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REFERAT 
 
Fra: Ullensaker kulturråd 
 
Dato: 16.10.2018 
Tid: Møtestart 18:30 
Sted: Ullensaker rådhus og kulturhus 
Medl.: Rolf Baardseth,  

Anna Larsson,  
Knut Ljøgodt,  
Arvid Birkelund, meldt forfall 
Torill Lium Johansen, meldt forfall 
Jostein Skjefstad, til stede fra kl 1930 
Dene Støe 
Vinjar Tufte 
Nils Kristen Wiig, meldt forfall 

Vara: Isold Hekla Apeland, ikke møtt 
Hanne-May Sevendal, ikke møtt 
Eva Gullichsen, ikke møtt 
Lillian Almaas, møter for Arvid Birkelund 

  
Enhet kultur: Jon Henrik Solhei   
 

INNKALLING OG SAKSLISTE 

 
Sak 83/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksliste ble gjennomgått. 
 
Vedtak:  
Sakslisten godkjent. 
 
Sak 84/18 Godkjenning av referat fra møtet 13. september 2018 
Gjennomgang av referat 
 
Vedtak: 
Referatet fra 13. september godkjent 
 
 
Sak 85/18 Referatsaker 

1) Mobil scene, status 
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Scenen er sikret finansiering og bestilt. Det blir en 8x6 meter stor scene fra den norske 
produsenten MTI. I tillegg til selve scenen kjøpes det inn høyttalerstativ (PA- tårn), lyspakke og 
annet tilbehør. Levering blir i månedsskiftet november/desember.  
 
Offisiell åpning blir likevel ikke før arrangementet «Musikkfest» den 25. mai. Dette for å få et 
fint arrangement, og forhåpentligvis vårlig vær så en slik investering kommer til sin rett. 
 

2) Romsaasparken, utvikling i saken 

Jon Henrik orienterte kort om saken. Det er utarbeidet en skisse til helhetlig plan, der parken blir 
delt opp i ulike soner, som arrangementer ved amfiet, kunst, lek og rolig sone. 
 

3) Skulpturstopp, hvor står saken? Den er ikke på sakslista til HTIK 10. oktober. 

Kommunen ved kultur skal i møte med Camilla Løw og sparebankstiftelsen den 23. oktober. 
Ulike alternativer for plassering ved Nordbytjern ble diskutert med kulturrådet. 
 

4) Fra Øvre Romerike Prosjektering: Høring vdr.  detaljregulering for Vardevegen, Dal. 

Kulturrådet uttaler seg ikke i denne saken. 
 

5) Møte med AP 20. september 

Fokus på OPS- skoler og samspill med skolene som nærmiljøsenter. Det var et godt og 
konstruktivt møte. 
 

6) Orientering fra arbeidsgruppene 
a) Stein Ove Berg jubileum  

Konsert på Kløfta velhus er planlagt, og billettsalget er i gang. Det er tatt initiativ med formål å 
lage en «Stein Ove Berg» stiftelse, av Stein Vegard Leidal. Det er ønske om å lage et 
minnesmerke, og opprette et stipend. Et lignende initiativ er tatt av Kløfta rotaryklubb. Vinjar tar 
kontakt med Kløfta rotaryklubb slik at innsatsen for formålet blir best mulig koordinert. 
 

b) Kløfta Velhus 

Kulturrådet har avholdt presentasjon for Ap, Frp og H, og presentert et skriv om utvikling av 
velhuset. Rolf Alkvist gjorde en fin presentasjon for de politiske partiene. 
 

c) Frivillighetens hus 

Det er 2 saker senere i møtet, driftsavtale og minnesmerke på dampsaga. Dette behandles mer 
inngående her. 
 
Det er kommet nye forslag til navn fra historielaget: 

- Det hvite bygget kan kalles «Høvleriet» 
- Pakkhuset kan kalles «Stykkgodsene» 

Behandles foreløpig som innspill. 
 

d) Styringsgruppa Frivilligstrategi i Ullensaker 
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Ingen aktivitet. Det kommer innkalling i november til referansegruppa. 
e) Arbeidsgruppe kulturrådets hjemmeside.  

Siden er oppe og går. Hjemmesiden ble presentert, og diskutert. 
 

f) Gruppe 1 

Har jobbet med sakene som foreligger som vedtaksaker 
 

g) Gruppe 2 

Politiske saker og dampsaga, kommer som egen sak. 
 

h) Gruppe 3 

Et møte berammet i oktober. 
 

i) Gruppe 4. Ungdomsundersøkelse og Kurs i regi av kulturrådet er egne saker. 

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 
 
Forslag til vedtak: 
Punkt 4): Kulturrådet avgir ikke høringssvar i saken «Detaljregulering av Vardevegen» 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 
 
Sak 86/18  Aktuell info Enhet kultur 
Aktuelle informasjoner fra Enhet Kultur. Kultursjef orienterer. 
 
Jon Henrik orienterte om: Hairspray, gjennomført av Romerike musikkteaterskole. Her ble også 
HTIK invitert til en forestilling. Barnas kulturdag gjennomføres 20. oktober. Av nye 
arrangementer kan nevnes Musikkfest 25. mai, der det allerede er 15. band påmeldt. 
 
Budsjettarbeidet har hatt stort fokus i det siste. Det blir trangere fremover, både for drift og 
investering. 
 
Det blir administrative endringer i Tunes IS, samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune og 
Ullensaker kommune som forvalter eiendommene som huser blant annet til Ullensaker Museum. 
Akershus fylkeskommune har ivaretatt funksjon som daglig leder frem til nå, men Ullensaker 
kommune overtar rollen fra og med 01.01.2019. Ullensaker museum skal også vurderes 
relokalisert,  
 
Det ble diskutert OPS- skole, og kulturfasiliteter. Det er viktig at alle skoler får tilstrekkelige 
fasiliteter, for opplæring av barn og unge, og som både tilgjengelige og tilrettelagt for lag og 
foreninger. I denne forbindelse må man være på når Bakke Vesong skal bygges ut, så lokalene 
blir best mulig tilrettelagt. 
 
Vedtak:  
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Tatt til orientering. 
 
 
Sak 87/18 Kulturseminar for lag og foreninger 
Leder og nestleder foreslår et kulturseminar for lag og foreninger, dette ble endret i møtet fra 
tirsdag til mandag 12. november kl 1900.  
  
Tema: Arenaer for kulturutfoldelse, utfordringer og muligheter. 
Befolkningssammensetning, organisering av kulturlivet og kommunens vekst gir oss nå ofte en 
påminnelse om at faste tilholdssteder og gode øvelses og fremføringsarenaer for kulturlivet er 
mangelvare. 
Samtidig sliter foreningsbygg i privat eie med engasjement og økonomi for å drifte disse. 
Vi bruker denne kvelden på å høre noen eksempler på hvordan andre har løst dette og fortelle 
Ullensakers foreningsliv om kulturrådets initiativer for å kartlegge og påvirke en positiv 
utvikling. 
Vi mener seminaret er av spesiell viktighet ut ifra følgende 

 Skolene som nærmiljøsenter, hva med OPS skolene, er de tilrettelagt og tilgjengelige 
 Kommunens økonomi og prioriteringer, forestående skoleutbygging Bakke/Vesong på 

Kløfta 
 Politisk sak om kommunalt driftstilskudd for foreningsbygg 

 
Vedtak: 

 Dato endres til mandag 12. november. 
 Lokale bookes ila onsdag 17. oktober.  
 Knut lager invitasjon og sender ut på intern høring.  
 Kathrine på Kultur sender ut invitasjon til lag og foreninger.  

 
Sak 88/18 Frivillighetens hus, oppfølging av formannskapets sak PS/18 
Forslag fra Ullensaker Arbeiderparti vil fremmes for ny behandling i kommunestyret. 
Kulturrådet har representert øvrige lag/foreninger i forbindelse med detaljer rundt endelig 
ferdigstillelse av husene og samarbeidsavtale og bør uttale seg tydelig i saken. 
Leder har utarbeidet forslag til innspill i forkant av kommunestyremøtet. Det må avklares om 
saken skal behandles i ks 23. oktober eller senere. 
 
Rolf presenterte bilder av «stykkgodsen» og «høvleriet». Forlag om å etablere «ungdommens 
hus» i den gamle gymsalen i tilknytning til Allergot ungdomsskole, istedenfor å beslaglegge tid i 
Frivillighetens hus til dette. 
 
Vedtak: 

- Det framlagte forslaget til innspill sendes alle kommunestyremedlemmene i forkant av 
behandlingen i kommunestyremøtet.  

- Den gamle gymsalen i tilknytning til Allergot ungdomsskole fremmes som forslag til 
ungdomshus. 

 
Sak 89/18 Ungdomsundersøkelse, kulturaktiviteter i Ullensaker. Tidligere sak 66/18 og 
76/18 
Kulturrådets arbeidsgruppe 4 føler opp undersøkelsen i direkte dialog med ungdomsrådet 8. 
oktober. Det ble orientert fra møtet og om videre gang i saken.  
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Flere av tiltakene ungdom foreslo har direkte med kultur å gjøre. 
 
Vedtak: 

- Gruppe 4 bes om forslag til tiltak og gjennomføring slik at vi møter noen av de konkrete 
utfordringene. Dette må skje i dialog med ungdomsrådet. 

 
Sak 90/18 Kurs i regi av kulturrådet. Tidligere sak 68/18 og 77/18 
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. Gruppe 4 hadde møte den 20. september. Dert orienteres fra møtet og 
om videre utvikling i saken. 
 
Vedtak: 

- Tatt til orientering.  
- Kulturrådet foreslått videre dialog med Eva Gullichsen, Arne Arnesen, Arne Bruknap. 

 
 

Sak 91/18 Kommunebudsjettet 2019 
Kulturrådet samrår med Enhet kultur om hvilke kultursaker/ -områder som bør og må prioriteres 
i 2019.  
 
Vedtak: 

 
- Gruppe 2 følger med i den administrative og den politiske behandlingen av kommunens budsjett 

for 2019, og lager et forslag til kulturrådets innspill som sende HTIKs, formannskapets og 
kommunestyrets medlemmer, samt rådmannen og Enhet kultur. 

- Generelt innspill sendes innen 1. november, en mer spesifikk høringsinnspill sendes når 
rådmannens forslag til budsjett foreligger. 

 
 

Sak 92/18  Kulturrådets seminar – tur til Blaafarveværkert - evaluering 
10 av rådets medlemmer var med på turen lørdag 15. september. Det var et relativt stort forfall. 
Det er ønskelig å få med flest mulig, derfor spørsmålene: Er lørdager en lite egnet dag for slike 
arrangementer? Hadde det vært lettere å få med flere på en vanlig ukedag, mandag – fredag? 
Nestleder har utarbeidet en rapport fra turen. 
 
Vedtak:  

- Det framlagte dokument godkjennes som kulturrådets rapport fra turen til Blaafarveværket. 
- Rapporten oversendes oversendes HTIK. 

 
Sak 93/18   Bygde- eller bytun i Ullensaker. Tidligere sak 81/18 
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. 
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Kulturrådet v/leder tar kontakt med Historielaget og andre aktuelle organisasjoner for å danne en 
interessegruppe som vil påvirke og bistå Ullensaker kommune i videre utredninger. 
Det orienteres om utviklingen i saken. 
 
Det er diskutert løst med historielaget, eller ingen konkret. Saken følges opp ifm Museum. 
Berit Nafstad Lyftingsmo sitter som leder av Brukerrådet i museet.  
 
Vedtak: 

- Det er etablert en arbeidsgruppe med Rolf og Vinjar som jobber videre med saken. 
- Berit Naftad Lyftingsmo inviteres til neste kulturådsmøte for å holde en orientering. 

 

 
Sak 94/18 Kommunedelplan kultur. Tidligere sak 80/18 
I møtet 9. september 2018 gjorde kulturrådet følgende 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. 

 
Gruppe 2 har ansvaret for å utarbeide kulturrådets innspill til kommunebudsjettet for 2018. Se 
sak 82/18. Dette er relativt arbeidskrevende så det foreslås derfor at arbeidet med 
Kommunedelplan kultur starter opp i januar 2019. 
 
Vedtak: 

- En gjennomgang av i hvilken grad «Kommunedelplan kultur» påvirker politiske vedtak og 
aktiviteten i administrasjonen, og i hvilken utstrekning den påvirker kulturrådets arbeid startes 
opp av gruppe 2 i januar 2019. 
 

Sak 95/18  Kulturtrådets møtereferater og politisk miljø 
Tidligere ble kulturrådets møtereferater oversendt HTIK, og før det HSBK og referert der. I 
hvilken grad skjer det nå? Det var ikke spor av referat fra kulturrådet i siste HTIK-møte. Hva er 
rutinene? Skal vi påvirke også ut over referatet etter hvert møte/i forkant av hvert HTIK møte.  
 
 Vedtak: 

- Referater bes oversendt HTIK så fort det foreligger. 

 
Sak 96/18 Mulighetsstudier 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? 
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Prosjektgruppen har bedt om en tilbakemelding innen slutten av oktober. Gruppe 3 utfordres til å 
ta oppgaven. 
 
Vedtak: 

- Gruppe 3 gis i mandat å utarbeide et svar til prosjektgruppen innen utgangen av oktober. Svaret 
avstemmes med leder som sender inn kulturrådet svar. 

 
 
Sak 97/18 Eventuelt 
 
 
Neste møte 8. november kl 1830.


