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REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 

 

 

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Romsaasparken ikke på sakslista, behandles i neste møte. 

 

Forslag til vedtak:  

- Sak 47/18 tas som første sak i møtet deretter behandles øvrige saker. 

 

Sak 46/18 Godkjenning av referat fra møtet 3. Mai 2018 

 

Ingen anmerkninger 

 

Vedtak: 

- Referat fra møtet 3. mai godkjent. 
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Sak 47/18 Orientering og informasjon folkehelsekoordinator. 

 

Kommunens folkehelsekoordinator Ingrid Bergande orienterte om folkehelsearbeid. Det ble blant 

annet gjennomgått folkehelseprofil for Ullensaker kommune. Presentasjonen legges ved referatet.  

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 48/18  Aktuell info enhet kultur 

 

Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur. Jon Henrik orienterte om 

 

- 2 møter i referansegruppa frivillighetsstrategi. Administrasjonen jobber videre med saken. 

- Oppstart av arbeid med helhetlig oppvekstplan 

- Mulig internasjonal festival 

- Mobilitets- og byutviklingsstrategi 

- Mulighetsstudium rådhus- kulturhus. 

- Innvilget søknad om midler til ferietilbud 

 

Vedtak:  

- Tas til orientering 

 

Sak 49/18  Status og oppgaver i arbeidsgruppene. 

 

Arbeidsgruppe Stein Ove Bergs jubileum. 

Det blir et arbeidsmøte 20. juni på Kløfta vel. Minnekonsert på Kløfta vel i samarbeid mellom 

Vocus viseklubb og Kløfta vel. Minnesmerke med mere organiseres som et eget prosjekt. 

 

Arbeidsgruppe Kløfta Vel. 

Kløfta vel har ekstraordinært årsmøte den 19. juni, med valg av ny leder. Arbeidsmøte med 

kløfta vel er den 18. juni. 

 

Frivillighetens hus. 

Har vært jevnlige styringsgruppemøter. Gunnar Laake, Jan Tore Beitnes, Jon Smestad, Nils 

Kristen Wiig, kulturrådet og historielaget er innstilt på å lage historien om dampsaga. 

Rolf har vært i kontakt med Museene i Akershus vedr bevaring av dampmaskin. Eget brev 

utarbeides til enhet Kultur. 

 

Man kan vurdere om hele dampmaskinen kan restaureres og vises et annet sted enn i sagaparken. 

 

Styringsgruppe Frivilligstrategi Ullensaker kommune. 

2 møter med referansegruppa er gjennomført. Kulturrådet orienteres løpende om saken. 

 

Gruppe 1 og 2. 

Gruppeledere Knut og Rolf orienterer kort. 
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Det foreligger 4 saker til behandling. 

 

Gruppe 1 har hatt 2 møter. Har vært behandlet nettside og infofolder. Vedr høring i 

reguleringssaker gis innspill i forbindelse med grøntarealer Langmyra. Ingen innspill i øvrige 

saker. 

 

Gruppe 3. 

 

Ingen saker til behandling. 

 

 

Gruppe 4. 

Gruppeleder Torill orienterer 

Det foreligger 3 saker til behandling. 

 

Vedtak: 

- Til orientering.  

- Egne saker. 

Sak 50/18 Infofolder kulturrådet 2018. 

 

Det foreligger et forslag til infofolder av kulturrådet for 2018. Dette er behandlet i gruppe 1 og 

sendt ut på høring.  

 

Vedtak: 

- Manus og layout slik den ble gjennomgått i møtet godkjennes. Leder sender ut ny versjon 

for korrektur til kulturrådet pr epost. 

- Leder gis fullmakt til å få denne trykket i 200 eks og legge den ut elektronisk 

 

Sak 51/18 Nettside for Ullensaker kulturråd. 

 

Gruppe 1 har behandlet to alternative tilbud rundt nettside:  

 Atesaklubb som har avtale med Norges Idrettsforbund og er tilpasset idrettslag og 

idrettsråd,  

 Foreningenmin.no v/Resurskontoret 

Tilbudet fra Ressurskontoret / foreningenmin.no foreligger også som en demo tilpasset innspill 

fra Kulturrådet v/Knut Ljøgodt. Demoversjon av siden vises for diskusjon/avklaringer. 

Gruppe 1 foreslår at det inngås avtale med Ressurskontoret om oppretting av nettside for 

kulturkontoret. Se for øvrig referat fra møte i gruppe 1 7.juni. 

 

Kulturrådets leder, Rolf Baardseth er en av tilbyderne og fratrådte ved behandling av saken. 

 

Vedtak: 

- Det gis fullmakt til å etablere en avtale med kostnad for faste tjenester kr. 7 375,-  For 

hjemmeside operativ i perioden 01.08-31.12.2018. Årlig fast kostnad kr. 6 900,-. Videre 

arbeide og avklaring med Ressurskontoret gjøres av to valgte representanter. Øvrige 

arbeider ut over fast kostnad må avstemmes og besluttes av et samlet kulturråd.  
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- Isold og Knut velges for å gjennomgå siden. 

 

 

Sak 52/18 Høringsuttalelse reguleringssak Langmyra. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid og eventuell utbyggingsavtale for detaljregulering av 

grønnstrukturområde på Langmyra, Jessheim.  Planen er i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Jessheim Sørøst (2015).  

  

Vedtak: 

- Det skrives en kort uttalelse om betydningen av at grøntstrukturområdet på Langmyra 

blir av en viss størrelse, og ikke bare en trang korridor som skal lede ut til friområdene. 

Viktig med god adkomst over hovedvei og grønne linjer gjennom boområdene for 

attraktiv tilgang til friarealer. 

 

Sak 53/18  Seminar for kulturrådet 2018. 

 

Arbeidsgruppen har fulgt opp sitt mandat og foreslår seminar fredag kveld og utflukt til 

Blaafarveværket lørdag. Aktuelle datoer ble diskutert. 

 

Vedtak: 

- Arbeidsgruppens forslag bifalles og Knut gis mandat til å gjøre de nødvendige praktiske 

avtaler. 

Dato ble senere fastsatt til fredag 14. september og lørdag 15. september. 

 

Sak 54/18 Aktivisering av ikke utøvende ungdom til UKM og lignende arrangementer. 

 

Arbeidsgruppe 4 ser at en rekke ungdommer er nært på musikk/dans/drama aktiviteter men ikke 

direkte utøvere. De kan være en god ressurs og har via kulturrådets representant ytret ønske om å 

få være del av og ta læring innen arrangement, markedsføring, scene, lyd, lys etc. Kulturrådet 

foreslår derfor at enhet kultur ser nærmere på dette og at vi sammen kan lage noen retningslinjer 

og prøve ut en slik praksis i forbindelse med eksempelvis UKM. Forslaget har også en mulig 

tilknytning til midlene som nå er gitt av Sparebankstiftelsen for anskaffelse av Mobil Scene. 

 

Vedtak: 

- Forslaget bifalles og ansees overbrakt enhet kultur for videre avklaring 

- Vi ønsker at det bygges opp et tilbud innen arrangement og scenekompetanse. Mulig 

rekrutteringsarena er ungdomshusene 

 

Sak 55/18 Ungdomsundersøkelse, kulturaktiviteter i Ullensaker. 

 

Arbeidsgruppe 4 foreslår at det høsten 2018 gjennomføres en kartlegging/undersøkelse på 

ungdomsskolene i Ullensaker om deltagelse og ønsker rundt kulturutfoldelse. 

 

Vedtak: 
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- Rådet ber gruppe 4 utarbeide tydelige spørsmål rundt kulturutfoldelse og nærmiljø. 

Forslaget behandles av kulturrådet og oversendes så ungdomsrådet. 

 

Sak 56/18 Gruppemandat innspill fra arbeidgruppe 4. 

 

Det er stilt spørsmål om vi har felles forståelse av ansvarliggjøringen slik den er beskrevet i 

arbeidsgruppenes mandater. 

Vi bruker ordlyden for gruppe 4 som diskusjonsgrunnlag: 

«…være ansvarlig for kulturrådets systematiske arbeid med kontakt, kartlegging og påvirkning 

for felles måloppnåelse med lag og foreninger.» 

 

Vedtak: 

- Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 57/18 Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB mobil scene. 

 

Med nær og god bistand fra enhet kultur har Kulturrådet fått tildelt inntil kr. 300 000,- til 

anskaffelse av mobil scene. 

Prosessen for søknaden, resultat og oppfølgning av tildelingen danner grunnlag for læring og 

erfaring for fremtidige søknader for våre lag og foreninger. 

Det gis en orientering av Rolf og Jon Henrik og vi beslutter videre samarbeid for anskaffelsen og 

for å trekke ut viktige erfaringer. 

Forslagsvis overdras den mobile scenen til kommunen og det lages en disposisjonsavtale med 

egnet forening for drift av scenen. 

 

Vedtak: 

- Kulturrådets leder får ansvar for videre avklaringer. 

 

Sak 58/18  Eventuelt. 

 

Forslag om deltakelse med stand på Jessheimdagene. 

 

Vedtak: 

- Kulturrådet deltar ikke i 2018. Vi starter arbeidet med deltakelse på Jessheimdagene i 

2019 på rådhusplassen med egen scene. 

Informasjon fra Kløfta speidergruppe 

- Har utfordringer med å få egnede lokaler. Bakgrunnsinformasjon om utfordringer i 

søknadsprosessen, som kulturrådet tar med inn i frivillighetsstrategiarbeidet. 

Speidergruppa settes i kontakt med foreninger som vi tror har egnede lokaler. 

 

Neste møte: torsdag 30. august kl 18.30. Deretter den 2. torsdag i måneden. 


