensaker kulturråd jobber for tilgjengelige lokaler til kulturaktører. 

 

Sak 80/18       Kommunedelplan kultur 

Ullensaker kommune etterspør kommunedelplan for kultur, og hvilke effekter vi kan se som 
følge av denne. I hvilken grad etterleves planen? Kan den gjenspeiles i politiske vedtak og i 
administrasjonens handlinger? Enhet kultur er aktiv og mye er forankret i kulturplanen. 



 Side 6 av 6 

Både i forbindelse med budsjettprosesser og i den løende dialogen med politikere kan det være 
fornuftig å se i hvilken grad kulturplanen hensyntas og etterleves. 

Vedtak: 

- Kulturrådet finner det nyttig å skaffe seg en oversikt over i hvilken grad Kommunedelplan 
kultur etterleves og påvirker politiske vedtak og aktiviteten i administrasjonen, og i 
hvilken utstrekning den påvirker kulturrådets arbeid.  

- Gruppe 2 gis i mandat å utarbeide en oversikt og legge fram saken for kulturrådet. 

 
Sak 81/18 Bygdetun 
Det er et ønske fra kulturrådet om at det etableres et bygdetun i Ullensaker kommune. Dette skal 
formidle viktige elementer fra kommunens historie, og være en møteplass i kommunen. Saken 
må også sees i lys av at Ullensaker museum vurderes relokalisert. 
 
Vedtak 

- Kulturrådet utfordrer historielaget og Ullensaker kommune til å utrede saken sammen 
med kulturrådet 

 
Sak 82/18 Eventuelt 
Det må velges representant til referansegruppe ang revidering av utleiereglement i kommunen. 

 
Vedtak:  

- Arvid representerer kulturrådet til referansegruppa for revidering av kommunens 
utleiereglement. 

 
Kløfta Vel og fast leie av møterom. Det er forslag å gi Kløfta vel et akontobeløp på kr 4.500, som 
skal dekke leieutgifter til kulturrådets møter. 
 
Vedtak: 

- Kulturrådet betaler 4.500 kr til Kløfta vel for bruk av foreningsrommet i 2018 

 
Neste møte: Tirsdag 16. oktober kl 1830. 
 
 


