Jessheim mars 2020

Kulturrådets årsmelding 2019
1.0. Kulturting
Kulturtinget 2019 ble gjennomført på Rådhuset, Jessheim torsdag 14.februar. Leder i
kulturrådet ønsket velkommen og gav en kort orientering om kulturrådets arbeid og
prioriteringer 2019.
1.1. Kulturrådets konferanse.
Ungdom og kulturlivet.
Hans Kristian Solberg, Akershus barne og ungdomsråd holt foredrag om hvordan
engasjere barn/unge i kulturaktiviteter og motivere gjennom overgangen til voksenlivet.
Fokus på hva som kan løse problematikken med «utenforskap».
Kulturlivet i Ullensaker.
Kukltursjef Jon Henrik Solhei oppsummerte et aktivt 2018 og planer og aktiviteter for
2019.
Ullensaker Museum.
Berit Nafstad Lyftignsmo, repr. for kulturrådet i brukerrådet for Ullensaker Museum
orienterte om Museets utvikling, program og visjon for sterkere samhandling med
foreningslivet.
2.0. Kulturrådets sammensetning.
Kulturrådet har i 2019 bestått av følgende:
• Sang og Musikk
Rolf Baardseth, Anna Larsson, Isold Hekla Apeland
• Teater og dans
Arvid Birkelund, Lillian Almaas, Hanne Prestaasen
• Kunst og håndverk
Torill Lium Johansen, Jostein Skjefstad, Roald Nilsen
• Øvrige kulturkategorier
Nils Kristen Wiig, Dene Støe, Greta Karine Braaten,
Vinjar Tufte
2.1. Kulturrådet er representert i følgende arbeidsgrupper/utvalg
• Brukerrådet for Ullensaker museum v/ Berit Nafstad Lyftingsmo
• Arbeidsgruppe utsmykning Sagaparken Jessheim v/ Rolf Baardseth, Nils Kristen
Wiig
• Referansegruppe utleiereglement i kommunen v/Hanne Prestaasen og Arvid
Birkelund
• Retningslinjer kulturrådets fyrtårnsmidler v/Rolf Baardseth, Vinjar Tufte
• Viken Kulturråds interimsstyret v/ Vinjar Tufte
2.2. Seminarer og årstur.
Kulturrådet har ikke arrangert egne seminarer i 2019.
Det ble gjennomført en fagtur 7 - 8 september til Sunne og Arvika i Sverige. For
teaterforestilling i Sunne og til Arvika for Rackstad kunstmuseum der som mål.
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7 deltagere fikk flotte inntrykk og opplevelser - og med besøk på Kongsvinger festning
ved utreise.
2.3. Kulturrådets møter
• I 2019 har det vært gjennomført 10 rådsmøter i tillegg til Kulturtinget og ulike
arbeidsgruppemøter innen prosjektsakene.
3.0. Kulturrådets arbeid og støtteprosjekter
Et aktivt år med deltagelse på politiske debattmøter og aktiviteter i rådets regi. Kan
nevnes:
- Kløftadagen 31. august: Egen stand med telt sammen med Kløfta Vel. Fokus på
samarbeid med og støtte til Kløfta Vel og prosjekter som Stein Ove Berg- statue.
- Minnesmerke/statue på Kløfta over visesanger Stein Ove Berg (1948-2002) i
Kløftaparken i 2023 (ville fylt 75 år da) Kulturrådet støtter Vocus viseklubb og
Rotary Kløfta i deres møter og aktiviteter og pengeinnsamling for dette.
- Økonomisk prosjektstøtte ble gitt: Kløfta Vel 100 års jubileum kr 10.000,
Vocus viseklubb 50 år kr 10.000 (gratis leie 2 konserter herredshuset/Kløfta
velhus), Kløfta skolemusikk 50 år kr 10.000, Hovin musikkorps prosjekt kr
10.000, Ullensaker teater forestilling/drift kr 50.000, Smed Bjørn Martin
Jameson for smedkultur-prosjekt smedutstyr og henger kr 15.000. Jameson har
med dette arrangert mange stands i Romsåsparken med blåsebelg og smiing og
praktisk smedlære og oppvisning for barn og unge, skoleklasser m.v.
- Høringsuttalelser f.eks: utbyggingsprosjektet Gotaasgården i Jessheim med vekt
på byggehøyde, Kommuneplan 2019-2020 med vekt på kulturarenaer,
Skoletomta i Nord-Kisa, Jessheimparken, Frivillighetsstrategien, Frivillighetens
hus, mv.
- Kulturens Fyrtårnsmidler: kr 250.000 opprettet til fordeling i samarbeid
Kulturrådet og kommunens kulturetat.
- Kommunens utleiereglement: Kulturrådets representanter med i arbeid for
nytt reglement.
- Viken Kulturråd: Ullensaker Kulturråd har deltatt aktivt i opprettelsen av Viken
Kulturråd som en paraplyorganisasjon for alle Vikens kommunale kulturråd, og
vi sitter i interimsstyret i Viken kulturråd.
- Kulturarenaer – kartlegging og fremtidige løsninger: Kulturrådet har utarbeidet
egen informasjon, og uttalelse gitt til kommunen.
- Minneord: Kulturrådet deltok med minneord i gravferdsseremoniene for avdøde
kulturrådsmedlem Lillian Almaas (døde 61 år 29.10.2019), og mangeårige
kulturmennesket Berit Nafstad Lyftingsmo (døde 79 år 15. januar 2020).
3.1. Nettside.
Kulturrådet etablerte i 2018 nettsiden www.ullensakerkultur.no
Denne vil videreutvikles og samspille med kommunens tjenester på nett og sosiale
medier.
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3.3. Samarbeide med HTIK (Hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur)
Det har vært flere samarbeidsmøter med leder og representanter for HTIK i forskjellige
saker gjennom 2019. Kulturrådet vil takke begge utvalgsledere, Hans Jørgen Borgen og
Eirik Ballestad, og utvalgenes medlemmer for konstruktiv og løsningsorientert dialog.
Av resultater vil vi trekke frem fyrtårnsmidlene og retningslinjer rundt disse,
foreningshuset på Hilton/Hilton barnepark og åpenhet for innspill og tilpasninger for
kulturlivet i det pågående arbeide med utleiereglement for kommunens formålsbygg.
4.0. Økonomi
Kulturrådet fikk et kommunalt tilskudd for 2019 kr. 85 000,- og hadde utgifter til drift
og aktiviteter på kr. 78 973,Kommunen etablerte ved budsjettbehandling en fyrtårnspott kr. 250 000 for
kulturrådet til fordeling. I 2019 er kr. 94 900 av disse midlene fordelt.
Vi viser til avsnitt 3.
5.0. Samarbeid med Enhet kultur om opplegg/oppgaver for kulturrådet.
Kulturrådet takker kulturkontoret for et godt samarbeide i året som har gått.
Kulturkontoret er kulturrådets sekretariat og deltar på kulturrådets møter.
Fra 2020 er det etablert faste samarbeidsmøter mellom kommunaldirektør teknisk,
idrett og kultur, kultursjef og kulturrådets leder.
For Ullensaker kulturråd
Rolf Baardseth
Leder

Vinjar Tufte
nestleder
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