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REFERAT FRA KULTURRÅDSMØTE 

 
Sak 59/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Gjennomgang av saksliste. 
 
Vinjar og Knut har saker til eventuelt. 
 
Vedtak:  

- Innkalling og saksliste godkjent. 
- 3 saker til eventuelt 

 
Sak 60/18 Godkjenning av referat fra møtet 14. Juni 2018 
 
Gjennomgang av referat. 
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Nils K Wiig etterlyste status på referatsaker for oppfølgning, Infofolder, Mobil Scene og dialog 
Kløfta Speidergruppe. Leder redegjorde kort, blir løpende deling av informasjon. Referatsaker på 
neste innkalling/Rådsmøte. 
 
Saken om mobil scene redegjøres for i sak 61/18. 
 
Vedtak: 

- Referat fra møtet 14. juni godkjennes 

 
Sak 61/18  Aktuell info enhet kultur 
 
Aktuelle informasjoner fra enhet Kultur. Kultursjef orienterte om: 
 

- Revisjon av utleiereglement. Kommune har startet en revisjon av utleiereglementet. Dette er 
aktuelt for de fleste lag og foreninger. Kulturrådet blir invitert til å delta i en referansegruppe. 

- Trandum leir. Som mange har sett i avisene har ordfører undertegnet en intensjonsavtale med 
Stiftelsen Trandum og Avinor, for å videreutvikle Trandum leir og ta vare på det historisk viktige 
miljøet. Kulturminner og historieformidling er sentrale elementer i avtalen. Kulturrådet blir 
oppdatert om evt videre utvikling i saken. 

- Høstferietilbud. Kommunen har et omfattende høstferietilbud til skoleelever, men lite på kultur.  
Kulturkontoret har søkt midler, og skal arrangere bla a makerspace-workshop, utekino, 
tegnekurs med Egil Nyhus, LAN- party og andre aktiviteter for å få en større bredde i tilbudet. 

- Oppvekststrategi. Arbeid med dette er så vidt startet. Mandat og målsettinger er under 
utarbeidelse. 

- Ung Ullensaker. Barn og unge har flere tilbud i kommunen, men disse blir ikke markedsført på en 
god nok måte. Kommunen utreder om man kan lage en plattform for barn og unge under 
arbeidstittel «UngUllensaker», etter inspirasjon fra UngHadeland. 

- Markedsdag for Lag og foreninger. Kulturrådet har tidligere vedtatt at man ønsker en lag og 
foreningsdag under Jessheimdagene. Kultur har tatt dette opp med Storsenteret, men disse 
ønsker heller at en slik dag er under bymarkeringen, 2. helg i juni. Enighet om at Torill (leder grp 
4) tar kontakt. Vi tror det er feil rekrutteringstidspunkt men forstår prioriteringen fra 
Storsenteret. 

- Mobilscene. Anskaffelsen av mobilscene har tatt litt tid, pga usikkerhet rundt disponering av 
kulturrådets midler og delfinansiering av kommunen. Dette er i ferd med å bli avklart. Kultur 
anskaffer en slik scene når finansiering, lagring, og driftsmodell er klart. 

- Velhus. HTIK har fått en politisk sak om kommunens velhus. Administrasjonen er blitt bedt om å 
komme med et forslag til finansieringsløsning av vel- og grendehus. Kulturrådet gir innspill på 
dette. 

- Kulturnatt. Det blir arrangert Kulturnatt i Gardermoregionen høsten 2019, som et 
interkommunalt samarbeid. 

 
Vedtak:  

- Tatt til orientering 
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- Diskusjon om mobil Scene. Kulturrådet har mottatt 300’ i tilskudd fra Sparebankstiftelsen. 
Kommunen velger leverandør, og velger størrelse i ut fra finansieringsmuligheter. 

 
Sak 62/18  Romsaasparken. 
 
Kultursjef orienterer: Det skal utarbeides en helhetlig plan for Romsaasparken. Det er fra før 
satt av en million kroner til kunst. Kunstverket er satt på vent i påvente av helhetlig plan. Kultur 
har uttrykt ønske om skulpturpark. Viktig å legge til rette for større arrangementer. 
 
Vedtak:  

- Tatt til orientering 

 
Sak 63/18  Skulpturstopp, Nordbytjernet. 
 
Gjennom Sparebankstiftelsen DnB gis Ullensaker kommune en skulptur som er tenkt plassert 
ved Nordbytjernet. Det har vært en prosess i kommunen som strekker seg fra 2016 da første 
dialog ble opprettet, til mai 2017 da plassering av kunstverk ble godkjent av HTIK til nå når 
endelig godkjenning av kunstverk skal gjøres. Det ble negativt vedtak i HTIK 
 
Kulturrådet er tidligere muntlig orientert om saken. Kulturrådet retter derimot kritikk mot at rådet 
ikke er spurt i sakens anledning. 
 
Rolf redegjorde for saksgang. Og Knut leste opp forslag til brev til formannskapet.  
 
Vedtak:  

- Forslag til uttalelse godkjent, og sendes formannskapet 
- Leder i samarbeid med nestleder tar kontakt med presse og redegjør for kulturrådets syn i 

saken.  
- Kulturrådet ber om at rådet brukes aktivt i slike saker. 

 
Sak 64/18 Mandat og arbeidsform for Kulturrådets arbeidsgrupper. 
 
Forslag fra leder gjennomgås og eventuelt justeres. 
 
Mandatet ble lest opp av leder. 
 
Behov noen justeringer, det ble avtalt: 

 Under gruppe 1 Profilering: Tilføre «arbeid med hjemmeside» 
 Uttalelser skal som hovedregel (stryke gruppeleder) 

Vedtak: 
- Mandat godkjent med justeringer. 
- Teksten rettes og sendes kulturrådet 

 
Sak 65/18  Rapport og saker fra arbeidsgruppene. 
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Stein Ove Berg jubileum. 
 
Vinjar orienterer: 
Har hatt et fellesmøte med Kløfta Vel m flere. 
Diskutert 4. eller 11. november som aktuelle datoer til minnekonsert. Vocus og Kløfta vel 
arrangerer denne. Ønsker å få til noe varige utstillinger, bauta el. Utstilling med gamle plater? 
God interesse for arrangementet.  
 
Kløfta Velhus. 
Rolf orienterer. 
Har vært arbeidsmøter. Rolf har gjort avtale om presentasjon av Kløfta velhus. Kulturrådet må 
raskt lage sitt standpunkt til hva kulturrådet prioriterer i saken. 
 
Dokument om status til politiske partier i forbindelse med budsjett og programarbeide 
gjennomgås. 2018 kolonne på gjennomgått brev tas bort. Forøvrig godkjent. 
 
Frivillighetens hus. 
Rolf orienterer. 
 
Kulturrådet bidrar med utbygger i forhold til utsmykking av parken 
Navneforslag på husene: 

- Pakkhuset skal hete: «Stykkgodsen» 
- Administrasjonsbygget skal hete: «Hvitbygget» 

Bruker svinghjulet fra dampmaskinen som en interessefanger 
Alt materiell av minne og informasjon skal være klart til desember. 
 
 
Styringsgruppe Frivilligstrategi Ullensaker kommune. 
Kort status fra kultursjef. 
 
Det har ikke vært arbeidsmøter siden sist. Det orienteres når det er noe nytt i saken. 
 
Kulturseminaret 2018 
Det vises til utsendt program og forslag om å avlyse kveldsseminaret fredag. 
Knut orienterer og registrerer påmelding. 
 
Fredagsseminaret utsettes 
Lørdagen gjennomføres som skissert. Kathrine og Jon Henrik inviteres. Forfall notert av Knut. 
Reisen bestilles! 
 
Gruppe 1 og 2. 
Status hjemmeside. 
Hjemmeside demonstrert. Rolf fyller opp med relevant info og bruker Knut/Isold som sparring 
videre. Siden i drift fra 1. sept. 
 
Reguleringsplaner, Gystadmarka og Bekkefaret. 
Kulturrådet uttaler seg ikke. 
 
Gruppe 3. 
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Jobber med utgangspunkt i arenapyramide, sortert fra breddeanlegg i nærmiljøet til større 
regionale fremføringsarenaer. Bes om å kartlegge definerte ønsker og mål for forskjellige 
aktiviteter eller henvisning til hvor en aktør finner slik informasjon. Eks. Akershus Musikkråd. 
 
Gruppe 4. 
Det vises til underlag fra gruppen. 
Torill orienterer 
Det foreligger saker til behandling. 
 
Til senere: lage en enkeltsak for hver sak. 
 
Vedtak: 

- Tatt til orientering 

 
Sak 66/18 Ungdomsundersøkelse, kulturaktiviteter i Ullensaker. 
 
Det foreligger et forslag til aktivitet ovenfor Ungdomsrådet fra grp. 4. 
 
Vedtak: 

- Rolf renskriver i hht. kommentarer og oversender til kulturkonseulent Arnfinn Algarheim for 
kommentar for vi sender Ungdomsrådet. 

 
Sak 67/18 Deltagelse på kurs og seminarer. 
 
Det foreligger innstilling til deltagelse på kurs og seminarer fra grp. 4.  
Leder foreslår at vi setter en maksimal ramme for bruk av våre midler til slik aktivitet og at 
nestleder og kasserer i samråd godkjenner deltagelse innenfor disse rammene. 
 
Toril sender ut invitasjoner 
 
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 besørger dialog og påmelding etter godkjennelse. 

 
Sak 68/18 Kurs i regi av kulturrådet høsten 2018. 
 
Etter innspill fra grp. 4 ønskes en videreutvikling av kurset om kommunal saksgang. Dersom vi 
skal videreføre dette må vi finne frem til ny og relevant kursleder. 
 
Vedtak: 

- Grp 4 jobber videre med målsetning om et kurs i kommunal saksgang og prosesser våren 2019. 
Gå videre med forslaget om seminar for lag/foreninger for bedre kontakt og rekruttering av 
ungdom. Fremlegg sak og kostnader for rådet. 

 
Sak 69/18  Eventuelt 
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Saker notert under 59/18 Saksliste utvides 
 
Spørsmål og temaer som ble tatt opp: 

- Send kopi til Knut på saker som tas opp 
- Saker må komme tidligere, helst helgen før 
- Kommunedelplan kultur. I hvilken grad etterleves den? 
- Bygdetun. Kan det dannes et bygdetun? I sammenheng med Raknehaugen? Kan kulturrådet ta 

opp saken. Kan kulturrådet sette dette på sin agenda. Historielaget?  

 
Vedtak: 

- Nestleder kobles tettere på saksforberedelser i for og etterkant av rådsmøtene. Leder 
distribuerer løpende utvikling/informasjon til alle i saker som rådet jobber med mellom møtene.  

- Vi lager egen sak i neste saksliste hvor rådet fremmer forslag om at et prosjekt for eget  
bygdetun/bymuseum etableres. 

 
 
Neste møte: torsdag 13.september kl 18.30.


