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Medl.: Rolf Baardseth,  
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Lillian Almaas – til stede 

 

REFERAT FRA ULLENSAKER KULTURRÅD 8.MARS 2018. 

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Kan innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 24/18 Godkjenning av referat fra møtet 15. Februar 2018 
 
Referat gjennomgås 
 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 25/18 Etablering av arbeidsgrupper 
 
Leder har fremlagt et forslag til deltagelse i arbeidsgruppene og leder av hver enkelt gruppe: 
 
Gruppe 1- Profil og arkiv. 
Leder: Knut Ljøgodt         
Medl.: Dene Støe, Isold Hekla Apeland, Arvid Birkelund, Rolf Baardseth 
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Gruppe 2- Høringer, politisk/adm. kontakt. 
Leder: Rolf Baardseth 
Medl.: Lillian Almaas, Eva Gullichsen, Vinjar Tufte, Knut Ljøgodt 
 
Gruppe 3- Arenaer. 
Leder: Jostein Skjefstad 
Medl.: Anna Larsson, Dene Støe, Lillian Almaas, Eva Gullichsen, Vinjar Tufte 
 
Gruppe 4- kontakt lag/foreninger. 
Leder: Torill Johansen 
Medl.: Anna Larsson, Isold Hekla Apeland, Hanne-May Sevendal, Nils Kristen Wiig 
 
 
Det var tidligere en ad-hoc gruppe med utvikling av Kløfta vel. Gruppe 3 overtar dette arbeidet.  
I budsjettet ble det bevilget kr 50.000 til utredningsoppgaver Kløfta velhus. Det har vært et møte 
med Kløfta vel, der Rolf, Torill og Vinjar, og Jon Henrik var med. Et referat fra dette møtet 
ligger i filarkivet. Det er planlagt at det skal gjøres kartlegginger med tanke på akustikk, 
universell utforming og kjøkken. Beløpet overføres fra Ullensaker kommune, og øremerkes 
arbeidet med Kløfta velhus. Oppgavene følges opp av kulturrådets leder. 
 
Vedtak: Arbeidsgrupper og bruk av midler til Kløfta vel godkjennes 
 
Sak 26/18  Arbeidsform for kulturrådet og arbeidsgruppene 
 
Leder har fremlagt et forslag til arbeidsform for kulturrådet og arbeidsgruppene som grunnlag for 
drøftelser og vedtak. 
 
Arbeidsgrupper og gruppemøter. 

1. Profilering og synlighet av kulturrådet. Materiell, presentasjonsfolder og «programerklæring 

2018». Utnyttelse og oversikt over elektronisk arkiv. Rutiner rundt bruk av sosiale medier. 

Pressekontakt. Arbeidsgruppe 1 utreder behovet og kostnader for en hjemmeside, og 

presenterer dette på neste rådsmøtet 

2. Besvare høringer. Bred kontakt med det politiske miljøer. Dialogpartner og 
ressurspersoner for enhet kultur og øvrige i den kommunale administrasjonen innenfor 
«våre» saksområder. 

3. Skape oversikt, holde i dialog med arenaeiere/utvikle og påvirke prosesser for best 
tilgjengelige kulturarenaer i kommunen. Arenaer i et vidt begrep – ikke bare saler/scener, 
men også offentlige rom og viktige steder for lokalkulturen og synlig kunstutfoldelse. 

4. Være aktiv katalysator for kontakt og engasjement mellom kulturrådet og kommunens 
alle lag og foreninger innenfor det brede kulturbegrepet. Skape god synergi med idretten. 
Tilby aktuell kurs og kompetanseutvikling. 

 
Gruppene har avtalt første møter: 

• 9.4 gruppe 1 og 2 kl 18.00 

• 5.4. gruppe Gruppe 3 og 4 kl 18.30 

Vedtak: Leders innstilling godkjent med endringer som beskrevet i saken 
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Sak 27/18 Oppgaver som må igangsettes/løses av arbeidsgruppene kjent pr. dato 
 
Deltagelse i arbeidsgruppen «Mulighetsstudie Kulturhuset»- Arb gruppe 3. 

- Dialogen med kommunen ivaretas av Knut og Rolf. Det tas en ny vurdering dersom det blir en 

utvikling i saken. 

Deltagelse og kontakt med kommunal eiendom i forbindelse med fordelingsmøte våren 2018-  
Arb. Gruppe 4. Frist for å levere søknad om leie av kommunale bygg er 1. mai 
 
Oppfølgning midler og tiltak Kløfta Vel -Arb. Gruppe 3. Avklart i sak 26/18. 
 
Presentasjon/presentasjonsfolder, Egen nettside og pressekontakt – Arb.Gruppe 1. 
 
Vedtak: Justert, og tatt til orientering. 
 
 
Sak 28/18 Oppfølgningssaker – Gystadmarka Ungdomsskole og nye Algarheim Skole. 
 
Kultursjefen fremlegger tegningsmateriell og går raskt igjennom arealer aktuelle for 
lag/foreningsbruk ved disse nybyggene. 
 
Vedtak:  

- Tatt til orientering 

- Kulturrådet forutsetter at lokaler ved Gystadmarka ungdomsskole egnet for sang om musikk blir 

tilgjengelig for frivillige organisasjoner. 

 
Sak 29/18 Disponering av midler for helgeleie av skolene for korpsene. 
Enhet kultur og Kommunal eiendom foreslår at kulturrådet tilføres disse midlene og dekker 
korpsenes helgeleie etterskuddsvis. Dette kan administreres direkte av kulturrådets kasserer i 
dialog med korpslederne. 
Bakgrunnen for dette er mangelfullt system og omfattende rutineendringer for differensiering.  
 
Komei ønsker ikke å administrere en slik ordning  
Saken ble diskutert. Det ble spurt om hvordan kulturrådet bør håndtere en slik 
Ønske om at kulturrådet kan jobbe for at ordningen også kan gjelde alle kulturaktører. 
 
Vedtak: Kulturrådet løser oppgaven. Det fremlegges rutiner på neste rådsmøte. Leder orienterer 
korpsene via korpsforum 
 
Sak 30/18 Eventuelt  
 

- Orientering om kulturrådets arkivsystem og bruk av dette. Filsystem: De fleste har kommet inn i 

filarkivet.  

 

- I forbindelse med dampsaghusene ønskes det at vi setter ned en arbeidsgruppe for å jobbe med 

utsmykning i parken. Utgangspunktet skal være dampsagas historie, og gjerne bruke den gamle 

dampmaskinen som underlag.  

Vedtak:  
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- Nils Kristen Wiik tar kontakt med historielaget og plukker personer  til en arbeidsgruppe. Rolf 

kan bistå med kontakten med Jessheim byutvikling. 

- Knut kontaktes hvis noen er usikre i forhold til filarkivet 

 


