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PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. OKTOBER 2017 

Tema: 
Orientering ved Berit Nafstad Lyftingsmo 
 
Berit Nafstad Lyftingsmo er Ullensaker kulturråds representant i brukerrådet for Ullensaker 
museum. Hun ønsker derfor å informere kulturrådet om det som skjer, så kulturrådet er 
informert. 
 
Om Ullensaker museum 
Det var det flott arrangement den 19. September på museet (moro på museum). Mange av de lag 
og foreningene som var med ønsker også å bli med neste år. Det er et stadig tilbakevendende  
utfordring med markedsføring, for å nå frem til publikum og få en stor oppslutning. Det er 
ønskelig at kulturrådet stiller seg bak en lignende dag til høsten. 
Det er et vedtak i Ullensaker kommune om at man skal ha et museum, og at det skal foretas en 
relokalisering. Dagens leieavtale for museet går frem til 2025. Uansett vil en relokalisering av 
museet ta tid, og her håper man at kulturrådet vil støtte museet videre.  
 
Nytt prosjekt settes i gang 
Alle historielag på Romerike har en paraplyorganisasjon som heter Romerike historielag. Disse 
ønsker at det er et tettere samarbeid mellom historielagene og museene. Man bør diskutere hvilke 
tiltak man bør sette inn for å få til dette. Det er fattet følgende vedtak i Romerike historielag: 
«Utrede forholdet mellom MIA og histiorielagsbevegelsen og videreformidle funnene til de 
enkelte lagene». Det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med saken: Jan Erik Horgen, 
Berit Nafstad Lyftingsmo, Eva Bjøreng og Tom Halvorsen. 
 
Viktige gravsteder som kulturminner 
Stemmerettsjubileet meldte inn at Caroline Gystads grav skulle bli et kulturminne i forbindelse 
med rulleringen av kulturminnevernplanen. Foreningen Norden har til nå tatt et ansvar for 
gravstedet. Historielaget og kulturrådet oppfordres til å sende et brev til kirkelig fellesråd om at 
C. Gystads grav, Moer Korens grav, Christiane Korens grav og evt andre blir definert som 
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viktige kulturminner. For å få til dette må det utarbeides en felles plan for gravsteder. 
Kirkevergen har bekreftet at det skal være en slik plan, men at det dessverre ikke har vært 
kapasitet til å lage dette. 
 
Kulturrådets møter på Ullensaker museum. 
Berit oppfordret kulturrådet til å legge et av sine møter på Ullensaker museum på vårhalvåret. 
 
Tema 2 
Omvisning på Kløfta Velhus. 
 
Vi fikk en omvisning på Kløfta Velhus av vaktmester William Malcolm Bolton. Vi fikk se 
storsalen, fikk demonstrert sceneutstyr og oppgraderinger som er gjort i storsalen. Det ble også 
vist oss rundt i 2. etg, med potensielle møterom og kjeller. 
 
Sak 115/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Innkalling og saksliste er godkjent med følgende endring: 
«Tilbakemelding til de politiske partiene» i sak 124 behandles som egen sak. 
 
Sak 116/17: Godkjenning av referat. 
 
Knut ytret ønske om noe mer utfyllende referat fremover. 
 
Vedtak: 

- Referat godkjent. 
 
Sak 117/17: Referatsaker: 
 
Påmeldinger til kurs og foredrag. 
6 påmeldte til kurs om hjemmesider (frist 17. Oktober, tirsdag 24 og 31 oktober), og 1 til 
foredraget om politiske prosesser. (7. November, frist fredag ) 

 Rolf tar kontakt med Nina om å få en redaksjonell omtale. 
 Kari lager en annonse til avisen om kursene. Knut legger annonsen ut på facebook. 
 Det er nødvendig at de som melder seg på kurs om hjemmesidene gjør et forarbeid.  

 
Registrering av lag og foreninger i kulturrådet.  
Det er kommet 2. nye foreninger tilknyttet kulturrådet. Det er flere av foreningene som sitter i 
styret, bla a Leikaringen Rakne, Historielaget som er ikke registrert som tilknyttet kulturrådet. Vi 
bør ta runde i våre egne foreninger, slik at alle som sitter i kulturrådet er registrert. 
 
Overføring av midler til skolekorpsene, jf sak 106/17 
Kontonummer er oversendt, og midlene overføres i nærmeste fremtid. 
 
Omvisning av Jessheim Byutvikling.  
Kulturrådet har bedt om en omvisning i pakkhuset og administrasjonsbygget.  

o Rolf tar kontakt med Jessheim Byutvikling for å få til dette. 
 
Ullensaker husflidslags høstferieaktivitet. 
Det var 30 barn på Ullensaker husflidslags høstaktivitetsdag. Det var fullt utnyttet kapasitet på 
kursene, og interessen var veldig stor. Stor interesse også fra foreldre/besteforeldre. 
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Brev til ordfører og politiske partier av 18. september. 
Vinjar Tufte har sendt en interpellasjon til ordfører ang leie i helger til lag og foreninger. Tom 
Staahle har sendt tilsvar. Det har etter dette vært en endring fra en «rompris» til en «Døynpris» i 
reglementet. Utleiereglementet for øvrig blir revidert tidlig i 2018 
 
Sak 118/17: Flerbrukshus Kløfta 
På forrige kulturrådsmøte ble det vedtatt å engasjere Nils Gunnerud til se på Kløfta Velhus og 
avgi en uttalelse om velhuset kunne utvikles til et flerbrukshus/kulturbygg for Kløfta. Det ble 
foretatt en befaring 21. september med Gunnerud og representanter fra kulturrådet og Kløfta Vel. 
Gunnerud uttalte at dette absolutt var noe å bygge på, og at han kunne delta i prosessen. Det 
foreligger forslag til avtale om mulighetsstudie av Kløfta Velhus som kulturbygg fra Gunnerud. 
 
Gruppe 2 hadde møte på Kløfta Velhus 29. september og drøftet videre arbeid. Gruppen mener 
man bør vente med en slik avtale og heller prøve å utvikle huset innfor dagens rammer, for 
eksempel starte med å foreslå forenklinger ang.leie av huset. Det kan være aktuelt å engasjere 
Gunnerud på et senere tidspunkt. Se forøvrig referat fra gruppe 2. 
 
For kulturrådet er det viktig at saken «eies» av Kløfta vel, og at initiativet kommer fra dem, men 
kulturrådet skal bistå i saken. Det skal være et møte den 17. Oktober med Kløfta vel, og da er det 
viktig at man får en omforent forståelse av videre prosess. Ellers er det en oppfatning i 
kulturrådet at Kløfta velhus har et stort potensiale som kulturhus, og kan gi store muligheter for 
Kløftas befolkning og kulturliv. 
 
Vedtak: 

- Det gjennomføres et møte med Kløfta vel den 17. oktober. Videre fremdrift i saken 
avgjøres etter dette 

 
Sak 119/17: Strategi for utvikling av kulturarenaer 
Kulturrådet bør ha en plan for arenautvikling og hvilke arenaer vi skal prioritere i følgende 2-
årsperiode. Gruppe 2 har foreslått følgende:  

- oppfølging av mulighetsstudie på Bakke/Vesong, 
- utvikling av Kløfta Velhus,  
- mulighetsstudie Pakkhuset  
- ideer om bruk av Algarheim nye skole og Gystadmarka skole. 

 
Idrettsrådet ønsker et samarbeid om arenautvikling på dagens Algarheim skole. Kulturrådet bør 
vurdere om dette er en hensiktsmessig arena for kultur. 
 
Det er et stort behov for større øvingslokaler for kulturskolen på Jessheim. Kan dette bygges som 
et flerbrukshus, som også blir aktuelt for korpsmiljøene? Dette kan frigjøre plass til andre 
aktiviteter på 3 skoler der korpsene er i dag.  
 
Vedtak: 

- Videre arbeide med Kløfta velhus som kulturarena har som målsetting bedre utnyttelse av 
huset innenfor de rammene dagens eierskap og organisering gir.  

- Kulturrådet har følgende prioritering av kulturarenaer, som innspill til budsjettet 2018: 
 
1. Kulturbygg Bakke/ Vesong 
2. Utvikling av Kløfta Velhus 



 Side 4 av 4 

3. Pakkhuset Jessheim 
 
 
 
Sak 120/17: Kommunens budsjett 2018. Kulturrådets prioriteringer. 
 
Det foreslås å prioritere følgende områder i kulturrådets innspill til driftsbudsjettet 2018:  

- styrking barn/unge,  
- midler for kartlegging  
- arenautvikling.  

Se også referat fra gruppe 2. 
 
Vedtak: 
- Gruppe 2 møtes så fort som mulig, og lager et forslag til innspill til budsjett. 
- Forslaget sendes ut til medlemmene på høring, og oversendes deretter Ullensaker 
kommune 
 
Sak 121/17: Reguleringsplan for Bakkedalen. Høringsuttalelse. 
Kulturrådet er fortsatt av den oppfatning at et flerbrukshus, felles for kultur og idrett er den beste 
løsningen på lang sikt for Kløftas befolkning. Selv om prosjektet ikke lar seg realisere i 
øyeblikket, vil det være klokt å sette av arealer i Bakkedalen for et framtidig flerbrukshus. 
Gruppe 2 har laget et forslag, sendt i referat fra gruppens møte 28.09. 
 
Det sende en høringsuttalelse ang reguleringsplan for Bakkedalen: 
«Kulturrådet ber om at det avsettes tom for et fremtidig flerbrukshus for kultur og idrett i 
området. Før dette er aktuelt å realisere, må den planlagte utbyggingen av kulturdel ved 
Bakke/Vesong skoler realiseres. 
Vi tror skolenes behov for areal vil kreve fristilling av disse arealene på sikt. Derved er det 
fornuftig å ta hensyn til dette arealbehovet nå.» 
 
Vedtak: 

- Høringsuttalelse som omtalt i saken oversendes Ullensaker kommune 
 
Sak 122/17: Høringsuttalelse. Revisjon av reglementet kommunens ulike 
tilskuddsordninger til kultur- og idrettsaktiviteter.  
Denne har høringsfrist 30.10. Kulturrådet og Idrettsrådet er bedt om å uttale seg. Det er både 
snakk om både språklige omformuleringer og materielle endringer. Det som vil ha størst 
betydning for våre lag og foreninger er at støtte til husleie, som fram til nå har vært en egen 
ordning, foreslås lagt inn under driftsstøtte. Kulturrådets standpunkt har vært at husleiestøtten 
utvides til å gjelde alle kulturaktører, dvs. ikke-kommersielle, uansett alder. Gruppe 2 har ikke 
hatt møte siden denne saken ble lagt ut og har ikke hatt anledning til å uttale seg ennå.  
 
Forslaget til hørngsuttalelse ble diskutert, og man kom frem til at man stryker teksten fra 
«påskjønnelse til utøverne», og frem til avsnittet «kulturvern og kulturpris» 
 
Vedtak 

- Forslaget til uttalelse, med endringer sendes Ullensaker kommune av Kari 
 
Sak 123/17: Kulturrådets budsjett. 
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Regnskapet ble fremlagt kulturrådet, og gjennomgått. Det er generelt sett brukt lite av 
kulturrådets midler. Budsjettet justeres i forhold til forbruk hittil i år. 
 
Vedtak: 

- Regnskapet tas til orientering 
 
Sak 124/17 Tilbakemelding til de politiske partiene som støttet forstudie for flerbrukshus i 
Bakkedalen. 
 
Det foreslås å sende brev til de politiske partiene der vi takker dem som støttet oss i saken om 
forstudie for et flerbrukshus i Bakkedalen. Videre beskrives hvordan kulturrådet vil følge opp 
saken om flerbrukshus på Kløfta, dvs tilbygget på Bakke/Vesong og Kløfta Velhus. 
 
Vedtak 

- Kari sender ut brev til alle de politiske  
 
Sak 125/17: Aktuell info fra kulturkontoret. 
Kulturrådet fikk informasjon om: 

- Ungdomsarbeid, og en planlagt kulturuke for ungom 
- Livsglededager fra 12.-22 oktober, og program ble utdelt 
- Barnas kulturdag 21. oktober 
- Budsjettprosessen i kommunen 
- Videre markedsføring av kulturuker 

 
Sak 126/17: Eventuelt 
 
Invitasjon til neste kulturrådsmøte 
Rådmann Rune Hallingstad inviteres til neste kulturrådsmøte. Kari innkaller 
 
Referater 
Referatene fra kulturrådsmøtene er for tynne og kommer for sent. Kan være et tiltak at man 
kommer med saksliste fra gruppene, og et forslag til vedtak. På denne måten kan man kanskje 
komme frem til raskere vedtak. 
 
Vedtak: 

- Arbeidsgrupper eller enkeltpersoner som forbereder saker til kulturrådets møter skriver 
en saksframstilling som tas inn i innkallingen. Samtidig fremmes det forslag til vedtak. 

 
Kulturrådets seminar 
Påmelding til seminar. Disse blir med på seminar: Knut, Petter, Dene, Rolf, Kari, Gunnar, Anne-
May, Vinjar. Torill blir med kun på middag, Tom blir med kun på turen. Gruppe 5 lager rapport 
etter seminaret. 
 
Neste kulturrådsmøte. 
Neste kulturrådsmøte på rådhuset, Jessheim den 9.november kl 18.00. 
 
 
Referent: Jon Henrik Solhei


