Handlingsplan 2018.
Ullensaker kulturråd arbeider med utgangspunkt i:
•
•
•
•
•

Delplan kultur 2016-2030 og kulturrådets handlingsplan 2016-2040
Innspill fra lag og foreninger
Kulturaktiviteter i kommunen
Innspill fra statlig og regionalt nivå
Den politiske arbeidsrytmen i kommunen

Prioriterte saker i 2018

•

•
•

•

•

•

•

Budsjett.
Kulturrådet følger budsjettprosessen tett, både når det gjelder revidert budsjett,
budsjett for kommende år 2019 og økonomiplanen 2018 -2021. Kulturrådet gir
innspill til administrativt nivå og til politisk nivå i kommunen.
Arenautvikling
Kulturrådet er opptatt av at det blir etablert nye kulturarenaer i kommunen og at
gamle vedlikeholdes. Kulturrådet vil samarbeide med Kløfta Vel om å utvikle
Kløfta Velhus som kulturarena, med Ullensaker frivilligsentral om Frivillighetens
hus og følge opp kommunens planer om kulturbygg i tilknytning til
Bakke/Vesong skoler. Kulturrådet er lydhøre for lag og foreningers behov i
forhold til dette.
Frivillighetspolitikk
Ullensaker kommune vil gå i gang med å utvikle en egen frivillighetspolitikk for
kommunen. Kulturrådet vil være en aktiv medarbeider i dette arbeidet.
Kompetanseutvikling
Kulturrådet vil arrangere kompetansehevende kurs og møter for lag og
foreninger.
Andre politiske saker
Kulturrådet får ulike saker til høring. Kulturrådet må til enhver tid følge med i
saker som er til behandling i kommunen og vurdere om det er saker kulturrådet
bør være aktiv i forhold til.
Aktivitet/tilhørighet/utenforskap
Kulturrådet arbeider aktivt for å engasjere barn og unge, organiserte og
uorganiserte.

Møtevirksomhet

•

•

Faste møter
Kulturrådet har et fast rådsmøte måneder unntatt juli. Rådet har et møte med
HTIK (Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur) en gang i halvåret.
Kulturting/kulturkonferanse
Kulturting/ Kulturkonferanse avholdes 1. februar 2018. Det er en møteplass for
alle lag, organisasjoner og foreninger i Ullensaker.
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•

•

•

Tema for kulturkonferanser 2018 er «Teater som kulturfyrtårn»
Andre møteplasser
Kulturrådet vurderer om det vil arrangere en kulturrådskonferanse for kulturråd
i regionen høsten 2018.
Arbeid i grupper
Kulturrådet organiserer mye av arbeidet i grupper som forbereder saker for
kulturrådet. Ved inngangen til 2018 er gruppene slik:
Gruppe 1: Profilering og arkiv
Gruppe 2: Offentlige instanser og arenaer for kulturlivet
Gruppe 3: Lag og foreninger. Frivillighet
Deltakelse
Kulturrådets medlemmer går inn i andre grupper i kommunen eller i andre
grupper med andre samarbeidspartnere når dette er hensiktsmessig. Kulturrådet
er representert i Brukerrådet for Ullensaker museum..
Medlemmer i kulturrådet må tidvis ta ansvar for å utrede saker, orientere og
informere skriftlig og muntlig i kulturrådet.

Informasjon og synliggjøring av kulturrådet.
Kulturrådets arbeid synliggjøres gjennom:

•
•
•
•
•
•

Utsendelse av protokoll
Facebook
Pressemeldinger
Kommunens hjemmeside
Brev til lag og foreninger
Direkte dialog med politikere og administrasjon

Kompetanse
Kulturrådet er ansvarlig for å følge med når det gjelder kulturarrangement og signaler innenfor
kulturpolitikk. Kulturrådet sørger for jevnlig kompetanseoppbygging.

Initiering / Oppfølging
Kulturrådet skal vanligvis ikke ha ansvar for drifting av kulturarrangement. Unntatt er
kulturting / kulturkonferanse. Kulturrådet arrangerer også kompetansebyggende kurs og møter
for lag og foreninger.
Kulturrådet skal følge med i det som skjer innenfor kulturlivet nasjonalt, regionalt og
kommunalt slik at det kan følge opp hvordan politiske vedtak innenfor kulturfeltet blir fulgt opp
i Ullensaker.
Kulturrådet må følge med i kommunens arbeid med å integrere flyktninger, og bidra som resurs
ovenfor lag og foreninger i dette arbeidet
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