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Sak 2015.34 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 



 

 Norsk Kulturskoleråd 
N-7491 Trondheim 

 +47 7356 2000 tel 
+47 7356 2001 fax 

 www.kulturskoleradet.no 

 
Sted/dato 
 
Dokumentnavn 
 
Styresekretær 

Trondheim 6. oktober 2015 
 
Innkalling styremøte 2015-05 
 
Lars Emil Johannessen, +47 907 43 814 

 
Styret: 
Leder Nils R. Sandal  
Nestleder Heidi Hesselberg Løken 
Styrerepresentant Liv Kari Eskeland  
Styrerepresentant Mattias Lundqvist  
Styrerepresentant Marianne Bremnes 
Styrerepresentant Anders Aabø 
Styrerepresentant Sigrun Fostad 
Styrerepresentant Berit K. Graftås 
 
Administrasjonen: 
Morten Christiansen 
Gunn Otnes  
Lars Emil Johannessen, referent 
 
Innkalling til styremøte 2015-05  
 

Arrangement Dato Gjelder Sted 

Sentralstyremøte 2015-05 
 

18. 11 klokken 13:00  
til  
19.11 klokken 15:00 
 

Hele styret  Norsk 
kulturskoleråds 
lokaler i 
Fjordgata 1 

 
Styreplan 2015 
 

Styremøte Dato Sted Saker 

2015 - 05 18. 11 klokken 13:00  
til  
19.11 klokken 15:00 
 

Trondheim 
 

Regnskap 3.kvartal  
Budsjett 2016 
Gjennomgang av Vedtektene 
Sjekkliste for styrearbeid 
gjennomgås og revurderes 
Daglig leders rapport til styret 
med medarbeidertilfredshet 
Styreinstruks med årsplan for 
2016 

    

 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
 

                                
Lars Emil Johannessen 
styresekretær  



 
 

Sakliste - styremøte 2015-05    
 
 
Saker :  
 
Sak 2015.34 Godkjenning av innkalling og sakliste    

  
Sak 2015.35 Godkjenning av protokoll styremøte 2015-04 
 
Sak 2015.36  Direktørs rapport til styret 
 
Sak 2015.37  Regnskap 3. kvartal 2015 
 
Sak 2015.38  Budsjett 2016 
 
Sak 2015.39  Gjennomgang av vedtektene 
 
Sak 2015.40  Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes 
 
Sak 2015.41  Styreinstruks for Norsk kulturskoleråd 
 
Sak 2015.42  Rammeplan 
 
Sak 2015.43 Eventuelt  
 

 
Referatsaker : 

 
Ingen referatsaker 
 
 

Strategisak : 
 

 
Strategisak 2015.05 Kulturskolen på den politiske dagsorden  
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Sak 2015.35 Godkjenning av protokoll styremøte 2015.04 

 
Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2015.04 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll godkjennes. 

 



     

 
 
 
Nils R Sandal 
Styreleder 

 
 
Heidi Hesselberg Løken 
Nestleder 
 

 
 
Berit K. Graftås 
Styremedlem 

 
 
Sigrun Fostad 
Styremedlem  
 

 
 
Marianne Bremnes 
Styremedlem 
 

 
 
Liv Kari Eskeland 
Styremedlem 
 

 
 
Anders Aabø 
Styremedlem/Ansattes representant 
 

 
 
Gro Dalen 
Varamedlem 

 

Protokoll - styremøte 2015-04 
Møtet ble holdt i Trondheim 4. september 2015 

 
Styret: 
Leder Nils R. Sandal  
Nestleder Heidi Hesselberg Løken 
Styrerepresentant Liv Kari Eskeland  
Styrerepresentant Marianne Bremnes 
Styrerepresentant Anders Aabø 
Styrerepresentant Sigrun Fostad 
Styrerepresentant Berit K. Graftås 
Vararepresentant Gro Dalen 
 
 
Forfall: 
Styrerepresentant Mattias Lundqvist 
 
 
Administrasjonen: 

Morten Christiansen 
Gunn Otnes  
Lars Emil Johannessen, referent 

 
 

Saker :  
 
Sak 2015.23 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 

Vedtak: 
 

Innkalling og saksliste godkjennes 

   
  

Sak 2015.24 Godkjenning av protokoll styremøte 2015-03 
 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes. 

 
 



     

 
 
 
Nils R Sandal 
Styreleder 

 
 
Heidi Hesselberg Løken 
Nestleder 
 

 
 
Berit K. Graftås 
Styremedlem 

 
 
Sigrun Fostad 
Styremedlem  
 

 
 
Marianne Bremnes 
Styremedlem 
 

 
 
Liv Kari Eskeland 
Styremedlem 
 

 
 
Anders Aabø 
Styremedlem/Ansattes representant 
 

 
 
Gro Dalen 
Varamedlem 

 

Sak 2015.25  Direktørs rapport til styret 
 
           Vedtak: 
 

Styret tar direktørs rapport til orientering. 
 

 
Sak 2015.26  Regnskap 1. halvår 2015 
 

Vedtak: 
 
Regnskapet pr. 30/6.2015 viser et underskudd på kr 336 162 og vi ligger under 
budsjett for perioden og viser til en nedgang sammenlignet med samme periode i 
fjor. 

 
Norsk kulturskoleråd har en noe anstrengt likviditet. 

 
Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering. 
 
Styret ber om en rapport over den økonomiske situasjonen i midten av oktober 
2015.  

 
 
Sak 2015.27  Direktørs stillingsinstruks 
 

Vedtak: 
 
Styret opprettholder stillingsinstruks for direktør. 
 
Stillingsinstruksen er gjenstand for en årlig evaluering og følger styrets styreplan. 

 
 
Sak 2015.28  Norsk kulturskoleråds forsikringsordninger 
 

Vedtak: 
 

Styret tar ovennevnte til orientering. 
 
Styret ber om en egen sak om Norsk kulturskoleråds pensjonsordning i løpet av 
våren 2016. 



     

 
 
 
Nils R Sandal 
Styreleder 

 
 
Heidi Hesselberg Løken 
Nestleder 
 

 
 
Berit K. Graftås 
Styremedlem 

 
 
Sigrun Fostad 
Styremedlem  
 

 
 
Marianne Bremnes 
Styremedlem 
 

 
 
Liv Kari Eskeland 
Styremedlem 
 

 
 
Anders Aabø 
Styremedlem/Ansattes representant 
 

 
 
Gro Dalen 
Varamedlem 

 

 
 
Sak 2015.29 Norsk kulturskoleråds styreinstruks 
 

Vedtak: 
 

Styreinstruks fra 4. september 2015 vedtas. 
 
 Styret setter av tid 15. oktober 2015 mellom 09:00 – 11:00 til et eventuelt 

telefonmøte. 
 
 Møtet i november avholdes 18. – 19. november 2015.  

 
 
Sak 2015.30 Søknad fra Norsk kulturskoleråd Nordland 
 

Vedtak: 
 

Søknad fra Norsk kulturskoleråd Nordland innvilges for inneværende 
styreperiode. 

 
Styret i Norsk kulturskoleråd Nordland innkaller til møte med valgkomiteen og 
assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd innen utgangen av mai 2016, for å 
iverksette arbeidet frem til årsmøte våren 2017. 

 
 
Sak 2015.31 Landsmøte 2016  
 

Vedtak: 
 

Landsmøte 2016 avholdes i Stjørdal kommune på en dag, med mulighet for 
fremmøte og felles bespisning kvelden før. 

  
 
Sak 2015.32 Styringsgruppen for IRISprosjektet  
 

Vedtak:  
 
Norsk kulturskoleråd BTV´s styre anmodes om å velge ny representant til 
IRIS´styringsgruppe, med virkning fra 01.10.2015. 



     

 
 
 
Nils R Sandal 
Styreleder 

 
 
Heidi Hesselberg Løken 
Nestleder 
 

 
 
Berit K. Graftås 
Styremedlem 

 
 
Sigrun Fostad 
Styremedlem  
 

 
 
Marianne Bremnes 
Styremedlem 
 

 
 
Liv Kari Eskeland 
Styremedlem 
 

 
 
Anders Aabø 
Styremedlem/Ansattes representant 
 

 
 
Gro Dalen 
Varamedlem 

 

 
 
Sak 2015.33 Eventuelt  
 
   Ingen saker 

 
Referatsaker : 

 
Referatsak 2015.14 Nasjonal og internasjonal deltakelse og representasjon 
 

Vedtak:  
 

Styret ber om at denne saken i fremtiden blir en muntlig orientering, og at den går ut av  
sakskartet. 

 
 
Referatsak 2015.15 Referat fra fylkes- og regionstyremøter 
 
 Vedtak: 
 
 Styret ber om at denne saken går ut av sakskartet og forholder seg til informasjon på      
             kulturskolerådets nettsted. 
 
 

Strategisak : 
 

 
Strategisak 2015.04 Kulturskolen på den politiske dagsorden  
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Sak 2015.36 Direktørs rapport til styret 

 

Saksdokumenter:  

Saksbehandler:         Morten Christiansen     

 

  
 

Saksutredning: 
Med bakgrunn i sak 2014.04 Styreinstruks skal direktør rapportere til styret ut fra følgende 
oppsett: 
Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:  
 
Hvert styremøte: 

• Personalsituasjonen  

• Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsmøte- og 

sentralstyrevedtak) 

 
I tillegg kvartalsvis: 

• Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking  

 
I tillegg årlig: 

• Medarbeidertilfredshet 

 
Personalsituasjonen 
Norsk kulturskoleråd har de planlagte stillinger besatt.  
Årets medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Vår bedriftshelsetjeneste har bistått i 
arbeidet, og er den eksterne instansen som mottar og bearbeider undersøkelsen. Vi har pr 
10.11.2015 ikke fått bedriftshelsetjenestens analyse av undersøkelsen, men vil ta dette 
direkte i styremøtet så fremt analysen er ferdig. 
 
Vi er i ferd med å ferdigstille del to av den omfattende kompetansekartleggingen som startet i 
juni 2015. Det gjennomføres nå samtaler med hver enkelt medarbeider med bakgrunn i 
kartleggingen. I samtalene fokuseres det spesielt på følgende sentrale kompetanseområder:  

 Kapasitetsbyggingskompetanse 

 Rammeplankompetanse 

 Læreplankompetanse 

 Veilederkompetanse 

 Kulturskolekompetanse 
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Det er utarbeidet et kriteriesett knyttet til disse kompetanseområdene, og det er satt opp 
grenseverdier for hvor det forventes at medarbeiderne skal ligge i en score mellom 1 og 6. 
I samtalen fokuseres det også på gapene mellom den enkeltes vurdering av egen kompetanse 
i forhold til ønsket kompetanse. Kompetansekartleggingen vil tydeliggjøre en forventing til 
den enkelte om hvor det trengs å utvikle egen kompetanse med bakgrunn i organisasjonens 
behov. 
 
Dette arbeidet vil danne et viktig grunnlag for arbeidet videre, spesielt med tanke på 
utviklingen av et veilederkorps. 
 
Det vil gjøres to hovedgrep i forhold til kompetanseutvikling. For det første vil 
ansattesamlingen i uke 6 2016 ha veilederkompetanse og kapasitetsbyggingskompetanse som 
hovedtema. For det andre vil vi bygge kulturskolekompetansen i organisasjonen ved å sende 
medarbeidere på hospitering i kulturskoler rundt i landet. 
 
Det er stor variasjon i kulturskolerådets kompetanse med bakgrunn i overnevnte, men på 
generell basis kan vi si at det vil være behov for et kompetanseløft med bakgrunn i de sentrale 
kompetanseområdene. 
 
Når det gjelder sykefravær er dette på 8,2 % pr 30.9.2015. 0,82 % av dette er basert på 
egenmelding / barns sykdom. 7,5 % skyldes langtidssykemeldinger som ikke er direkte relatert 
til forhold på arbeidsplassen. 
 
 
Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsmøte- og 
sentralstyrevedtak) 
Kulturskolerådet er inne i en svært hektisk periode. Arbeidet med gjennomføring av tiltak i 
virksomhetsplanen er i full gang, og det er stor aktivitet som involverer alle medarbeidere. 
I forhold til dialog og kontakt med myndigheter og KS er erfaringen at Norsk kulturskoleråd 
har høy kredibilitet hos en rekke ulike aktører. Kulturskolerådet blir konsultert i sentrale 
utviklingssaker. Her må spesielt nevnes omstruktureringen av Den Kulturelle Skolesekken 
(DKS). Vi har, som nevnt i forrige styremøte, hatt samtaler med KD og KUD. I tillegg har AU 
hatt møte med Rikskonsertene og KUD. Kulturskolerådet har også deltatt på aktuelle 
samlinger og konferanser knyttet til temaet, og har deltatt sammen med KS i møte med KD, 
KUD og Rikskonsertene om saken. Norsk kulturskoleråd er bindeleddet mellom mange av 
aktørene, og det oppleves som svært givende og fruktbart å delta på disse ulike arenaene. 
 
Samarbeidet med KS er svært sentralt. I denne sammenheng har flere av fylkes- og 
regionavdelingene opprettet kontakt med KS Regionalt. 
 
Fagplanarbeidet er nå inne i sin avsluttende fase. Det arbeides med ”høring” og 
tilbakemelding gjennom utprøving og pilotering av fagplanen som del av kvalitetssikringen av 
planene. Dette skal gjennomføres i perioden frem til mai 2016 bl.a. ved at tre 
kommuner/kulturskoler i hvert fylke vil utfordres som pilotkommuner. I denne prosessen vil vi 
bruke alle medarbeidere knyttet til ulike veilederteam, for på denne måten kunne innhente 
tilbakemeldinger på fagplanene samtidig som det høstes erfaring og kunnskap i det å jobbe 
som veileder. 
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Det gjennomføres nå regionale kulturskoledager rundt i landet. Dette er en direkte følge av 
anbefalingene i Skaar-utvalget. Kulturskoledagene skal ha et nasjonalt og overordnet fokus, 
satt inn i en regional kontekst: 

 Ett arrangement, spredt over fire landsdeler (i alt sju arrangement) for «å nå flest 

mulig, med felles sikringskost, til samme tid» 

 Kulturskoledagene vil ha fokus på hvordan kulturskolene skal ta i bruk den nye 

rammeplanen.  

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er likt over hele landet, men med muligheter for lokale 
tillegg og tilpasninger der det måtte være ønskelig. Foredrag, gruppediskusjoner, verksted og 
debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «Mangfold og fordypning» via, i utgangspunktet, fem 
felles overskrifter: 
 

1. Hva – Rammer rammeplanen meg? 
2. Den gode kulturskoleeier 
3. Kvalitet og kompetanse i kulturskolen 
4. Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv 
5. Kulturskole for alle! 

 

 
Regnskap og nøkkeltall 
Norsk kulturskoleråd er fremdeles i en krevende økonomisk situasjon – med små økonomiske 
reserver, men, som den økonomiske gjennomgangen som ble sendt ut medio oktober viste, 
begynner pila å peke rett veg. Her viser jeg forøvrig til sak 2015.37.  
Vi venter spent på statsbudsjettet. I første omgang er det signalisert et tilskudd på omlag 19 
millioner, noe som er tilnærmet status quo i forhold til fjoråret. Som orientert om i forrige 
styremøte er det sendt en søknad med et betydelig høyere beløp. Dette begrunnet i 
implementeringen av rammeplanen og utvikling av et veilederkorps. Det har i denne 
sammenheng kommet positive signaler fra KrF som ønsker å heve tilskuddet med tre 
millioner. Da med fokus på rammeplanimplementering. 
 
Det vil fremdeles være viktig å arbeide for at Norsk kulturskoleråd får en egen post på 
statsbudsjettet, og ikke behøver dele posten med andre aktører, eller at søknaden skal gå via 
UDIR som en ekstern aktør med andre prioriteringer. 
 
Uansett vil neste års aktivitet være basert på streng prioritering av tiltak. Rammeplanen og de 
ulike tiltakene knyttet til denne vil ha hovedfokus. Se budsjettforslag, sak 2015.38.  
 
Når det gjelder inntjening er vi midt i gjennomføringen av vårt mest inntektsbringende tiltak, 
Kor Arti'. Det er derfor litt tidlig å si hvordan det ligger an i forhold til budsjetterte inntekter. 
Det ser ut som om Kor Arti'-digital fremdeles er en suksess. Forholdet rundet drift og videre 
utvikling av Kor Arti'-digital er imidlertid sårbart med tanke på den digitale plattformen som til 
nå er brukt. Vi ser oss om etter flere samarbeidspartnere knyttet til dette verktøyet. 
 
Norsk kulturskoleråd vil fremdeles holde tak i tiltakene som er lagt frem for å holde 
økonomien under kontroll.  
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Ytterligere tiltak kan som tidligere nevnt være nedbemanning. Men, med tanke på utviklingen 
av et veilederkorps som en sentral arbeidsform for Norsk kulturskoleråd har vi behov for 
mange. Kompetansekartleggingen vil i denne sammenheng være et viktig grunnlag for å se 
hvilken kompetanse som behøves utviklet  og rekruttert i organisasjonen i tiden fremover.  
 
Målet er fremdeles å kunne ha satt av et visst overskudd for oppbygging av egenkapital. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar direktørs rapport til orientering. 



     

Side 1 av 1 

 

Sak 2015.37 Regnskap 3. kvartal 2015 

 
Saksdokumenter: Regnskap pr 30.09.2015 med kommentarer 

 

Saksbehandler:         Gunn Otnes     

  
 

Informasjon om den økonomiske status ble som avtalt sendt i e – post til styret 12. oktober 2015.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapet pr. 30/9.2015 viser et overskudd på kr 74 398 og vi ligger tilnærmet lik budsjettet for 
perioden. 
  
Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger å behandles pr 30/9.2015. 
 
Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering. 
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Sak 2015.38 Budsjett 2016 

 
Saksdokumenter: Budsjett 2016 med kommentarer 

Saksbehandler:         Morten Christiansen/Gunn Otnes 

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar framlagte budsjett for 2016 
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Sak 2015.39 Gjennomgang av vedtektene 

 
Saksdokumenter: Vedtekter vedtatt på Landsmøte 2014 

Instruks for kontrollkomiteen 
Instruks for valgkomiteen i Norsk kulturskoleråd 
Instruks for valgkomiteen Norsk kulturskoleråd fylkesavdeling/region 
 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

Norsk kulturskoleråds perspektivskifte - jfr Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver» og Norsk 
kulturskoleråds virksomhetsplan -  gjør at det kan være hensiktsmessig å foreta en helhetlig 
gjennomgang av organisasjonens vedtekter, for å sikre at disse samstemmer med organisasjonens 
ønskede utvikling. 
 
Det er kun Norsk kulturskoleråds landsmøte som har fullmakt til å vedta eventuelle endringer av 
organisasjonens vedtekter.  
 
Etter Landsmøte i 2014, med blant annet vedtak i sak 5.2 Skaarutvalgets rapport Ny tid - nye oppgaver 
og implementeringen av denne, ser vi at det oppstår noen situasjoner som ikke bidrar til den flyt vi trenger 
å ha i organisasjonen.   
 
Det vil derfor være hensiktsmessig å sette ned et utvalg som får følgende mandat :  
 

- foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene med fokus på tydeliggjøring, forenkling og 
forbedring 

- legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016 
 
Utvalget vil bestå av : 
 

- Berit Konstad Graftås, utvalgsleder og styrets representant 
- Terje Røe, fylkesleder Hedmark 
- Hans Willoch Bræin, kulturskolerektor i Stavanger kommune 
- Merete Wilhelmsen, assisterende direktør 
- Åste Selnæs Domaas, fagsjef og sekretær for utvalget 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret setter ned et utvalg bestående av følgende personer : 
 

Berit Konstad Graftås, utvalgsleder og styrets representant 
Terje Røe, fylkesleder Hedmark 
Hans Willoch Bræin, kulturskolerektor i Stavanger kommune 
Merete Wilhelmsen, assisterende direktør 
Åste Selnæs Domaas, fagsjef og sekretær for utvalget 

 



     

Side 2 av 2 

 
 

2. Utvalget har følgende mandat : 
 
foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene med fokus på tydeliggjøring, forenkling og 
forbedring 
 
legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016 
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Sak 2015.40 Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes 

 
Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
I henhold til vedtatt styreinstruks skal denne saken opp på siste møte hvert år. 
 
I Norsk kulturskoleråd har vi et kontinuerlig fokus på sammenhengen mellom administrativt og politisk 
arbeid, og administrasjonen er derfor av den oppfatning at behovet for en slik gjennomgang er ivaretatt 
på en kontinuerlig og profesjonell måte. 
 
Organisasjonens vedtekter gjør at det også finnes en valgt kontrollkomite, og at instruksen for denne 
også må ses i sammenheng i dette arbeidet. 
 
Administrasjonen ser derfor ikke behov for en slik gjennomgang. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sjekkliste for styrearbeid tas ut av sakskartet i styreinstruksen. 
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Sak 2015.41 Styreinstruks for 2016 

 
Saksdokumenter: 
 
Saksbehandler: 

Styreinstruks for 2016             
 
Lars Emil Johannessen     

  
 

 
I henhold til vedtatt styreinstruks skal denne saken opp på siste møte hvert år. 
 
Det er ikke store endringer fra 2015, men i og med at det i 2016 skal gjennomføres Landsmøte innen 
utgangen av oktober så legges møteplanen opp i forhold til dette. 
 
Styrets egenevaluering tas ut som sak på første møte i 2016.  Dette blir ivaretatt av styreleders avslutning 
av hvert styremøte. 
 
Sjekkliste for styrearbeid vil også utgå som konsekvens av vedtak i sak 2015.40.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar framlagte styreinstruks for 2016. 



 

 
 
 
Nils R Sandal 
Styreleder 

 
 
Heidi Hesselberg Løken 
Nestleder 

 
 
Sigrun Fostad 
Styremedlem 

 
 
Liv Kari Eskeland 
Styremedlem 

 
 
Berit K. Graftås 
Styremedlem 

 
 
Marianne Bremnes 
Styremedlem 

 
 
Mattias Lundqvist 
Styremedlem 

 
 
Anders Aabø 
Styremedlem/ Ansattes repr. 

 
 

 

 

 

STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD 

1.  Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid (jfr § 5 og 8 i Vedtektene) 

Styret består av åtte medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet 

har leder dobbeltstemme. 

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. 

Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret 

skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for 

skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når 

fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige sammensatte 

referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.  

Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité. 

 

Styret har tilsettingsansvar for direktør. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet 

mellom landsmøtene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, 

organisasjoner og myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for 

virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor 

offentlige myndigheter. 

 

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk 

kulturskoleråds styre drøfter virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle 

saker. 
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2. Styreplan  - årsplan 2016 

Styremøte Tid Sted Saker 

2016 - 01 3. – 4. februar Trondheim Politisk workshop 

2016 - 02 13. – 14. april Trondheim Regnskap 1. kvartal 
AMU-Årsrapport 

2016 - 03 1. - 2. juni 
 

Trondheim Signering av årsregnskap 
Landsmøte 

2016 - 04 7. – 8. September Trondheim Regnskap 2.kvartal 
Forsikringsordninger 
gjennomgås 
Innkomne Landsmøtesaker 

2016 - 05 19. Oktober Stjørdal 
 

Regnskap 3.kvartal 
Landsmøteforberedelser 

2016 - 06 7. – 8. Desember Trondheim Budsjett 2017 
Gjennomgang av Vedtektene 
Daglig leders rapport til styret 
med medarbeidertilfredshet 
Daglig leders stillingsinstruks 

 

 

3. Styremøter og styrets arbeidsform 

Det avholdes 4 – 6 styremøter årlig. Møtene skal som hovedregel legges til 

sentraladministrasjonen i Trondheim, men når det er hensiktsmessig kan styremøter legges i 

tilknytning til andre arrangementer i rådets regi.  

Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets 

behandling og godkjennelse. 

Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendt 

underlagsdokumentasjon. Styrets medlemmer skal påse at de ikke forstyrres eller må 

håndtere andre oppgaver under styrearbeidets gang. 

Styreleder setter av tid på slutten av hvert møte til evaluering. 

Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig oppgave.  
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4. Styrets sekretærfunksjon 

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart, sørge for at rådets 

protokoller er oppdatert til enhver tid, at alle underskrifter innhentes i forbindelse med 

styremøter eller i etterkant. Protokoller oppbevares i egen perm på brannsikkert sted. 

5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger 

Innkalling til de ordinære styremøtene skal sendes én måned før hvert styremøte. Innkallingen 

sendes per e-post til styrets medlemmer, direktør og kontorsjef. Styresekretær fører protokoll 

med vedtak på møtene. Andre interne og eksterne deltakere inviteres inn ved behov. 

Varamedlemmer som er valgt av Landsmøtet innkalles ved forfall. 

Sakskart utsendes ei uke før hvert styremøte.  

Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted. 

Alle ansatte og fylkes- og regionledere skal ha tilgang til intranettets ”sentralstyrerom” hvor 

sakskartene og protokollene ligger. 

6. Direktørs rapport til styret 

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Se også pkt 2 hvor styreplanen fastsetter 

tidspunkt for de ulike rapporteringene. Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert 

styremøte med ulikt innhold:  

Hvert styremøte: 

 Personalsituasjonen 

 Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak fra Landsmøte- og 

sentralstyret. 

I tillegg kvartalsvis: 

 Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking  

I tillegg årlig: 

 Medarbeidertilfredshet 
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7. Direktørs stillingsinstruks 

Direktørs stillingsinstruks utarbeides etter vedtak i sak 2014.09 Organisasjonsplan. 

8. Styreinstruksen 

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan erstatter tidligere instruks vedtatt i 

styremøte 04.09.2015.  

Styreinstruks og styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret. 
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Sak 2015.42 Rammeplan  

 
Saksdokumenter:  

Saksbehandler:         Åste Selnæs Domaas 

  
 

Arbeidet med Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» er hovedfokus for alt av 
Norsk kulturskoleråds utviklingsarbeid inneværende periode.  
 
Veiledning for rammeplanimplementering: 
Veiledning for lokalt rammeplanarbeid ble ferdigstilt i juni og sendt ut i tre eksemplarer til alle 
medlemskommuner v/ kulturskoleleder. I et skriv som fulgte utsendingen ble leder for den 
enkelte kulturskole anmodet om å overlevere to eksemplar til sentrale aktører på 
skoleeiersida, i tillegg til å dele den digitale versjonen. KS, ved administrerende direktør Lasse 
Hansen, utarbeidet et følgeskriv til veiledningen, og følgeskrivet ble sendt til alle landets 
kommuner v/ ordfører. I dette følgeskrivet poengterer KS «rammeplanen og veiledningens 
betydning som nyttige og viktige dokument i arbeidet med å skape et godt kulturskoletilbud i 
kommunen». 
 

Fagplanarbeidet – rammeplanens kapittel 3: 
Fagplangruppenes arbeid med å utarbeide fagplaner for fem av kulturskolens fag nærmer seg 
slutten. Fagplangruppene har i alt vært samlet til fire møter i egen faggruppe, i tillegg til to 
felles møter for alle fagplangruppene. Gruppene var samlet til andre fellesmøte på Værnes 3. 
september, og også de av de ansatte i Norsk kulturskoleråd som ikke har direkte ansvar inn 
mot fagplangruppene ble invitert til å delta.  
 
Wenche Waagen er engasjert for å sammenfatte alt av skriftlig materiale fra de fem 
fagplangruppene, og det har vært tett og jevnlig dialog mellom Wenche Waagen, 
kontaktpersonene for fagplangruppene og fagsjef gjennom hele høsten. Fagplangruppenes 
arbeid med fagplanene forventes ferdigstilt pr 1. desember 2015, og Wenche Waagen er bedt 
om å ferdigstille det skriftlige materiale pr 20. desember. Per dato holdes denne tidsplanen. 
 
Høringsprosess: 
Rammeplanens generelle del var gjennom en nasjonal høringsrunde før den ble vedtatt på 
landsmøtet. Med utgangspunkt i at Norsk kulturskoleråds sentralstyre behandlet sak om 
prosess for ferdigstillelse av fagplaner på sentralstyremøte i mai 2015 legges det for 
fagplanene opp til en tredelt høringsprosess, gjennom utprøving av deler av fagplanene før 
endelig ferdigstillelse. 
 

Sak 2015.20 Rammeplan 
Deler av fagplanene prøves ut i samarbeid med utvalgte pilotskoler i løpet av høsten 2015, våren 2016. Pilotskolene velges ut i tett 
samarbeid med prosjektledelse for IRIS-prosjektet, da et fokus i dette prosjektet er prosess rundt utarbeidelse av fag- og 
læreplaner. Endelig dato for ferdigstillelse av fagplanene settes til 1. mai 2016. 
 
Vedtak: 

1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet og videre fremdrift til orientering.  
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på styremøte i løpet av høsten 2015. 
3. Sentralstyret slutter seg til forslaget til høringsprosess for fagplandelen i rammeplanenes  
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kapittel 3. 

 
Med utgangspunkt i dette vedtaket er det lagt opp til høringsprosess med følgende tre 
hovedmålsettinger: 
 
1. Gi Norsk kulturskoleråd tilbakemeldinger for endelig ferdigstilling av kapittel 3 i 

rammeplanen 

2. Bidra til å utvikle metoder for prosessarbeid som kan brukes ved implementering og 

institusjonalisering av fagplaner og utvikling av lokale læreplaner 

3. Bidra til utvikling av et metodisk arbeid med et veilederteam, med tanke på utvikling av 

veilederkorps for implementerings- og institusjonaliseringsarbeid i kommunene som del av 

rammeplanarbeidet fra høsten 2016 

Høringsprosess - Del 1 
Utvalgte kommuner med tilknytning til IRIS-prosjektet, Norsk kulturskoleråd region øst og 
Norsk kulturskoleråd BTV arbeider i perioden oktober 2015 - april 2016 med tema fagplaner 
på fire samlinger i kommunegrupper med veilederteam. 
 
Høringsprosess - Del 2 
Rådgiver og styre i hvert fylke inviterer tre kommuner i fylket til å prøve ut deler av 
fagplanene. Som i del 1 vil særlige problemstillinger og erfaringer i fagplanarbeidet fokuseres. 
Et veilederteam vil også her bistå i arbeidet. Teamet vil bestå av rådgivere fra Norsk 
kulturskoleråd tilknyttet fylket, en ressursperson tilknyttet Norsk kulturskoleråd og en 
representant fra UH-sektoren i fylke/ region. 
 
Høringsprosess - Del 3 
Det inviteres i tillegg til en åpen, nasjonal innspillsrunde. Spesifikke spørsmålstillinger til 
denne delen av høringsprosessen utarbeides gjennom del 1 og 2, og i samarbeid med 
fagplangruppene som har utarbeidet forslag til fagplaner. 
 
Gjennom en slik tredelt høringsrunde er Norsk kulturskoleråd sikret tilbakemeldinger og 
innspill på fagplanene fra et representativt utvalg av landets kulturskoler, både hva gjelder 
geografi og skolestørrelse.  
 
Endelig ferdigstilling av fagplanene er satt til mai 2016. 
 
Politisk forankring av rammeplanen lokalt 
Som en del av arbeidet med å bistå kommunene i arbeidet med rammeplanimplementering er 

det sendt ut en spørring til alle landets kulturskoler, for å kartlegge status på arbeidet med 

politisk forankring av rammeplanen. Det spørres om i hvilken form dette er gjort/ er tenkt skal 

skje, med henvisning til de ulike alternativene til politiske vedtak som skissers i Veiledning for 

lokalt rammeplanarbeid. Norsk kulturskoleråd ønsker å vise til gode eksempler på prosesser 

og saksfremlegg. Gjennom å samle gode eksempler på dette kan vi bistå kommunene 

ytterligere i arbeidet med politisk forankring av rammeplanen.  
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Ståstedsanalyse  

I rammeplanenes kapittel 2.6 Kvalitet i kulturskolen vises det til at det skal utvikles en mal for 

kvalitetssikringssystem. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse er en 

arbeidsgruppe, ledet av Lars Emil Johannessen, i gang med å utrede muligheten for et 

kvalitetssikringssystem for kulturskole.  

Forslag til vedtak: 
1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet og videre fremdrift til 

orientering.  
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering om rammeplanarbeidet på styremøte i 

løpet av vår 2016. 
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