Jessheim mars 2022
KULTURRÅDETS HANDLINGSPLAN 2022.
Ullensaker kulturråd arbeider med utgangspunkt i:
• Delplan kultur 2016-2030 og kulturrådets handlingsplan 2016-2040
• Innspill fra lag og foreninger
• Samhandling med kommunens enhet kultur og politiske organer
Vi ønsker å være tilrettelegger og forsterker for kulturlivet til beste for Ullensakers
befolkning.
PRIORITERTE SAKER I 2022.
Tilskuddsmillionen.
Kommunen utbetalte i november 2021 midler for å stimulere og sørge for
nyrekruttering til kulturlivet etter nær 2 år med nedstengning som følge av Covid
pandemien.
Kulturrådet besluttet følgende prioritering av disse midlene som vil være en primær
oppgave å få i virksomhet i 2022.
•

Fadderordning for kulturen.
Kr 350.000 til etablering av fadderordning for kultur. Fadderordningen for
kultur er utredet av Ullensaker kommune, og politisk behandlet. Ordningen
etableres med ordningen for Ullensaker Idrettsråd (UIR) som mal. Ullensaker
kulturråd har utpekt 2 tiltakskonsulenter for ordningen. Informasjonsarbeidet er
startet opp ovenfor foreningene. Det er en egen e-post adresse,
fadder@ullensakerkultur.no , for å melde inn behov for videre avklaring. Tiltaket
er etablert og krever ytterligere dialog med aktuelle foreninger som engasjerer
barn og ungdom spesielt.

•

Sikre engasjerte ledere, stimulere drift i foreningene.
Kr 300.000 er satt av til å dekke instruksjon, teknisk bistand og lokalleie for
å gjennomføre seminarer, samlinger og fremføringer. Dette er
erfaringsmessig forløsende for rekruttering og opprettholdt engasjement. Slike
aktiviteter velges ofte bort om den økonomiske risikoen blir for stor. Kulturrådet
vil påvirke slik at engasjerte ledere tør å satse. De skal vite at utfordringen er
kjent og at de blir sett og gis muligheter.
Skoleleie i helger er en slik utgift som i dag er begrensende som vi vil dekke.
Tiltakene iverksettes i 2022.

•

Rekruttering.
Kr 350.000 til tiltak for rekruttering og økt aktivitet i foreningene innen
kulturfeltet. Tiltakene retter seg mot foreninger som trenger ekstra hjelp for å
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rekruttere, beholde og utvikle tilbudet sitt, etter tilbudene har vært stengt ned
eller kraftig redusert i lang tid. Tiltakene iverksettes i 2022.
Foreløpig disponering:
• 150’ Kor/Korps/Dans
• 150’ Teateraktiviteter
• 50’ Øvrige kulturformer
Kulturrådet ser at samhandling med profesjonelle, foreninger og ikke minst enhet kultur
er avgjørende for å fange opp og forsterke aktiviteter.
Fordelingsmidlene.
Kommunen har vedtatt en ekstraordinær søkbar pott for spesifikke idrett og kulturtiltak
ut over tiltaksmillionen. Her vil samspillet mellom kulturrådet og enhet kultur være
avgjørende for god realisering og bruk av kulturlivets andel.
I arbeidsmøte med enhet kultur ble prioriteringer for videre saksoppfølgning besluttet
slik:
Kr 400.000 - ny kulturarena Jessheim. Enhet kultur er i dialog med utleier som
mener dette kan la seg etablere i løpet av 2022. Det vil da bli en mellomstor sal på
Jessheim som kan brukes til mindre konserter, forestillinger.
Kr 50.000 til lager for rekvisitter, kostymer osv. Et alternativ er å bruke arena
Trandum der det finnes stor bygningsmasse samt at det bygges opp ny arena for
kultuarv og ytringskultur. Trandum er et stykke unna Jessheim sentrum, men likevel kan
nås innen 20 min fra de fleste steder i kommunen.
Kr 150.000 ved behov til Romeriksutstillingen. Viktig at denne utstillingen
videreføres og videreutvikles. Er en god arena for kunstforeningen, det lokale kulturlivet
og kontakten og utviklingen av det profesjonelle kulturfeltet.
Kr 100.000 til åpen kulturskole. En arena der man kan gi barn, og eventuelt eldre,
en første introduksjon til et kulturtilbud. Lage en møteplass, og en sosial arena for det å
drive med et kulturuttrykk.
Kr 100.000 til Ungdomsklubber og foreninger/kulturaktører. Lag og foreninger
har et sterkt ønske å komme i kontakt med ungdom, og Atlas har hatt stor suksess med
temakvelder der foreninger kan koble seg på eller lages i samarbeid. Sist gang hadde
Ullensaker Sykkelklubb og Atlas et arrangement, der man kom i kontakt med mange nye
mennesker.
Kr 700.000 til Rekruttering/inkluderingstiltak mot kultur. Det å rekruttere og
inkludere blir det aller viktigste for kulturlivet fremover. Det finnes gode modeller for å
gjøre dette, f.eks. outreach, teater-inkubator- program, kultur SFO, Stian og Stians
bandworkshops med mer. Dette bør koordineres av en overordnet instans med
fullmakter til å iverksette, for eksempel via Ullensaker kulturråd eller Ullensaker
Kommune kulturkontoret
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Stimulere gode Fyrtårnsprosjekter.
Vi ser at gode og unike Fyrtårnsprosjekter ikke nødvendigvis kommer som følge av
søknad og kunnskap om at potten finnes. I 2022 skal derfor kulturrådet synliggjøre
denne muligheten og vi vil forhåpentlig kunne dra veksler på musikk og prosaprosjektet
Veiberg Kafe, Skolekorpsene og Global Gathering, som er valgt til kulturelle fyrtårn for
Ullensaker og som vi tror vil inspirere til gode prosjekter og unike initiativer.
Prosjekt Kløfta Velhus
Skape politisk opinion for forprosjekt til Kløfta Velhus som kulturminne og kombinert
kulturarena for Kløfta. Utviklingen av en skolearena som kulturstasjon vil ligge mange år
frem i tid i forhold til en slik fornyelse i samarbeide med frivilligheten.
Videreføre fra tidligere år:
Bidra til utvikling og etablering av kulturstasjoner
I 2020 åpnet nye Algarheim Skole. Et nærmiljøsenter og en skole med gode arenaer for
øvelse og fremføring av musikk, sang, dans og teater.
Kulturrådet ønsker å påvirke og være pådriver for raskt å etablere en øvelses/fremføringsarena for 100+ personer sentralt på Jessheim samt kulturstasjoner på Kløfta og
Mogreina.
Dagens kulturhus har bygningsmessig i overskuelig tid begrensninger som kulturstasjon
for Jessheim, men er en god storstue.
Bevare hvitskolene som kulturelle maurtuer.
Det begynner å nærme seg en akutt situasjon for å ivareta Hvitskolene som arenaer og
kulturminner tilgjengelig for Ullensakers befolkning. Det må etableres en langsiktig plan
for gjenværende hus. Lund grendelag/Lund Grendehus gjør en fantastisk jobb med å
vise opprinnelig form og bruk. Dette arbeidet må videreføres. Øvrige hus har i seg selv
en unik historie, men kan med bakgrunn i arbeidet Lund Grendehus gjør gis en mer aktiv
bruksrolle. Det er avgjørende at forfall ikke får overtak i bygningene på Nordkisa og
Algarheim.
Ullensaker Museum
Kulturrådets målsetning er å påvirke for et sentrumsnært museum på Jessheim som kan
fungere som et nav for øvrige museale aktiviteter, kulturaktiviteter og severdigheter i
Ullensaker.
Kulturrådet har fast representant i Ullensaker Museums brukerråd.
Ombudsperson for frivilligheten i Ullensaker.
Kulturrådet vil jobbe for at det etableres en ombudsperson for frivilligheten i Ullensaker
med nær tilknytning til administrasjonen og det Politiske miljøet. Dette anser vi er en
mangel at ikke ble etablert som del av frivillighetsstrategien.

ULLENSAKER KULTURRÅD – stiftet 16. juni 2010
Side 3 av 4

Møter og arbeidsform.
Kulturrådets har faste møter en gang i måneden og samhandler kontinuerlig i aktuelle
saker og pågående aktiviteter.
Representanter for rådet deltar i arbeidsgrupper og utvalg etablert av foreningslivet
selv, kommunen eller regionale foretak.
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
• Egne seminarer/temamøter
• Eksempler og presentasjonsmateriell for å påvirke by og stedsutvikling i forhold
til kulturens plass og uttrykk.
Tilskuddsmidler til rådets drift som av forskjellige årsaker ikke kommer til anvendelse,
setter vi i arbeide til forskjellige kulturformer og uttrykk som kulturrådets frie midler.
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