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Referat styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst 

Forfall: Hege Elnæs, Rune Thieme. 
Bjørn Morten Kjærnes og Sigbjørn Solheim kom ca. kl. 0945 

16/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: innkalling og saksliste til styremøte 16.2.2016 godkjennes. 

16/2 Godkjenning av referat fra styremøte 1.12.2015  
Vedtak: referat fra styremøte 01.12.2015 godkjennes med følgende endringer. Heading på referatet må 
endres fra «innkalling og sakliste..» til «Referat». 

16/3 Arbeidende styreleder - info og avtale/arbeidsoppgaver  
Vedtak: Arbeidsavtale/arbeidsoppgaver tas til orientering.  
Styret har følgende merknader: Styret uttrykker bekymring for økt bruk av rådgiverne til nasjonale 
oppgaver, og er redd for at dette kan medføre at regionen på sikt kan miste ønskede rådgiver ressurser. 

16/4 Kulturskoledagene 2016 - evaluering 
Det var en åpen diskusjon rundt kulturskoledagene. Dagene var vellykkede og styret gav honnør til de 
ansatte. I hovedsak gode foredragsholdere, bør ha en felles og «pang» avslutning. Kvalitetssikre 
påmeldingsystem, frister.  Tirsdag var svært bra, onsdag begynte bra men fremstod ikke like vellykket 
mot slutten. Fagplandelen ble ikke så involverende i alle grupper og ut i fra muntlige tilbakemeldinger ble 
denne delen opplevd litt demotiverende. Bør ha med foredragsholdere fra dans. Evaluering fra deltakerne 
var ikke klar til styremøtet. 

Vedtak: 
Evaluering av kulturskoledagene (deltakere) tas opp på neste styremøte. 

16/5 Kulturskoledagene 2017  
Vedtak: Neste kulturskoledager planlegges til 31. januar - 1. februar. BTV er vertskapsregion 
fremforhandler sted, i nær tilknytning til tog/buss/fly eksempelvis Larvik. Rut Jorunn Rønning og Anders 
Rønningen har ansvar planlegging og prosess. De legger frem skisse for innhold og organisering. 
Evaluering av kulturskoledagene 2016 og forbedringspunkter arbeides inn. 

15/18 Politisk strategi - status 
Vedtak: Politisk årshjul versjon 2, tas til orientering og er gjeldende som politisk strategi frem til det 
foreligger en nasjonal strategi. 

16/6 Lokaler 

Det er minst fem mulige scenarier: 
A) Reforhandle avtalen med NMF i samme lokaler som nå. 
B) Samlokalisering i Seilduken  
C) Inngå avtale med Oslo Musikk og kulturskole - Edvard Munch VGS (Schougs) 
D) Inngå avtale med andre kulturskoler 
E) Hjemmekontor 

Vedtak:  

Dato og tid: Tirsdag 16. februar 2016, kl. 0915-1445

Sted : Storgata 8, 5. etasje
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Administrasjonen konsekvensutreder fire alternativer A) Reforhandle avtalen med NMF, dagens lokaler, 
B) Samlokalisering i Seilduken, C)  Oslo Musikk og kulturskole - Edvard Munch VGS (Schougs) og E) 
Hjemmekontor, og gir sitt forslag til styret. Saken tas opp til behandling på neste styremøte (19. april) 

16/7 Økonomi 
Forslag til vedtak: Regnskapet 2015 godkjennes. Regnskapet for 2015 sendes til revisjon. 
Budsjett for 2016 tas til orientering. 

16/8 Status Rammeplanimplementering og fagplan - høringsprosess  
Orientering: Rådgivere orienterte om status  

16/9 Regionsmøte - mai 
Vedtak: I tillegg til rammeplanarbeid utvides regionsmøtet (rådsmøte) til å omfatte DKS - 100% 
kommune og info/saker til Landsmøte 2016. 

16/10 Landsmøte 2016 
Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra styret (Erling og Sigbjørn) og 1 
fra hvert fylke totalt 5 stk som ser på mulige saker som må løftes inn i Landsmøte. Regionsmøtet (mai) 
inviteres til å komme med innspill til saker. Medlems kommunene inviteres til et Landsmøte-møte når 
sakslisten for Landsmøte 2016 foreligger. Administrasjonen for i oppgave å rekruttere representanter fra 
kommunene, fortrinnsvis ordfører, rådmenn eller kultursjef. 

16/11 Team Øst  
Vedtak: Følgende saker løftes inn i team Øst: 
- det flerkulturelle, hvordan møter vi utfordringene i kulturskolene 
- Den kulturelle skolesekken 
- Oppfølging av Skaarutvalget 
- Utviklingsmidler 

16/12 Årets kulturskolekommune 2016 - Nominasjon region Øst. 
Bjørn Morten Kjærnes meldte seg inhabil da han har et arbeidsforhold i Ås kommune. 
Vedtak: Region øst nominerer Ås kommune til årets kulturskolekommune.  

16/13 Nettverk - Dans 
Orientering om nettverk ble gitt i møtet. Styreleder kontakter Cecilie for å avtale tidspunkt for nytt 
ressursgruppemøte. 

16/14 Drømmestipendet 
Orientering ble gitt i møtet. Kommuner som ikke ennå har nominert/logget seg på portalen er fulgt opp 
med egen epost og påminnelse om frist for å nominere. 

 16/15 Eventuelt 
- Lederkonferanse NMH, styrets medlemmer er selv ansvarlig for å melde seg på konferansen 
- PULSE-invitasjon (NMF) 26. febr. - Erling deltar 
- Samarbeid MIS - studietur/konferanse Grimstad uke 39, oppfølging av studieturen til Finland 
- Årsmøte 2017, sted og dato må avklares. 
  

Sign.                                                                                                   Sign. 
Erling J. Myrseth, styreleder                                                              Rut Jorunn Rønning, rådgiver      

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no

