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Fra: Kathrine Øynebråten 
 
Dato: Torsdag 8. desember 2016 
Tid: Kl. 1830-2100 
Sted: Nafstad gård 
Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Knut Ljøgodt, Haakon Mangerud, 

Tom Sletholt Hansen, Torill Johansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Hanne-
May Sevendal, Arvid Birkelund, Jan Håkon Brotnov  

Forfall: Mabel Kjos, Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen  
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 8. DESEMBER 2016 

115/16  Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail torsdag 1. desember 2016. 
 
Vedtak 
Godkjent. 
 
116/16  Godkjenning av protokollen fra kulturrådets møte 10.11.16 
Protokollen fra kulturrådets møte 10.11.16 ble sendt alle medlemmer pr. mail etter først å ha vært 
på godkjenning hos dem som deltok på møte. 
Kommentar til sak 104/16 brev til Ullensaker museum: Det ble satt spørsmål ved om hvorfor 
kulturrådet hadde gått bort fra å be om møte for å følge opp innspillene fra 10. oktober. 
 
Vedtak 
Protokollen godkjent, med følgende bemerkning: Dersom Ullensaker museum ikke tar tak i 
innspillene fra møte 10. oktober vurderer Kulturrådet på nytt om de skal be om møte. 
 
117/16  Referatsaker 

• Ullensakermodellen 2016-2020. Se PS 16/62 i Hovedutvalg for helsevern og sosial 
omsorg 23.11.16  
Kommentar: Kulturrådet burde fått saken til høring. 

• Rom og funksjonsprogram for ny skole Algarheim. Se PS 16/98 HTIK 23.11.16  
Kommentar:  
- Rådmann innstiller til alternativ 1 der det også legges vekt på at lokalene skal lånes 

ut til lag/foreninger etter skolen. Dette ser ut til å være et ok alternativt for 
lag/foreninger 

- Hvem sitter i de ulike gruppene? Er Idrettsrådet vært med i prosessen? Er det 
muligheter for at Kulturrådet kan få en plass i en komite? 
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• Temamøte: Hvordan søke tilskudd og rekruttere frivillige 
Kommentar: Nyttig møte. Link til foredrag ligger under nyheter på Kultur, idrett og fritid 
på www.ullensaker.kommune.no  

• Møte med Lørenskog musikkråd 28.11.16. Berit Nafstad Lyftingsmo og Kari Nermoen 
representerte Kulturrådet. Bakgrunn for møte var at Lørenskog musikkråd hadde blitt 
oppfordret til å bli et Kulturråd istedenfor ett musikkråd. 

• Seminar: En feminisme for fremtiden? Refleksjon rundt kultur, kvinner og fred. Viktig at 
kvinner deltar aktivt i kulturlivet. Er kulturliv en forutsetning for fred? Orientering v/ 
Berit Nafstad Lyftingsmo 

• Seminar: Et kunnskapsbasert Norden. Hvordan utvikler vi kulturnæringer i kommuner og 
hvordan søker vi å utvikle kulturnæringer sammen med de andre nordiske landene. 
Orientering v/ Berit Nafstad Lyftingsmo 

• Program for Norges formannskap i Nordens ministerråd 2017. Orientering v/ Berit 
Nafstad Lyftingsmo. Norges hovedprioritet i denne omgang er næringsliv, men det skal 
også sees på arbeid, utdanning og språk. Programmet har 3 elementer: Norden i 
omstilling, Norden i Europa og Norden i Verden. Viktig å jobbe mer med Norden som 
merkevare. Det skal settes i gang et prosjekt om kulturlivets og frivillighetens rolle i 
integrering og inkludering.  
Kommentar: Hva skal Ullensaker kommune gjøre ift. prosjektet om kulturlivets og 
frivillighetens rolle i integrering og inkludering? 

• Brukerrådet Ullensaker museum 1. desember. Kulturrådet har sin plass i brukerrådet. De 
nye retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2017. Det er vedtatt å gjøre et forsøk med å 
holde åpent hver onsdag ettermiddag i sommer månedene. Innspillene fra møte  
10. oktober skal det også jobbes med fremover. 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
118/16  Flerbrukshus på Kløfta 
Orientering v/ Tom Sletholt Hansen. Kulturrådet har hatt møter med de fleste partiene. Ut fra 
tilbakemeldingene er det forståelse for at det er behov for kulturlokaler på Kløfta, men at det ikke 
kan forventes eget flerbrukshus. Et evt. flerbrukshus må derfor sees på i forbindelse med 
utbygging av Bakke og Vesong skole. Muligheten for ABC-midler må sjekkes ut. Rådmannen 
har ikke prioritert tilskudd til Kløfta vel i sitt budsjettforslag.  
 
Hvordan går Kulturrådet videre? 
Kulturrådet har fått tilbakemeldingen fra politiske partier at de må ha konkrete tilbakemeldinger 
på; hva trengs av plass inkl. lagerplass, hvilke lag/foreninger dreier dette seg om og hva skal et 
flerbrukshus brukes til. Kulturrådet bør ha et møte med lag/foreninger for å gi tilbakemelding på 
status for et flerbrukshus på Kløfta. På lengre sikt bør det avholdes et folkemøte. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering og videre oppfølgning.  
 
119/16  Årsmelding 2016 
Det blir ikke laget egen rapport om Kulturrådets seminar i 2016, men programmet følger 
årsmeldingen. Det gjøres noen tilføyninger om flerbrukshus på Kløfta. Andre småjusteringer ble 
notert i møte.  
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Vedtak 
Knut Ljøgodt, Jan Håkon Brotnov og Tom Sletholt Hansen ser på formuleringen om 
flerbrukshus. Innspill sendes Kari. Nytt utkast til årsmelding 2016 legges frem på neste 
kulturrådsmøte. 
 
120/16  Rekrutteringsprosess til Kulturting 2017 
Vedtak fra møte 10. november 2016 sak 111/16 følges opp; Kulturrådets medlemmer tar direkte 
kontakt med organisasjoner innenfor sin kategori for å skaffe kandidater for valg på Kulturtinget. 
Spesielt viktig er der man vet at plassen blir ledig. De av Kulturrådets medlemmer som er på valg 
gir beskjed til Kathrine Øynebråten før neste møte om de stiller til gjenvalg eller går ut av 
Kulturrådet.  Tom Sletholt Hansen følger opp Øyvind Mo Larsen ift. omtale av Kulturrådet i 
Romerikes blad.  
 
Vedtak 
Vedtak fra møte 10. november 2016 sak 111/16 følges opp. Konkretisert ved at det i hovedsak er 
leder i de ulike lag/foreningene som skal kontaktes. De av Kulturrådets medlemmer som er på 
valg gir beskjed til Kathrine Øynebråten før neste møte om de stiller til gjenvalg eller går ut av 
Kulturrådet.  
 
121/16  Handlingsplan 2017 
Handlingsplan 2017 
Forslag til Handlingsplan 2017 fra Jan Håkon Brotnov ble sendt alle medlemmene på mail 
07.12.16. Innspill ble notert i møte. Det er viktig at Kulturrådet følger opp sine egne interne 
frister. 
 
Reorganisering av Kulturrådet 
Knut Ljøgodt tar over som leder for gruppen fra d.d. Det blir møte i gruppen før jul. Det vurderes 
nærmere Kulturting 2017 om noen tanker om reorganiseringen skal luftes her. Det blir på 
Kulturtinget 2018 at dette blir endelig behandlet.  
 
Vedtak 
Nytt utkast til handlingsplan legges frem på neste kulturrådsmøte. Reorganisering av Kulturrådet 
tas til orientering. 

 
122/16  Regnskap 2016 
Haakon Mangerud gjennomgikk regnskapet. Ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet 
kommenteres som egen post i årsmeldingen under nytt avsnitt om økonomi. Haakon Mangerud 
utarbeider budsjett for Kulturrådet som tas til orientering på Kulturtinget. 
 
Vedtak 
Knut Ljøgodt skriver et avsnitt om økonomi til årsmeldingen. Haakon Mangerud sender 
årsresultatet når det foreligger, samt utarbeider budsjett for 2017. Dette sendes Kari Nermoen så 
snart det er klart. Regnskapet tas opp på neste kulturrådsmøte. 
 
123/16  Kulturrådets vedtekter - endringer 
Forslag sendt ut sammen med møteinnkallingen. Revidert forslag til vedtekter fra Knut Ljøgodt 
ble sendt alle medlemmene på mail 08.12.16.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. Nytt utkast til vedtekter legges frem på neste kulturrådsmøte. 
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124/16  Arbeidet med ny generell del av lærerplanen 
Forslag til brev med innspill fra Kulturrrådet ble lest opp i møte.  
 
Vedtak 
Kari sender brevet til Ullensaker kommune. Dersom Kulturrådet ikke har hørt noe fra kommunen 
innen januarmøte, sendes brevet direkte til Kunnskapsdepartementet. 

 
125/16  Riksantikvarens strategi 2017-2021 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 

 
126/16  Møtedatoer for 2017 
Kulturrådets møter gjennomføres 2. torsdag i måneden alle måneder unntatt juli og august. 
 
Vedtak 
For våren 2017 blir kulturrådets møter på følgende torsdager: 12.01 – 09.02 – 09.03 – 20.04 
(flyttes til 3. tors. i mnd. pga. påske) – 11.05 – 08.06. I tillegg til Kulturting 2017 som er torsdag 
16. februar. 

 
127/16  Aktuell info fra Kultur 

• Lokal Kulturuke 2017 - 10.-19. mars – Frist for innmelding 23. januar 

• Virtuell arena 2. etg. Biblioteket. Beregnes ferdigstilt desember 2017 

• Meråpent bibliotek. Sak til ift. kostnader første halvdel 2017 

• Kulturskolen har 50-årsjubileum i 2017. Jobber med en jubileumsforestilling 

• Kulturhusets vårprogram er lansert 

• Frivilligsentralen har fått kr. 100.000,- fra Sparebankstiftelsen til Utstyrsbanken som skal 
driftes i samarbeid med Ullensaker kommune 

• Det arbeids med Kulturskolens arealbehov 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
128/16  Eventuelt 

• Arkiv for Kulturrådet 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    ______________________________ 
Sted, dato      Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd 
         

Møter våren 2016 
2. torsdag i måneden i alle månedene t.o.m. juni 

12.01 – 09.02 – 09.03 – 20.04 (flyttes til 3. tors pga påske) – 11.05 – 08.06 
Kulturting 2017 – torsdag 16. februar 

 


