Jessheim 20. november 2018
Kommunebudsjettet 2019
Kulturrådets innspill
1.0 Innledning
Ullensaker kulturråd har noen kommentarer til kulturdelen av rådmannens
budsjettgrunnlag. Vi registrerer med skuffelse en reduksjon i rammene til Kultur på 0,55
mill. kr. Vi forstår behovet for å styrke fritidskontaktordningen, men også andre
sektorer innenfor Kultur har behov for styrking i en vekstkommune med de utfordringer
det medfører.
Kommunedelplan kultur har mange fine ord om kulturens betydning folkehelse,
engasjement, tilhørighet og integrering. For at dette ikke bare skal bli tomme ord, men
ha en mening er det nødvendig at kommunen støtter opp om kulturen og ikke bruker
den som en salderingspost.
Ullensaker kulturråd forventer at kultur og idrett blir likebehandlet ved tildeling av
midler. En trend er dessverre opprettholdt/økning på idrett og reduksjon på
kultursiden.
Litt tallmateriale:
Kulturrådet bidrar som støttespiller og ressurs for mer enn 130 organisasjoner som vi
beregner har ca. 10 000 medlemmer og står for ca. 15 000 aktiviteter i løpet av et
kalenderår.
2.0 Kulturrådets prioriteringer
2.1 Styrking barn og unge
• Dirigenttilskudd til skolekorpsene. Kr150.000,-.
Kr 50.000,.- kr til hvert korps. Dette er med på å styrke motivasjonen for bedre
arbeid i en viktig ungdomsgruppe.
• Videreføre kulturuke for ungdom 13-18 år. Kr 100.000,-.
Ullensaker har i dag et svært begrenset tilbud for ungdom alderen 13-18 år, ingen
konserter, festivaler, aktiviteter, tilbud til uorganisert ungdom, og øvrige
kulturtilbud. Som et strakstiltak støtter og anbefaler kulturrådet at det startes en
ungdomsfestival/kulturuke for ungdom med attraktive og populære
arrangementer i forbindelse med UKM-arrangementet i mars.
• Videreføre ordningen med gratis leie til skolekorpsene i helgene.
• Tilskudd for å skape tilbud for bildende kunst barn/unge for Kr 50.000,-.
Ullensaker kommune står uten tilbud i visuell kunst. Midlene kan benyttes til
lærekrefter og utstyr. Delfinansieres gjennom elevkontingenter.
• Ferietilbud innen kultur til barn og unge kr 50.000,-.
ULLENSAKER KULTURRÅD – org. nr.: 915 464 297 - stiftet 16. juni 2010
e-post: post@ullensakerkultur.no Post: c/o Rolf Baardseth, H Nestens Veg 3, 2053 Jessheim
www.ullensakerkultur.no
Side 1 av 2

I tillegg vil Ullensaker kulturråd påpeke det store behovet for et ungdomshus sentralt i
Jessheim som kan i vareta først og fremst den uorganiserte delen av ungdommen.
Det er igangsatt en mulighetsstudie for kulturhuset/rådhuset. Etter kulturrådets
oppfatning bør ungdomshuset være en del av et framtidig kulturhus, men det forutsetter
god framdrift på prosjektet. Et ungdomshus er ikke noe som kan utsettes lenger og
etablering i eksisterende sentrumsnær bygningsmasse som en mellomløsning anbefales
prioritert.
2.3 Arenautvikling
• Det forventes god framdrift i utbyggingen av Bakke/Vesong og at det her
realiseres en kulturdel med kultursal, dansesal og øvingsrom i henhold til
utbyggingsplan.
• Behov og tilgjengelighet for skolene som kulturarenaer i lokalmiljøet.
2.2 Andre kulturtiltak
• Tilskudd til husleiestøtte. Kr. 200.000,-.
Ullensaker kulturråd ønsker at Husleiestøtte til kulturaktiviteter består som egen
ordning og at den styrkes og utvides til å gjelde alle ikke-kommersielle
kulturaktører, også de med medlemmer over 20 år
• Biblioteket som litteraturhus. Kr. 50.000,-.
Som en del av større satsning på biblioteket som samfunnsaktør og
litteraturformidler – opplevelser, kunnskap, informasjon, sosialisering og
litteraturformidler - vil det være nødvendig med midler til innleide forfattere,
foredragsholdere, andre aktører, utstyr og andre kostnader.
• Stipend for barn og unge. Opprettholde ordningen på 2018-nivå.
• Kulturpris og Kulturvernpris. Kr 25.000,- til hver pris.
o Å redusere stipend til barn og unge, samt at kultur- og
kulturminnevernpris bare er tildeling av et diplom er ikke en
kulturkommune verdig. Det siste kan vanskelig sees på som annet enn
nedprioritering av det frivillige kulturarbeidet. Det er vist bare i festtaler
det er noe verdt. Når det kommer til praksis skal en være fornøyd med
«Knapper og glansbilder».
• Tilskudd til spesielle kulturtiltak. Kr 700.000,-.
Etter forslag til nytt reglement i 2018 gis langt flere aktører enn tidligere
anledning til å søke tilskudd til spesielle kulturtiltak. Det foreslås at posten økes
betydelig.
• Tilskudd til lag og foreninger. Rådmannen foreslår å redusere posten 0,07 mil kr.
I realiteten er det behov for å styrke denne posten. Minimum er å opprettholde
posten på 2018-nivå.
For Ullensaker kulturråd
Rolf Baardseth (sign.)
leder
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