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REFERAT FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 20. APRIL 2017 

 
Sak 42/17. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 
Sak 43/17. Godkjenning av referat fra møtet 9.mars 2017 
 

Vedtak: Referat fra møtet 9. mars er godkjent. 

 
Sak 44/17. Arbeid for barn og unge. Hva gjør vi? 
Det er et ønske fra Ullensaker kulturråd om å gjøre noe med tilbud til vanskeligstilte barn og 
unge. Et forslag kan være friplass for de som har vanskeligheter for å finansiere sin 
kulturaktivitet.  
Samtidig ønsker kulturrådet å bidra til at flere barn og unge får mulighet til å drive med en 
kulturaktivitet i sitt nærmiljø. Vi drøfter dette nærmere når Arnfinn Algarheim besøker oss i 
neste kulturrådsmøte. 
 
Vedtak:  

- Kulturrådet bidrar til å lage en oversikt over hvilke kulturaktiviteter som finnes i hvilken grend. 

- Kulturrådet ønsker at familier med vanskelig økonomi får friplass i kulturskolen eller andre 

kulturaktiviteter. 

 
Sak 45/17. Referatsaker 

• Ullensaker kulturråd har deltatt på tre kulturkonferanser: Norsk kulturråd, 
Riksantikvarens frivillighetskonferanse, Kulturvernforbundet. Aktuelle nettsider er: 
http://www.riksantikvaren.no/Om-oss/Arkiver/Kulturminnebilder 

https://kulturminnesok.no/ 
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• Frivillighetskonferanse Gardermoen 

• Brev om Algarheim gamle skole. 

• Møte i grunnlovskomiteen 29.mars. Demokratiutvikling i Ullensaker. 

• Norsk kulturråd har lansert ny portal om immateriell kulturarv: 

https://www.immateriellkulturarv.no/ 

 
Sak 46/17. Kulturrådets arbeidsgrupper.  
Det ble diskutert om det var mulig å se noen av arbeidsgruppene i sammenheng, der det er felles 
personer og/eller tilstøtende arbeidsoppgaver. På bakgrunn av dette ble det vedtatt følgende: 
 
Vedtak: 

• Gruppe 1 og 6 slås sammen 

• Gruppe 3 og 5 slås sammen 

• Gruppe 3 jobber sammen med kommunen om arbeid med tilbud til barn og unge 

• Rolf blir med i gruppe 2 i tillegg til de eksisterende gruppene. 

 
Sak 47/17. Frivillighetspolitikk. 
Ullensaker kommune har i sin planstrategi forslag om å lage en frivillighetspolitikk. Dette skal 
være et dokument som stimulerer til frivillig aktivitet innen hele frivillighetsfeltet.  
 
En frivillighetspolitikk må omhandle: 

- Gjøre det så enkelt som mulig for ildsjelene 

- Utleieregelement som stimulerer til aktivitet 

- Forenkle kommunikasjon mellom frivillige, utleiere og kommunens bruk 

Ullensaker kulturråd ønsker at arbeidet settes i gang, og at rådet blir inkludert i arbeidet. 
 
Sak 48/17. Flerbrukshus på Kløfta 
Det kommer til å være et folkemøte på Kløfta den 15. mai. Det markedsføres bredt, blant annet 
ved at det trykkes opp en flyer i 2000 eks som distribueres på Kløfta.  
 
Kløfta Vel sin nye leder Kjell Disenbroen deltok på gruppe 4 sitt møte 28. mars.  Han fikk 
presentert gruppe 4 sitt arbeid vedr. flerbrukshus på Kløfta.  Den 4. april var Vinjar Tufte og 
Tom Sletholt Hansen på Kløfta Vel sitt styremøte.   De presenterte gruppe 4 sitt arbeid rundt 
flerbrukshus i Bakkedalen. De presenterte også Ullensaker kommune sine alternativ til kulturdel 
samordnet i utbygging av Bakke og Vesong skole.  Kløfta Vel sitt styre støtter enstemmig opp 
rund kulturrådet sitt arbeid for et flerbrukshus i Bakkedalen.  Det ble enighet om at Kløfta Vel 
stiller ed en representant på kulturrådets gruppe 4 sine møter.      
 
Det har ved bidrag fra lag og foreninger blitt registrert hvilke behov det er for lokaler til utøvende 
aktiver samt lagerplass og andre spesielle behov. Samlet sett utgjør dagnes arealbehovet rundt 
2000 m2. I Ullensaker kommune sine alternativ til kulturdel samordnet i utbygging av Bakke og 
Vesong skole er inntegnet areal rundt 800 m2. 
 
Det er 10. mai planlagt et møte med Kløfta Vel, Kløfta IL og kulturrådet gruppe 4. Her bør det 
avklares hvordan de forskjellige aktørene ønsker å forholde deg til et flerbrukshus i Bakkedalen. 
 
Vedtak: 

- Gruppa jobber videre med saken om flerbrukshus på Kløfta. 



 Side 3 av 3 

 

- Kulturrådet må få frem til politikerne hva man mener om saken, slik at man ikke får vedtak på 

feil grunnlag. 

 
Sak 49/17. Arkiv og nettside for kulturrådet.  
Knut gikk gjennom løsningen, og besvarte spørsmål. Ytterligere spørsmål som skulle dukke opp 
kan rettes til Knut. 
 
Sak 50/17. Kostnader ved lag og foreningers bruk av kommunale lokaler i helgene.  
Rolf presenterte et brev til Ullensaker kommune: «Ønske om å endre praksis for lokalleie ved 
skoler i helgene». Her oppfordres kommunen til å endre praksis for utleie av kommunale lokaler, 
som skal stimulere ytterligere til frivillig aktivitet. 
 
Vedtak:  

Kari signerer brevet, og sender inn til Ullensaker kommune på vegne av kulturrådet. 

 
Sak 51/17. Registrering i Brønnøysund-registeret.  
 
Knut skal oppdatere registreringen i Brønnøysundregisteret, og trenger personnummer til nye 
medlemmer. Knut sørger for at personnumre blir sendt inn. 
 
Sak 52/17. Ny post- og e-postadresse til kulturrådet.  
 
Kulturrådet endrer postadresse og epostadresse i Brønnøysund til kulturrådets leder Kari 
Nermoen inntil videre. 
 
Sak 53/17. Kulturrådskonferanse. Vi bestemmer dato. 
 
Kulturrådet skal arrangere en konferanse for lokale kulturråd til høsten.  
 
Vedtak: 

• Kulturrådskonferasen arrangeres 24. august fra kl 14.00. 

• Gruppen som jobber med kulturrådskonferanse presenterer forslag til program på neste møte. 

• Jon Henrik booker Ullr. 

 
Sak 54/17. Generell del av læreplan for grunnskole. Skal vi uttale oss? 
 
Det er tidligere gjort vedtak om at vi skal uttale oss. Saken tas opp i neste kulturrådsmøte. 
 
Sak 55/17.  Registrering og verdsetting av friluftsområder. Skal vi uttale oss? 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 
Sak 56/17. Domeneområde. Skal kulturrådet skaffe seg det? Tom og Rolf redegjør. 
 
Rolf orienterte om kjøp av eget domeneområde, og litt om mulighetene og kostnadene dette gir. 
Det er snakk om små kostnader til et slikt innkjøp. 
 
Vedtak: 
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• Rolf registrerer www.ullensakerkultur.no og www.gardermokultur.no. Domenet kan blant annet 

brukes til nettside og epost når det er hensiktsmessig. 

 
Sak 57/17. Rekruttering til og organisering av kulturrådet. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 
Sak 58/17. Aktuell info fra kultur.  
Jon Henrik orietenterte kort om aktuell info innen Kultur. Blant annet om arbeidet med 
pilegrimsleden gjennom Ullensaker, og et privat initiativ til å starte «Gardermoen revival». Dette 
kan bli en festival med fokus på tiårene 40.- 50.- og 60. tallet, med musikk, dans, mat og øvrig 
kultur men også fly og kjøretøyer fra tiårene. 
 
Sak 59/17. Eventuelt 

- Det er kommet forespørsel fra HTIK om å komme og orientere om arbeidet med barn og 

unge, samt det pågående arbeidet 29. mai. 

- Gunnar velges til vara til brukerrådet i Ullensaker museum. 

- 17. september arrangerer museet et stort arrangement 

- 25. april kl 1900, Samarbeid mellom Foreningen Norden og Ullensaker museum. 

Trond Lyftingsmo: Kåseri om Ullensaker - Bygda i endring. 


