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Fra: Jon Henrik Solhei 

 

Dato: 11.04.2019 

Tid: Møtestart 18:30 

Sted: Ullensaker rådhus og kulturhus 

Medl.: Rolf Baardseth 

Anna Larsson 

Arvid Birkelund 

Lillian Almaas, meldt forfall 

Torill Lium Johansen 

Jostein Skjefstad 

Dene Støe, meldt forfall 

Vinjar Tufte 

Nils Kristen Wiig  

Hanne Prestaasen 

Vara: Isold Hekla Apeland 

Roald Nilsen 

Greta Karine Braathen, ikke møtt 

 

REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD  

 

25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

-          Godkjent 

  

26/19 Godkjenning av referat fra 14.03.19 

 

Vedtak:  

-          Godkjent 

  

27/19 Referatsaker 

 

Stein Ove Berg minnesmerke 

Det er avholdt møte med Rotary og kulturrådet. Minnestiftelsen møtte ikke, da de jobber med 

å etablere og registrere stiftelsen. Rotary holder i arbeidet, og jobber for å innhente midler fra 
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sponsorer og stiftelser. Kløfta vel ønsker å samarbeide videre med Rotary Kløfta. Kulturrådet 

blir kontaktet når det er ønskelig med bistand, og kontakten opprettholdes. 

Kulturrådet anser engasjementet som avsluttet i denne omgang. Det er nytt jubileum i 2023, 

da ville SOB vært 75 år. 

 

Vedtak: 
- Tatt til orientering 

  

2.                                Status Ullensaker Teater, finansieringsplan 

Det er troverdig at Ullensaker teater viderefører driften og satser på ny teaterproduksjon. Kr 

50.000 er overført fra Ullensaker kulturråd til Ullensaker teater. Ullensaker teater har meldt sin 

takknemlighet for økonomisk bistand. KR håper kommunen følger opp anmodningen om å finne 

en løsning for å ettergi Ullensaker teaterlags leiekostnad som del av underskuddet.  

 

Vedtak: 
- Tatt til orientering 

  

3.                                Status Kløfta Velhus 

Rolf deltok på årsmøte i Kløfta Vel, det var stort oppmøte og god stemning.  

200.000 er bevilget fra kommunen til leie for lag og foreninger. Repeterende ukentlige aktiviteter 

blir prioritert.  

  

Vedtak: 
- Tatt til orientering 

  

4.                                Varsel om oppstart av planarbeid Oslo Airport City AS 

  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Dyrskuevegen 42 

Varsel om oppstart av planarbeid Vilbergveien Vest næringsfelt 

  

Kulturrådet uttaler seg ikke i reguleringssakene. 

  

Vedtak: 
-          Tatt til orientering 

  

28/19 Orientering fra Enhet kultur 
  

Ullensaker kommunes Frivillighetsstrategi er nå utarbeidet, og skal sannsynligvis sendes ut på 

høring. 

Musikkfest arrangeres 25. mai, og kommunen håper at dette vil sette fokus på musikk og gi 

musikkaktører en fin arena 

Kunst i offentlig rom har fått et stort fokus i det siste, mye takket vært engasjementet for 

kulturrådet og kunstforeningen. Skulpturstopp blir etablert i Ullensaker etter vedtak i HTIK, og 
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kommunen tar dialogen sammen med sparebankstiftelsen for å få etablert denne så raskt som 

mulig. 

Kulturenheten skal bli med i et prosjekt som heter «KulturBiz» Dette er for å koble 

kulturvirksomheter sammen med mentorer fra næringslivet. Inntil 7 mentorer og kulturbedrifter 

kan delta.  

  

  

Vedtak: 
-          Tatt til orientering 

  

29/19 Utvidet deltagelse i arbeidet med utleie og utleiereglement 
  

Vi minner foreningene om at søknadsfristen 1. mai nærmer seg. 

  

Vedtak: 
- Kulturrådet ønsker at Hanne Prestaasen deltar i dette arbeidet sammen med Arvid Birkelund. 

Dette gir oss mulighet for bredere kontaktflate i prosessen og med lag/foreninger. 

- Søknadsfrist er 1. mai, og kulturrådet ønsker en fremdrift i reglementsaken 

  

30/19 Kulturrådets representant til brukerrådet for Ullensaker Museum 
  

Det er ikke formelt valgt representant i brukerrådet i 2019, men Berit Nafstad Lyftingsmo har 

fungert som kulturrådets representant til brukerrådet. 

  

Vedtak: 
- Berit Nafstad Lyftingsmo velges som kulturrådets representant i brukerrådet. Berit rapporterer 

fra arbeidet løpende og møter i kulturrådet når det ønskes for nærmere orientering. 

  

31/19 Kulturrådets representant til samarbeidsutvalg for kulturrådene i region Viken. 
  

Etter initiativ fra kulturrådet i Bærum er det holdt et oppstartsmøte 9. april med målsetting å 

etablere et samarbeidsorgan for kulturrådene i region Viken. Vinjar Tufte deltok og orienterte fra 

møtet. Bærum, Nordre Follo, Sarpsborg, Asker var representert. Flere kulturråd har også åpning 

for at andre kulturaktører som kunstnere og øvrige aktører er medlemmer.  

Referat fra møtet legges ut i filarkivet.  

  

Ullensaker kulturråd anser det som viktig at rådet bidrar til å legge premissene for etablering av 

paraplyorganisasjonen Viken kulturråd.  

  

Vedtak: 
- Nestleder i Ullensaker kulturråd Vinjar Tufte velges som representant i kulturrådenes 

samarbeidsorgan for region Viken. 

  

32/19 Rehabilitering Algarheim gamle skole 
Kulturrådet viser til spørsmål til ordfører og svar som ikke samsvarer med tidligere 

tilbakemelding fra Kommunal eiendom i forbindelse med ønske om frivillig bidrag til enklere 
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tiltak. Her vil kulturrådet ettergå vedtak og tidligere korrespondanse. Det kan synes som om 

tidligere vedtak er uklare/ikke fulgt opp av administrasjonen og dette gir nå i stadig sterkere grad 

drift av frivillig aktivitet i huset store utfordringer. 

  

Det ble bevilget kr 500.000 til kartlegging av rehabiliteringsbehov i 2017. Kulturrådet opplever 

at saker i for liten grad følges opp, og vil være overvåken i forhold til kultursakene. 

  

Vedtak: 
-          Vinjar med hjelp av Jostein innhenter fakta og dokumentasjon, og undersøker hva som har 

skjedd i saken. 

  

32/19 Mobilitetsplan Jessheim 
En første gjennomgang og innspill for en uttalelse fra Ullensaker kulturråd da det er varslet at 

strategiplanen skal legges ut til høring 

  

Kulturrådet anser tilrettelegging for Kunst i offentlig rom, og tilgjengelighet til Romsaasparken 

som viktig. 

  

Vedtak: 
-          Kulturrådet utarbeider et høringssvar på arbeidsmøte den 25. 04. Leder sender ut et utkast på 

forhånd. 

  

33/19 Kommunens økonomi neste 3 år 
Konsulentselskapet Agenda Kaupang har levert et mulighetsrom for økonomisk innsparing de 

neste 3 år. Kulturrådet vil følge med på i hvilken grad dette vil berøre kulturstøtten og kulturlivet. 

  

Det er viktig at kulturens rolle som forebyggende og helsefremmende virksomhet fremsnakkes. 

Kulturen betyr mye for samfunnsbyggingen. Bibliotekenes rolle er viktig i våre lokalsamfunn. 

Viktig med skolene som nærmiljøsenter, og hvordan samspillet med skolene skal fungere best 

mulig. 

  

34/19 Eventuelt 
  

Flyers om tilbud 

Kulturrådet ser nærmere på «ranselpost» fra skolene, og foreslår en lik praksis på skolene.  

Mulig at innføring av office 365 kan være en kanal for informasjon. Det er vedtatt i sak 17-19 

«Retningslinjer for reklame i Ullensakerskolen» (…)» at Skolene får en aktiv rolle i å invitere. 

Kulturrådet kommer med et nytt forslag til vedtak. Evt fast lag og foreningsdag på grunnskolene.  

  

Lag/ foreningsdag på Jessheimdagene ble diskutert. Kulturrådet ønsker ikke å gjennomføre dette 

i år. 

  

Det ble innledet et samarbeid med Ungdomsrådet, og dette kan følges opp ytterligere. Det kan 

resultere eks arrangement på pakkhuset. 

  

Innspill til seminar for kulturrådet på høsten. Arvid kommer med en dato og besøkssted.  

 

 


