Ullensaker kommune
Kultur

MØTEREFERAT
Fra:

Kathrine Øynebråten

Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Torsdag 12. januar 2017
Kl. 1830-2115
Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus
Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud, Tom
Sletholt Hansen, Torill Johnsen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Hanne-May
Sevendal, , Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen
Mabel Kjos, Jan Håkon Brotnov, Arvid Birkelund

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. JANUAR 2017
1/17
Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte
Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmene på mail 05.01.2017.
Vedtak
Godkjent.
2/17
Godkjenning av protokollen fra kulturrådets møte 08.12.17
Protokollen fra kulturrådets møte 08.12.17 ble sendt alle medlemmer pr. mail etter først å ha vært
på godkjenning hos dem som deltok på møte.
Kari har sjekket ut spørsmålene fra forrige møte med enhetsleder for utbygging Kirsten
Sannerhaugen. Algarheim er et OPS samarbeid og rom og funksjonsprogrammet har blitt vedtatt.
Det skal jobbes med kravspesifikasjon frem mot sommeren og Kulturrådet har muligheter til å
komme med innspill her
Møtene til Kulturrådet avholdes alle måneder unntatt juli.
Vedtak
Godkjent.
3/17
•
•
•

Referatsaker
Årsmelding, brev og nyhetsbrev fra Ullensaker museum
"Godt nytt år" fra kulturkontoret
Grunnlovskomitéen. Arrangementet 8. februar flyttes til 29. mars kl. 18. Foredrag v/
Christian Anton Smedshaug om Elitens opprør.

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

Saksnr. 2017/14-2
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4/17

Rekrutteringsprosess til Kulturting 2017

• Hvem av kulturrådets medlemmer stiller til gjenvalg og hvem går ut?
Sang og musikk
Gjenvalg
Går ut
Ved behov
Mabel Kjos
x
Grethe Bekkedal Skrebergene
x
Dans og teater
Knut Ljøgodt
x
Petter Tomas Holen
x
Kunst og kunsthåndverk
Torill Lium Johansen
x
Hanne-May Sevendal
x
Øvrige kulturaktører
Berit Nafstad Lyftingsmo
x
Jan Håkon Brotnov
x
Wollert Krohn-Hansen
x
• Andre kandidater som stiller til valg/ er foreslått?
Sang og musikk
Representerer
Foreslått av

Forespurt og
takket ja

Ingun Elvhaug

Kløfta skolekorps,
Ullensaker korpsforum

Sendt mail selv

x

Rolf Baardseth

Korps i Ullensaker,
tidligere leder av
Ullensaker skolekorps

Ullensaker
skolekorps

x

Kløfta vel
Humanetisk forbund

Kløfta vel
Humanetisk
forbund
Foreningen
Norden,
Kirkeakademiet

x
x

Dans og teater
Kunst og kunsthåndverk
Øvrige kulturaktører
Marit Lunder
Vinjar Tufte
Jan Håkon Brotnov

Venneforeningen
Kløfta gamle skole

Stiller ikke til
gjenvalg

5/17
Årsmelding 2016
Årsmeldingen ble sendt kulturrådet på mail 12.01.17 fra Kari Nermoen. Knut sender original
bilde til Tom for redigering, og Tom videresender til Kari. Endringer som kom frem i møte:
• 3.1 endre til kommunaldirektør Erlend Eggum og Representanter fra Kulturrådet
• 3.6 redigeres ift. kulepunkter
• Vedlegg til årsmeldingen: Referat og program fra kulturrådets konferanse
• Underskrift for leder og nestleder legges inn
Årsmeldingen sendes ut uker i forkant av Kulturtinget sammen med de andre papirer.
Vedtak
Kari sender ny revidert forslag til Kulturrådet ut fra endringene nevnt ovenfor.
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6/17
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Håkon Mangerud gjennomgikk regnskapet 2016 og budsjett 2017. Det settes av kr. 40.000 til
opprettelse av egen nettside/arkiv til Kulturrådet. Kulturkonferansen spesifiseres ikke, men settes
som en sum. Bankinnskudd er en balanse post. Regnskap for 2016 settes opp i egen kolonne i
budsjett 2017 som sammenlignings grunnlag.
Vedtak
Godkjent med endringene nevnt ovenfor.
7/17
Handlingsplan 2017
Handlingsplan 2017 ble sendt kulturrådet på mail 12.01.17 fra Kari Nermoen. Endringer som
kom frem i møte:
• Ta bort «forslag til» Handlingsplan som overskrift å skrive kun «Handlingsplan»
• 1.2: Egne kulepunkt for:
o Arbeide med organisering av kulturrådet
o Følge opp samarbeidsavtalen mellom Kulturrådet og kommunen
o Kulturrådet forsterker samarbeidet med de frivillige organisasjonene
• Ta bort tema for kulturkonferansen
• Ta bort at det skal vedtas på Kulturtinget. Kulturrådet vedtar selv handlingsplanen
Vedtak
Godkjent med endringer nevnt ovenfor.
8/17
Kulturrådets vedtekter – endringer
Forslag til endrede vedtekter ble sendt ut sammen med innkalling til dagens møte.
Vedtak
Godkjent med følgende endringer:
Vedtektenes punkt 3.5 Kulturtinget skal behandle får følgende tillegg:
• 5. Behandle Kulturrådets regnskap med revisjonsrapport
• 8. Behandle Kulturrådets budsjett
• 10. Velge 2 revisorer slik at en er på valg hvert år, og hver sitter i 2 år
Vedtektenes punkt 3.6-2 endres første setning til: Alle personer med tilhørighet til Ullensaker…
9/17
Rekruttering til Kulturrådet
Referat fra første møte, 13.12.16, i gruppe 6 ble sendt ut sammen med innkalling til dagens møte.
Sak 1/16 fra møtereferatet ble orientert om og diskutert i møte. Arbeidet orienteres om under sak
om handlingsplanen på Kulturtinget.
Vedtak
Saken tas til orientering.
10/17
Tilknytning og organisering av Kulturrådet
Referat fra første møte, 13.12.16, i gruppe 6 ble sendt ut sammen med innkalling til dagens møte.
Sak 3/16 fra møtereferatet ble orientert om og diskutert i møte.
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Tilknytning
• Kulturrådet skal ha møte med idrettsrådet for erfaringsutvekslinger, og for å høre om
hvordan Idrettsrådet bl.a. finansieres
Organisering
• Arbeidsgruppa vurderer om diagnose foreningene skal være en del av
medlemsorganisasjonen
• Kategoriene er ujevne i medlemsmasse. Det kan vurderes om en til fra øvrige velges inn
for å utjevne forskjellen på bekostning av en representant fra kunst og kunsthåndverk. Se
på Sivesind sin inndeling.
• Skal det være styringsgrupper som jobber mot sitt område, i tillegg til at disse jobber med
generelle saker?
For å komme nærmere lag/foreninger må Kulturrådet komme med tilbud som lag og foreninger
finner interessante. Det jobbes videre med ulike vurderinger.
Vedtak
Saken tas til orientering og videre oppføling.
11/17
Forberedelser til Kulturtinget 2017
Mangler pr.d.d. foredragsholder. Påtroppende kultursjef Jon Henrik Solhei forespørres. I tillegg
forespørres Tore Kværner om han kan komme å prate om sine tanker og planer om byutvikling,
alternativt spørres Erik Prøsch. Må settes av tid til debatt. Kari tar kontakt med
foredragsholderne.
Kari leder årsmøte og referer kort om hovedpunkter i årsmelding og handlingsplan. Haakon
orienterer om budsjett og regnskap. Vedtektene sendes ut med markering av endringene.
Underholdning v/ Wollert Krohn-Hansen. Wollert sjekker ut om noen yngre/andre kan spille
sammen med ham. Kr. 3.000 til maks 5.000 kr. settes av til underholdning.
Vedtak
Saken tas til orientering og videre oppfølging.
12/17
Generell del av læreplanen
Kulturrådet har ikke fått tilbakemelding på sin uttalelse fra Ullensaker kommune. Kommunen har
ikke sendt inn noe til nasjonalt nivå. Kulturrådet må levere en uttalelse når den kommer til
høring.
Vedtak
Saken tas til orientering og videre oppfølgning.
13/17
Riksantikvarens strategi 2017-2021
Som direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i
utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken, har Riksantikvaren en avgjørende rolle for å
gjøre strategiske veivalg på kulturminnefeltet. Denne strategien skal være grunnlaget for de
beslutningene Riksantikvaren skal ta de kommende fem år, fra 2017 - 2021. Mer ansvar legges
over på regionalt og lokalt nivå dvs. enda mer ansvar til kommunene.
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Link til Riksantikvarens strategi
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2419142/1/RA_strategi_2017_2021.pdf
Vedtak
Saken til orientering.
14/17
Arkiv for Kulturrådet
Kulturrådet oppretter egen nettside, der behovet for arkiv kan dekkes. Vil bli en årlig kostnad i
tillegg til engangsinvesteringen ved opprettelse. Dette legges inn i budsjett 2017. En representant
i Kulturrådet har ansvar for vedlikehold med møteinnkallinger, protokoller og andre relevante
dokumenter. Petter kan være behjelpelig med å vedlikeholde når siden den er operativ.
Vedtak
Kulturrådet oppretter egen nettside/arkiv. Knut innhenter tilbud.
15/17
Flerbrukshus på Kløfta
Møte med lag/foreninger ift. status for flerbrukshus på Kløfta, og evt. folkemøte. Det avventes
med møte til etter Kulturtinget.
Tilskuddsmuligheter? Akershus fylkeskommune deler ut 5 mill for hele Akershus. Andre
muligheter? Se www.tilskuddsportalen.no
Orientering fra Kulturkontoret ift. Kulturrådets rolle i utbyggingssaker:
• Kathrine har hatt møte med utbygging og Kulturrådet skal ikke være med å tegne ut
rommene/løsningene men skal hjelpe til med å kartlegge behovene. Ulike løsninger
tegnes ut av prosjektets arkitekter
• Kulturrådet har muligheter til å komme med innspill til løsningene som foreslås.
• Kulturrådet gir sine innspill til kultur som sender disse videre til riktig kontaktperson i
kommunen
• I forbindelse med utbygging av Bakke og Vesong skoler er det viktig å se på
sambruksløsninger med skolen.
o Utbygging kan komme på Kulturrådets februar møte og orientere om de ulike
alternativene om ønskelig
o Utbygging innkaller den/de aktuelle personene i Kulturrådet til ett møte der
innspill kan diskuteres. Ønskelig at det er en/noen få utvalget som møter
o Utbygging ønsker en kontaktperson i kulturrådet som de kan henvende seg til
Vedtak
Saken tas til orientering og videre oppfølging.
Kulturrådet ønsker orientering Bakke og Vesong utbyggingen på neste kulturrådsmøte.
Tom Sletholt Hansen velges som Kulturrådets representant inn i Bakke og Vesong utbyggingen.
16/17
Akershusbefolkningens kulturvaner
To rapporter lagt frem høsten 2016; Kulturbruk blant innvandrere i Akershus og Befolknings- /og
publikumsundersøkelse fra Akershus fylkeskommune. Begge er utarbeidet av NPU.
Befolknings- /og publikumsundersøkelse fra Akershus fylkeskommune:
• Opp mot 60% har oppsøkt en kulturinstitusjonen. Den som trekker flest er Henni Onstad
kunstsenter. Ullensaker kulturhus ligger ca. midt på skalaen. Det er film, kino og
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bibliotek som trekker flest publikum. Lokal befolkningen trekkes til kulturhusene.
Ullensaker kulturhus er besøkt av 11% av Akershus befolkning
• 50% som føler seg velkomne dvs. at 50% ikke gjør det
• Oppdager/ får info om kulturtilbudene gjennom venner
• Link til rapporten:
http://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/20161030_NPU_Akershus_rapport_bef
olkningsundersøkelse.pdf
Kulturbruk blant innvandrere i Akershus:
• Problemer med ordet kultur og kulturbruk
• Bibliotek og sosiale nettverk som inkl. mat er viktig
• Ønsker kjønnsdelte grupper til kultur
• «Mini Afrika» i Lørenskog samt «Mela festivalen» i Oslo settes høyt
• Link til rapporten:
http://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/Akershus_kvalitativ_etnografisk_studie
_off.pdf
Vedtak
Saken tas til orientering.
17/17

Aktuell info fra Kultur

•

Retningslinjer for Kunst i offentlige rom
Legges mest sannsynlig frem som sak for HTIK i 15.02.17.

•

Vandreutstilling/ Skulpturutstilling
Det jobbes med en utstilling på rådhusplassen i mars mnd. Kunstner Torild Storvik
Malmedal er født og oppvokst på Jessheim. Tar sikte på åpning av utstilling og Lokal
kulturuke samtidig. Samarbeid mellom Kulturkontoret, Ullensaker kunstforening og
KOMEI. Sak til HTIK 25.01.17.

•

Budsjett 2017
o Rådmannens forslag ble vedtatt uten endringer for kultur
Investeringsmidler (noen utvalgte):
o Kultur fikk i tillegg kr. 700.000 til utredning av meråpent bibliotek første halvår
2017. Sak til HTIK.
o 1,5 mill til Kløfta bibliotek i 2017. Gjelder modernisering av inventar hele
biblioteket. Dagens bibliotek inventar er fra ca. 1950-tallet
o 1 mill til kunst i offentlige rom i 2017. Ligger inne som varig økning.

•

Demokratiutvikling i Ullensaker – Konferanse 29. mars
Grunnlovskomiteen i Ullensaker fra 2014 har fortsatt sitt arbeid med to arrangement i
2016 om demokratiutvikling i kommunen og i 2017 med debattarrangement om
menneskerettigheter som tema. Berit Nafstad Lyftingsmo er med i komiteen.

•

Ullensaker museum - status
Ny lokalisering – sak løftet opp på direktørnivå i samarbeid med jurist. Ligget noe på
vent. Har vært et møte like før jul, konstituert kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger
sjekker status om dette. Stor satsning på digital utvikling. Intern omorganisering i
Museene i Akershus fylkeskommune (MiA).
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•

Arealbehov kultur
Kulturskolelokaler under arbeid i samarbeid med andre enheter. Ses i sammenheng med
andre virksomheter som trenger plass (Frivillighetssentralen, Barnevernet,
Voksenopplæringen). Kulturskolerektor i arbeidskomite.

•

Ny nettside for Ullensaker kommune
Lanserer 26. januar. Kulturrådet får sitt eget område. Når Kulturrådet har etablert sin egen
vurderes innholdet på kommunens nettside.

•

Addams family - Norgespremiere
Norgespremiere på Addams family fredag 13. januar. Et samarbeid mellom Ullensaker
teater og Ullensaker kulturhus.

•

Kulturpriser og stipend til unge lovende utøvere
Frist for forslag/søknader har gått ut. Møte med politisk komite 19. januar. Sak til HTIK
15.02.17. Prisene deles ut under Lokal Kulturuke 10.-19. mars.
Første utdelingen etter nye retningslinjer
o Kulturpris og Kulturvernpris er nå prisen en gravert plankett. Tidligere kr.
25.000,- pr pris
o Stipend til unge lovende utøvere er nå 2 stipend à kr. 50.000,- fordelt på 2 år, samt
ett diplom. Tidligere kr. 10.000,- pr. stipend

•

Lokal kulturuke 2017
10. – 19. mars. Frist for å komme med i programmet er 23. januar.

•

Kortversjon av Kulturplan
Under utarbeiding i samarbeid med tidligere kultursjef Marit Lødemel. Ferdigstilles i
løpet av januar.

•

Ny kultursjef – Jon Henrik Solhei
Tar over ansvaret for Ullensaker kulturrådet fra han tiltrer 1. februar. Jon Henrik Solhei
og nåværende konstituerte kultursjef Eli Wilhelmsen vil være tilstede på Kulturtinget da
Kathrine Øynebråten skal på konferanse.

Vedtak
Sakene tas til orientering.
18/17
Eventuelt
• Aktuelle konferanser:
o 19. januar: Krigens kulturminner konferanse.
http://fortidsminneforeningen.no/nyheter-og-hendelse/arbokseminar-krigenskulturminner
o 10. mars: Riksantikvarens frivillighetskonferanse «Kulturminner i samfunnets
tjeneste» http://www.riksantikvaren.no/Kalender/UtviklingsnettFrivillighetskonferanse
o 4. -7. september: Militære kulturminner
http://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/nyheter-troms/konferanse-ommilitaere-kulturminner
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•

•

Nyttige rapporter for Kulturrådets gruppe som holder på med kultur og næringsliv:
o Riksantikvarens forundersøkelse for metoder for kartlegging av økonomiske
effekter og ringvirkninger av kulturminner. Link til rapporten:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2425875/Kartlegging_okon
omiske_effekter_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
o Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte https://vistaanalyse.no/site/assets/files/6294/va-rapport_201654_indikatorer_for_kulturarvens_samfunnsnytte.pdf
Viktig at Kulturrådet er tilstede ved budsjett debatter o.l.

_______________________
Sted, dato

______________________________
Kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd

