Jessheim januar 2019
Kulturrådets handlingsplan 2019.
Ullensaker kulturråd arbeider med utgangspunkt i:
• Delplan kultur 2016-2030 og kulturrådets handlingsplan 2016-2040
• Innspill fra lag og foreninger
• Kulturaktiviteter i kommunen
• Innspill fra statlig og regionalt nivå
• Den politiske arbeidsrytmen i kommunen
Kulturrådet skal følge med i det som skjer innenfor kulturlivet nasjonalt, regionalt og
kommunalt slik at det kan følge opp hvordan politiske vedtak innenfor kulturfeltet blir
fulgt opp i Ullensaker.
Prioriterte saker i 2019.
• Synlighet og samhandling
Kulturrådet skal organisere sin arbeidsform slik at vi raskere og tettere kan
synliggjøres som en rådgiver og pådriver i saker og initiativer som styrker
kulturutfoldelse i kommunen.
Det krever at vi skaper forutsetninger og støtter ressurser som med kvalitet og
kontinuitet kan arbeide med nettside, sosiale medier, administrative
kontaktpunkter og pressen.
• Kulturens ABC midler
I kommunebudsjettet 2019 er det satt av kr. 250 000,- til «kulturens ABC midler».
Kulturrådet skal i nært samarbeide med enhet kultur og politisk ledelse (HTIK)
skape kriterier og fordele disse midlene. Midlene styrkes med midler fra
kulturrådets akkumulerte tilskuddsmidler.
• Arenautvikling
Videreført prosjekt fra 2017. Det jobbes videre med å forankre en
kulturarenaplan for Ullensaker og kartlegge kommunens steder opp mot denne.
Skoleutbygging med kulturdel på Kløfta følges opp og det arbeides videre med
Kløfta Velhus og andre foreningsbygg med tilsvarende betydning for
lokalmiljøene i Ullensaker.
Følge opp mulighetsstudiene for en framtidig utbygging av kulturhuset.
• Ungdom og kulturlivet
Skape nye arenaer og tilbud innenfor kulturaktiviteter målrettet aldersgruppen
12-20 år sammen med lag/foreninger. Her er det startet et samarbeide med
Ungdomsrådet som skal videreutvikles.
Bidra til å skape tilbud innen bildende kunst for ungdom.
Bidra til en flerkulturell ungdomskulturfestival.
• Politisk kontakt og budsjettprosess
Løpende dialog for synlighet og påvirkning. Gi administrasjon og politikere
tydelig innspill på prioriteringer.
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Møter og arbeidsform.
Kulturrådets har faste møter andre torsdag i mnd. Arbeidsgrupper og arbeidsform for
øvrig besluttes av rådet når det er valgt i februar 2019.
Dagens etablerte arbeidsform med 4 arbeidsgrupper er det naturlig å evaluere/endre i
denne prosessen.
Kompetanse og beste praksis – bruk av egne midler.
Kulturrådets midler skal hovedsak brukes til kompetansebygging og innhenting av
informasjon om andre steders beste praksis som gir oss nyttige impulser i Ullensaker.
• Kurs og konferanser for rådets medlemmer
• Kurs og kompetansebygging for kommunens lag og foreninger
• Egne seminarer/temamøter
• Dokumentasjon og presentasjonsmateriell for å skape eksempler og påvirke by
og stedsutvikling i forhold til kulturens plass og uttrykk.
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