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Fra: Kathrine Øynebråten 
 
Dato: Torsdag 10. november 2016 
Tid: Kl. 1830-2115 
Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus 
Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Tom Sletholt Hansen, Wollert Krohn-

Hansen, Petter Holen, Torill Johansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Hanne-
May Sevendal, Mabel Kjos, Arvid Birkelund, Jan Håkon Brotnov 

Forfall: Knut Ljøgodt, Haakon Mangerud 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 10. NOVEMBER 2016 

102/16  Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmer på mail 3. november 2016.  
 
Vedtak 
Godkjent. 

 
103/16  Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte 13. oktober 2016 
Protokollen fra kulturrådets møte 13. oktober 2016 ble sendt alle medlemmene etter først å ha 
vært på godkjenning hos dem som deltok på møte. 
 
Vedtak 
Godkjent. 

 
104/16  Referatsaker 

• Status – Brev til den politiske komiteen ift. flyktningsituasjonen i Ullensaker 
Kari har vært i kontakt med Ståle Lien Hansen. Ullensakermodellen 2016-2020 legges ut 
for politisk behandling i slutten av november. Kulturrådet må følge med i saken. 
 

• Status – Brev til Ullensaker museum for å be om møte for å diskutere innspillene og 
veien videre 
Kulturrådet har hatt ekstra fokus på museet. Kari leste opp brevet som er sendt museet. 
Det er ikke bedt om møte, da Kulturrådet ikke skal være utøvende. Ingen kommentarer til 
brevet.  
 

• Brev fra Forsvarsdepartementet ang. Forsvarets flysamling 
Kari leste opp svarbrevet fra Forsvarsdepartementet i møte. En ny sesong uten at 
flysamlingen er åpen er uakseptabelt. Saken tas opp igjen etter jul. 
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• Grunnlovskomiteens arrangement 31. oktober 
Et vellykket arrangement. Foredragsholder meldte forfall kort tid før møte pga. sykdom.- 
Berit tok over oppgaven som møteleder. 
 

• Retningslinjer for brukerrådet til Ullensaker museum 
Retningslinjene som ble utdelt i forrige kulturrådsmøte er gjeldene. Historielaget og 
Kulturrådet har fast plass, men det er ønskelig at andre foreninger rulleres inn. 
Brukerrådet til museet har ikke hatt møte ift. budsjett, men kommer til å gi innspill.  

 
Vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 

 
105/16  Artikkel om museet til lokalavisene 
Artikkelen ble sendt alle kulturrådets medlemmer sammen med innkallelsen til dette møte.  
 
Vedtak 
Ingen merknader. Jan Håkon sender artikkelen til Eub og Rb. 

 
106/16  Kulturrådets seminarhelg 
Rapport fra kulturrådets seminarhelg legges ved årsmeldingen, sammen med referatet fra Grethe. 
 
Vedtak 
Berit tar ansvar for å skrive rapporten. 

 
107/16  Flerbrukshus på Kløfta 
Representanter fra Kulturrådet har hatt møter med bl.a. Frp og HTIK. Frp ga i møte signaler om 
at det blir vanskelig med eget hus, men at et flerbrukshus må sees i sammenheng med utbygging 
av Vesong og Bakke skole. HTIK ga tilbakemeldinger om at Kulturrådet burde være mer 
konkrete i sine innspill, bl.a. ift. å tallfeste behovene. Møte med Høyre, Venstre og Krf ble 
avlyst. Nytt møte med disse partiene blir 1. desember. Tom og Torill møter her. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
108/16  Organisering av kulturrådets arbeid med frivillighetspolitikk 
Saken ble diskutert på seminarhelgen. Kulturrådet har mye stoff om frivillighet. Ullensaker 
kommune skal lage en plan for frivillighetspolitikk i Ullensaker. Kulturrådet ønsker å delta i 
dette arbeidet. Hvordan involvere andre lag/foreninger? Gruppen som skal jobbe med dette består 
av: Jan Håkon, Grethe, Kari og Berit. 
 
Vedtak 
Saken tas opp i januarmøte. 

 
109/16  Regionalt kulturrådsmøte 2017 
Kulturrådet ønsker å arrangere regionalt kulturrådsmøte høsten 2017. Erfaringsutveksling blir 
viktig på møte. Skal Ullensakers lag/foreninger inviteres til møte? Det må stå i Kulturrådets 
handlingsplan 2017 at Regionalt kulturrådsmøte skal avholdes i Ullensaker i regi av Ullensaker 
kulturråd. Møte holdes på lavbudsjett.  
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Vedtak 
En gruppe som leder dette arbeidet velges på første møte etter Kulturtinget. 

 
 
110/16  Handlingsplan 2017 
Artikkelen ble sendt alle kulturrådets medlemmer sammen med innkallelsen til dette møte. 
Innspill som kom i møte; Utfylling av søknader på data er utfordrende for noen lag/foreninger, 
databehandling bør derfor prioriteres i opplæringen for 2017. Arbeidet med flerbrukshus på 
Kløfta og at adhoc grupper kan oppnevnes bør stå i handlingsplanen. 
 
Tema på Kulturtinget 2017 blir «Utvikling av kulturarenaer». 
 
Vedtak 

• Tom kontakter foredragsholder til Kulturtinget 

• Kulturrådet kan henvende seg til medlemmer i lag/foreninger ved behov for annen 
kompetanse enn det kulturrådet selv besitter. Kulturrådet kan være representert ved 

andre enn medlemmene av Kulturrådet 

• Innspill til Handlingsplan 2017 sendes Jan Håkon innen 5. desember. Handlingsplan 
2017 behandles i møte 8. desember 

 
111/16  Planlegging av Kulturting, årsmøte og rekruttering til Kulturrådet 
 

• Kulturtinget/Årsmøte 
Tema på Kulturtinget 16. februar 2017 blir «Utvikling av kulturarenaer» jf. sak 110/16. 
Forberedelser til Kulturtinget: 

o Handlingsprogram. Ansvar: Jan Håkon 
o Årsmelding. Ansvar: Kari 
o Vedtektene. Ansvar: Knut.  

2 vedtekts endringer skal inn;  
� «Bo i Ullensaker kommune» endres til «ha tilknytning til kommunen» 
� Kulturrådet kan henvende seg til medlemmer i lag/foreninger ved behov 

for annen kompetanse enn det kulturrådet selv besitter. Kulturrådet kan 
være representert ved andre enn medlemmene av Kulturrådet jf. vedtak i 
sak 110/16 

 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
• Rekruttering til Kulturrådet 

Hvordan gjøre dette bedre enn i dag? Kulturrådet er avhengig av aktive og engasjerte 
medlemmer. Representativitet er også viktig både ift. kjønn, etnisitet og alder. Dagens 
representanter for de ulike gruppene må ta direkte kontakt med sine organisasjoner og 
stille spørsmålene: 

o Hvordan har de behandlet invitasjonen til Kulturtinget? 
o Hvem kandidater ønsker de å stille med for valg på Kulturtinget? 

 
Vedtak 
Kulturrådets medlemmer tar direkte kontakt med organisasjoner innenfor sin kategori for 

å skaffe kandidater for valg på Kulturtinget. 
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112/16  Budsjett 2017 
Kultur har ikke fått tildelt noe av betydning i dette budsjettet på drift. Støtte- og 
fritidskontaktordningen er ikke tilgodesett. Dette er en lovpålagt oppgave. Vil det kunne føre til 
at kultur må omdisponere midler til dette området? 
 
Kulturrådets budsjettinnspill ble diskutert i møte. Verdien av frivilligheten settes inn. Jan Håkon 
utformer en kortfattet setning ut fra det som står i Kulturplanen som sendes Kari. I tillegg 
tydeliggjøres det at Herredshuset og Kløfta i dag er fungerende kulturarenaer i byen Jessheim og 
i Ullensaker største tettsted Kløfta og bør derfor prioriteres. 
 
Vedtak 
Kulturrådet vedtar budsjettinnspillet med de endringene som ble vedtatt i møte. 

 
113/16  Aktuell info fra Kultur 

• Ny Kultursjef, Jon Henrik Solhei, tiltrer 1. februar 2017 
• Lokal Kulturuke 10.-19. mars 2017. Frist for påmelding: 23. januar.  
• Skulpturstopp: Sparebankstiftelsen har sammen med kunstner Camilla Løw besøkt 

kommunen og fått en orientering om kommunen og befaring på aktuelle områder for 
plassering av skulpturen. Når Løw har valgt ut sitt område tar de kontakt med kommunen 
igjen. For mer info om prosjektet se sak 100/16. 

• Nordisk bibliotekuke 14.-20. november. Et flott og spennende program se 
www.ullensaker.kommune.no/   

 
114/16  Eventuelt 

• Kulturpriser og stipend til unge lovende utøvere. Kulturrådet må oppfordre i sine miljøer 
til å foreslå kandidater 

• Lærerplanens generelle del skal skrives om. Hvordan forholder Ullensaker seg til dette? 
Når kan Kulturrådet legge frem sine synspunkter? Tas opp som sak i Kulturrådsmøte 8. 
desember 

• Jessheim skole- og ressurssenter har henvendt seg til Kulturrådet om forslag til 
underholdning til en juleavslutning. Hvordan skal Kulturrådet forholde seg til slike 
henvendelser? Til nå har det ikke vært så mange, så disse har man kunnet besvart. 
Dersom det imidlertid blir mange må det vurderes hva Kulturrådet skal gjøre med slike 
henvendelser 

• Reorganisering av Kulturrådet  
o Kulturrådets organisasjonsstruktur i framtiden.   
o Lag og foreningers tilknytning til kulturrådet. Hvilke forpliktende bindinger bør 

finnes? 
o Rekrutteringsprosessen  

Vedtak 
Det opprettes en adhoc gruppe bestående av Knut, Tom, Petter og Hanne-May. Leder av 

gruppen blir Knut forutsatt at han takker ja da han ikke var tilstede på møte. Tom 

fungerer som leder inntil videre. Det holdes åpent for at 1-2 personer kan velges inn i 

gruppen etter Kulturtinget. 

 
Vedtak 
De øvrige sakene tas til orientering og videre oppfølgning.  

 
 Neste møte er torsdag 8. desember kl. 1830 på Nafstad gård hos Berit  

Adresse: Kongsvingervegen 596, 2040 Kløfta 


