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• Jon Henrik Solhei 

• 38 år, gift, 3 barn 

• Fra Nittedal, bor på Kløfta 

 

• Utdannet fløytist fra Norges 

musikkhøgskole 

• Bachelor of Management fra BI 

• Master of Public Administration 

(MPA) fra Høgskolen i Innlandet 

 

• Tidl kulturskolerektor i Sunndal 

kommune og  kultursjef i 

Nannestad kommune 

• Nå kultursjef i  

Ullensaker kommune 

 

Hvem er jeg? 



- 35.000 innbyggere 

- Vertskap til OSL, med ca 15.000 

arbeidsplasser 

- En av Norges raskest voksende kommuner, 

vokser med rundt 1000 nye innbyggere pr år 

- Jessheim- en av regionbyene i Akershus 

- En av landets største hotell og 

konferansekommuner 

- 173 registrerte lag og foreninger 

- Ullensaker kulturråd som aktiv medspiller 

- Jessheim vgs MDD 

- Romerike folkehøgskole 

 

 

Ullensaker kommune 







- Bibliotek med litteraturhusambisjoner 

på Jessheim og på Kløfta 

- 130 arrangement pr år 

 

- Sterkt kulturskole med ca 750 

elevplasser 

- Ca 30 arrangment i året 

 

 

Kulturkommunen Ullensaker 



Jessheim vgs med Musikk/Dans/Drama 



Romerike folkehøgskole 



- Ullensaker teater 

- Ullensaker kulturskole 

- Romerike musikkteaterskole 

- Eneste scene for Riksteateret i Akershus 

- Jessheim vgs 

- Egenproduksjon i Ullensaker kulturhus 

Sterkt teatermiljø 



• Status som regionalt kulturhus 

• Ca 150 forestillinger pr år 

• 40.100 solgte billetter i 2017 

• Høy kvalitet i alle ledd, fra 

service, lys og lys, scene og 

utforming, komfortable seter og 

god plass til publikum. 

• Fasiliteter et betydelig antall 

egenproduksjoner 

 

Ullensaker kulturhus 

«Kong Rakne» 



Landets største UKM-  

mønstring og resten av året 



Hvor jobber jeg? 





Utfordringer i Norske kommuner 



Barnefattigdom 

Stor 

befolkningsvekst 

Befolknings- 

sammensetning 

Ensomhet 

Unge med 

psykiske 

lidelser/plager 

Vold i nære 

relasjoner 

Frafall i 

videregående 

skole 

Lavt 

utdanningsnivå 

Inaktivitet 

Overvekt hos 

barn 

Hovedutfordringer 



Er frivillighet løsningen? 



- Frivillighet skaper relasjoner 

- Frivillighet skaper nettverk 

- Frivillighet gir bedre fysisk helse 

- Frivillighet gir bedre psykisk helse 

- Frivillighet er demokratiarbeid 

- Frivillighet skaper kultur 

- Frivillighet gir glede 

 

- Frivillighet er godt argument for å møte de 

store utfordringene vi står ovenfor! 

Hvorfor er frivillighet så viktig? 



Godt organisasjonsliv er 

godt demokratiarbeid 

 

En frivillig organisasjon er et 

samfunn i miniatyr. 

Sosial kapital (les frivillighet) 

bidrar til bedre 

samfunnsstyring 

 

 

R. Putnam (1993):  

«Make democracy work» 

 

Frivillighet er godt demokratiarbeid 



Kilde: Susan Pinker 



Frivillighet og kultur som vekstfaktor? 

- «Den kreative klasse» 

- Kultur tiltrekker 

innbyggere, eller 

tiltrekker innbyggere 

seg kultur 

- Kreativitet skaper 

fremtidens 

arbeidsplasser 

R. Florida: «The Rise of The Creative Class» 



Frivillighetens 
ansvar 

En 
kombinasjon 

Offentliges 
ansvar 

Hvem har ansvar for tjenestene? 



- Byggesaksbehandling 

- Tildeling av sykehjemsplass 

- Undervisning i klasserommet 

- Primærhelsetjeneste 

 

 

Offentlig ansvar

Offentlig ansvar 

med bidrag fra 

frivillige

Frivillig ansvar 

med bidrag fra det 

offentlige Frivillig ansvar



- Kulturskole 

- Fritidsklubb 

- Biblioteksarrangementer 

- «Offentlige» Arrangementer 

- Skjøtsel av kulturminner 

- Osv 

 

 

Offentlig ansvar

Offentlig ansvar 

med bidrag fra 

frivillige

Frivillig ansvar 

med bidrag fra det 

offentlige Frivillig ansvar



- Foreningsliv 

- Tilskuddsmidler 

- Privat initierte arrangementer 

- Samspill om felles mål 

Offentlig ansvar

Offentlig ansvar 

med bidrag fra 

frivillige

Frivillig ansvar 

med bidrag fra det 

offentlige Frivillig ansvar



Frivillig initiativ der det offentlige ikke er involvert 

Offentlig ansvar

Offentlig ansvar 

med bidrag fra 

frivillige

Frivillig ansvar 

med bidrag fra det 

offentlige Frivillig ansvar



- Fra medlemsskap i en forening til enkeltoppdrag 

- Fra fellesskapsfølelse til «whats in it for me?» 

- Fra foreningen som identitetsbærer til personlig selvrealisering 

 

 

 

Utfordringer- sterkere individualisering 



- Svakere bånd individ- organisasjon 

- Frivillige sprer engasjementet sitt 

- Færre «lojale frivillige», må legge til rette for 

lavterskel deltakelse 

- Tilpasse aktivitetene til ulike livsfaser 

- Motivasjon og organisering teller, 

livssituasjon avgjør 

Trender i frivillighet 

«Raknehaugen»  

Nordens største gravhaug, Jessheim 



- Søknadsskriving, rapportering, 

finansiering,  

- Krav til systemer 

- medlemsregistrering, 

- Regnskap 

- HMS 

- Osv osv 

- Formalia, samarbeidsavtaler, leieavtaler, 

brukeravtaler 

- Motstridene interesser: Kamp mot 

korrupsjon- enkle overføringer til frivillige 

 

 

Strengere krav til frivillige 



(Kilde: Frivillighet Norge) 

 

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din 

2. Vedta en tverrsektoriell  kommunal frivillighetspolitikk 

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 

4. Forenkling gir mer frivillighet 

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 

6. Skap dialog med frivillighet 

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi 

8. Gi frie midler 

9. Ikke konkurrer med frivilligheten 

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 

 

 

 

Frivillighetens 10 bud 



- Ikke planer for planers skyld  

- Jobbe som en aktiv tilrettelegger 

- Støtte opp under private initiativ 

- Hjelpe til å navigere i 

søknadsjungelen 

- Samspillet rund felles målsettinger 

- Anerkjenne innsatsen, gjennom 

ord og handling 

- Så stor åpenhet og tilgjengelighet 

som mulig 

- Fasilitere lokaler, arrangementer, 

kulturuker osv. 

- Det er gøy å jobbe som frivillig! 

Hva blir da kommunens rolle? 

Rullatorfestival 1. september 2017 



 

 

 

 

 

 

 

Jon Henrik Solhei 

Kultursjef, Ullensaker kommune 

Epost: jhs@ullensaker.kommune.no 

Telefon: 97657075 

Takk for meg! Lykke til med arbeidet! 

mailto:jhs@ullensaker.kommune.no

