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REFERAT FRA MØTET 13.12.18 

 
Sak 106/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Gjennomgang av saksliste. 
 
Vedtak:  
Sakslista godkjent 
 
 
Sak 107/18 Godkjenning av referat fra møtet 8. november 2018 
Gjennomgang av referat 
 
Vedtak:  
Referatet fra 8. november godkjent 
 
 
Sak 108/18 Referatsaker 
1) Anna Larsson orienterte fra Frivilligkonferansen på Gardermoen 29.-30. oktober. Interessant 

konferanse, ble tatt opp blant annet:  
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 samlokalisering av ulike offentlige virksomheter som kan gi synergier 
 eksempel på et elektronisk bookingsystem i Trondheim 
 Prinsipper for kommunikasjonsinnhenting fra Oslo- kommunen henter relevant info om de 

forskjellige organisasjonene og ikke motsatt.  
 Lederprogram for å lære opp de største barna 
 Mulig foredragsholder til kulturting 

 
2) Rolf Baardseth orienterer fra møtet i referansegruppa for Frivilligstrategi 26. november. 

Interessant møte, ble gitt innspill fra referansegruppa gjennom klaxoon. 
- Ble diskutert rundt begrepene frivillighetspolitikk eller frivillighetsstrategi. I selve arbeidet er det 

brukt begrepet strategi, men kulturrådet har tidligere brukt begrepet politikk. 
- Frivillighetsstrategien bør ut på høring til kulturrådet, og Jon Henrik ivaretar dette. 

 
3) Påvirkning kulturdel Bakke/Vesong. Rolf Baardseth orienterer.                                                           

Det er grunn til bekymring rundt om dette tilbygget blir realisert. Vi ble enige om å utarbeide 
et notat til politikerne for å legge trykk på saken og belyse de forventninger som er skapt, 
behovet for denne arenaen og nødvendigheten i lys av befolkningsveksten på Kløfta. 
Usikkerheten gjennom manglende forutsigbarhet for Kløfta Velhus gjør dette enda mer 
aktuelt. Notatet behandles på januarmøter og oversendes politikerne umiddelbart deretter.    

Rolf hadde møte med Fremskrittspartiet onsdag hvor saken også ble belyst. Her ble det tatt opp 
problematikk rundt, og gitt råd rundt Kløfta velhus og arenaproblematikken. Rolf ble utfordret på 
å komme opp med viktigste problemstilling for kulturen; viktig langsiktig kulturliv- rikere 
kulturliv for barn og unge. 
 
4) SMK midler for Kulturrådet. Rolf orienterer. 

Det har vært en diskusjon med HTIK utvalgsleder Hans Jørgen Borgen en tid om midler til 
kulturformål som fordeles direkte av kulturrådet. Dette vil gi oss en helt annen posisjon og 
synlighet ovenfor lag/foreninger. Arbeidsnavnet er SMK midler (Sang, Musikk og Kunst).                      
Dette vil stille krav til organisering og oppfølgning av kulturrådet i 2019 som vi må forberede 
oss på. Saken vil direkte påvirke hvordan vi stimulerer til deltagelse på kulturtinget i februar.     
Saken kommer til realitetsbehandling i et senere møte.                 

Det ble bevilget kr 250.000 i budsjettet 2019 til såkalte «kulturens ABC- midler».  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 109/18  Aktuell info enhet kultur 
Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur. Kultursjef orienterer. 
 

- Mulighetsstudiet for rådhus og kulturhus. Mulighetsstudiet er lagt frem til politisk behandling i 
alle utvalg. Det ble gode diskusjoner, både rundt økonomi, byutvikling og kulturfasiliteter. Saken 
ble vedtatt, med tilleggsforslag om kvartalsvise orienteringer i HTIK. Saken er produsert av 
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utbygging, og er en kartlegging av behov. Ulike instanser som kulturrådet og kulturenheten er 
invitert til å komme med sine innspill. Det er satt av midler til videre arbeid i 2019. 

- Business Jessheim. Det opprettes et kontorlandskap (sharedspace)  for bedrifter i 
etableringsfasen/ gründere på Jessheim. Her ønsker kulturenheten også å få inn ulike kreative 
næringer. 

- Fritidstilbud. Det er søkt på tilskudd til « Inkludering av barn i lavinntektstfamilier», som går på 
tilbud i skoleferiene og noe ellers. Hvis vi får midler blir det kraftig økning i ulike kulturtilbud i 
feriene og ellers i året. 

- «Ung Musikk». Kulturskolene i Follo har innledet et samarbeid med Norges musikkhøgskole om 
et talentoppfølgingsprogram. Dette tilbudet gis kommunene i resten av Akershus, og Ullensaker 
vurderer sterkt å delta. 

- Kulturåret 2019. Jon Henrik presenterte en skisse over større arrangementer i  2019. Nytt av året 
er blant annet en tradisjonsfestival, musikkfest, og kulturnatt Gardermoregionen. 

Vedtak:  
Tas til orientering 

 
 
Sak 110/18  Kulturseminar for lag og foreninger. Tidligere sak 87/18 og 101/18 
Seminaret ble til til «Kulturrådets høstkonferanse» med tema: «Kan skolene bli velfungerende 
kultursentre?» ble avviklet som planlagt på Kløfta Velhus mandag 12. november kl 19:00. 
Kulturrådets leder Rolf Baardseth innledet til debatt om skolene som nærmiljøsentere, hva med 
OPS-skolene og kommunens økonomi og prioriteringer ved forestående skoleutbygginger. 
Paneldeltakere var ordfører Tom Staahle og Aps gruppeleder Eivind Jørgensen Schumacher. 
 
Til tross for markedsføring gjennom avisannonser og FB, det siste gjentatte ganger, var det 
skuffende dårlig frammøte.  
Kulturrådet tidligere arrangementer har vært langt bedre besøkt, så det ble diskutert på møtet hva 
som gikk feil her, tema, markedsføring, tidspunkt eller sted. 
 
Ved neste arrangement vurderes det en kjent innleder, tenke gjennom hva som appellerer til den 
enkelte forening, og også vurdere Ikke- kulturfaglige foredragsholdere som kan tilføre andre 
dimensjoner. 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 
Sak 111/18  Kommunebudsjettet 2019. Tidligere sak 91/18 og 102/18 
Leder og nestleder utformet i samarbeid et budsjettinnspill som er sendt Ullensaker kommune 
samt alle kommunestyrerepresentantene, iht. vedtak fra 8. november. 
Uttalelsen ble sendt kulturrådets medlemmer til uttalelse. Det kom inn noen mindre merknader 
som ble hensyntatt. 
 
Kultursjef gikk gjennom budsjettvedtaket. Dette er tilgjengelig på kommunens nettsider.  
 
De viktigste endringene for kulturrådets virke er: 
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Og verbalforslag knyttet til «kulturens ABC- midler»: 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

- Kulturrådet slutter seg til uttalelsen som er sendt inn vdr. kommunebudsjettet. 
- Saken om budsjett  tas til orientering 

 
 
Sak 112/18 Ungdomsundersøkelse, kulturaktiviteter i Ullensaker 
Gruppe 4 fikk 30. august oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse hos medlemmene i 
Ungdomsrådet.  Den 8. oktober 2018 hadde gruppe 4 ved Nils og Torill møte med Ullensaker 
ungdomsråd. Det var i forkant utarbeidet et skjema med 3 spørsmål, samt eventuelt.  
Spørsmålene ble besvart av ungdommene på møtet. Det var 8 tilstede. 
Vedlagt på neste sider følger referat og kopi av alle svarene. 
Gruppe 4 har gått igjennom svarene og vi festet oss ved noen saker som vi ønsker blir behandlet 
videre i Kulturrådet.  

 Bedre kjennskap om lag og foreninger / bedre informasjon om tilbudene. 
 Rushjelp for unge. 
 Mogreina blir oversett. Det er viktig å få inkludert nærmiljøene. Ofte har ikke personer 

som bor langt unna tettstedene mulighet til å reise dit og blir ikke inkludert. 
 Nytt ungdomshus i sentrum av Jessheim. 
 Kulturrådet og ungdomsrådet bør jobbe sammen. 
 Kunnskap om Ullensakers historie 

Gruppe 4 mener det er viktig at vi tar ungdommen på alvor og behandler svarene seriøst. 
I gruppe 4 leders feriefravær ble ikke saken behandlet i sak 76/18 og 89/18 
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Nils Kristen gikk gjennom svarene fra ungdomsrådet. Det ble fremmet forslag om internasjonal 
kafe, og å koble frivilligsentralen og ungdomsrådet. Det ble også diskutert å sette Mogreina på 
agendaen, siden dette ofte blir trukket frem som et sted med færre tilbud. 
 
Vedtak: 
 

1. Kulturrådet gir tilbakemelding til ungdomsrådet om at vi ønsker et nært samarbeid om felles 
aktiviteter så tidlig som mulig i 2019. 

2. Historielaget oppfordres til å bidra med historisk informasjon tilpasset ungdom. 

 
Sak 113/18 Minnesmerke Stein Ove Berg 
Det er avholdt et møte med representanter fra Ullensaker kulturråd, Rotary og Kløfta vel i saken. 
Fra Kulturrådet møtte Rolf Baardseth og Vinjar Tufte. 
Kløfta Rotary har et forankret prosjekt og dialog med kunster om et minnesmerke. De ønsker en 
dialog med kommunen om bidrag til fundamentering og plassering. For øvrig vil de selv sammen 
med foreninger og næringslivet i kommunen samle inn nødvendig midler for realisering. 
Innsamlingen har pågått en tid og det begynner å bli noen midler på kontoen. 
Kløfta Vel bes bidra med 1-2 gratis «leier» årlig for arrangementer som kan gi inntekter fra 
billetter, auksjoner, servering mm. 
 
I tillegg er det utdelt en pris i Stein Ove Bergs minne, etter initiativ av Stein Ove Leidal og Rune 
Storsve. Formålet er å opprette en stiftelse og dele ut en årlig pris. Årets pris ble delt ut i 
kommunestyremøtet 11. desember 2018. 
 
Vedtak: 
Kulturrådets målsetting er at prosjektet initiert av Kløfta Rotary realiseres, og vil bidra der det 
er naturlig. 
 
 
Sak 114/18 Hilton barnepark som Frivillighetens Hus på Kløfta 
 
Som tidligere referert i kulturrådet er speidergruppa på Kløfta på utkikk etter lokaler  
siden de ikke lenger får bruke Kløfta gamle skole. Barneparken er tidligere vedtatt revet til fordel 
for en aktivitetspark.  
Gruppe 2 behandlet saken i sitt møte 11. desember. 
 
Utfallet ble å anbefale at Kulturrådet IKKE skal initiere en sak om etablering av forening for drift 
og bruk av huset. Rådet blir at Kløfta Speidergruppe tar dialogen direkte med naboer og fremmer 
sin sak for full overtagelse av huset. 
 
Kulturrådet ser at det er hensiktsmessig å fremme bredere bruk av Velhuset, at kulturdel ved 
Bakke Vesong realiseres og fremtidig posisjonering om «hvithuset» på Åreppen er viktige 
prioriteringer. 
Vi støtter selvfølgelig at speidergruppen gis denne muligheten – men helhetlig er både våre 
prioriteringer og speidergruppens ønske om et «eget» hus bedre tjent med å søke å finne en slik 
direkte løsning. 
 
Vedtak: 
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Kulturrådet v/leder bistår Kløfta Speidergruppe videre med å fremme en sak om overtagelse og 
drift av huset i Hilton Barnepark. Huset er i en meget god forfatning som gjør at rivning synes 
unødig.  En slik sak er ønsket av leder i HTIK vurdert opp mot vedtaket om rivning som nå 
foreligger. 

 
 
Sak 115/18 Kulturting 2019 – kulturrådets kulturkonferanse og årsmøte 
I følge vedtektene skal kulturtinget avholdes innen 31. mars. 
Forberedelser: 

 Fastsette dato og sted: Forslag Ullr 14. februar 
 Innhold og foredragsholder/bidragsyter på kulturkonferansen 
 Sende ut innbydelse, med valgordning og hvem som er på valg til lag og foreninger, 

politikere, administrasjonen, pressen og andre interesserte.  
 Ferdigstille handlingsplan, årsmelding, regnskap og budsjett. 
 Markedsføre kulturtinget 
 Årsmøtedokumenter: Handlingsplan, årsmelding, regnskap og budsjett ferdigstilles til 

januarmøtet sendes ut straks etter. 

 
Vedtak: 

- Tid og sted: Ullr 14. februar. 
- Innhold i konferansen. Ungdom i en vekstkommune? 
- Anna skaffer foredragsholder 
- Isold skaffer kulturinnslag 
- Kulturkontoret sender ut epost med  «hold av datoen», inkludert dokumenter om  valgordning. 

 
Sak 115/18 Møteplan for første halvår 2019 
Dersom vi holder oss til 2. torsdag i måneden som møtedato blir møteplanen som følgende: 
 
 10. januar 
 14. februar, kulturting 
 28. februar 
 14. mars 
 11. april 
 09. mai 
 13. juni 
 
Vedtak: 
Møteplan vedtatt. 
 
Sak 116/18 Eventuelt 
 
Arvid orienterte om at Ullensaker teater har lisens til «Foot loose» neste år. Det er også godt 
billettsalg på forestillingen «i blanke messingen».  

- Isold skal opptre på «Vintermyggen» i Lillestrøm 10. januar. Det avholdes også Julemarked på 
Galleri Jessheim  siste gang lørdag 15. og søndag 16. desember. 
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- Det ble tatt opp at vi bør gå gjennom arbeidsform videre i kulturrådet. Dette ble diskutert, og 
saken tas i forbindelse med nedsetting av nytt kulturråd. 
 

Vedtak: 
Eventueltsaker tas til orientering 
 
 
Referent: Jon Henrik


