
 

 
Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunal kulturskolevirksomhet. 
Organisasjonen har både faglige og kulturpolitiske oppgaver, og bistår kommunene med informasjon og 
rådgivning. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet planlegger og gjennomfører Norsk kulturskoleråd og 
medlemskommunene nasjonale og lokale prosjekter med fokus på kulturskoleutvikling. 
 
Kulturskolerådet har i dag 416 medlemskommuner med om lag 100 000 elever. Landstinget hvert fjerde år er 
organisasjonens høyeste organ. Mellom landstingene ivaretar landsstyret, sentralstyret og fylkesstyrer/ 
regionstyrer den politiske ledelsen. Norsk kulturskoleråd har 28 ansatte sentralt og regionalt. Organisasjonen 
har hovedkontor i Trondheim. 

 
Vikariat som rådgiver i Norsk kulturskoleråd BTV 
(Buskerud, Telemark og Vestfold) 
 
Norsk kulturskoleråd BTV har ledig et vikariat i 60 prosent for skoleåret 2017-2018 med 
tiltredelse snarest. 
 
Rådgiveren er tilsatt i Norsk kulturskoleråd sentralt og har regionale og nasjonale oppgaver. 
Arbeidet vil omfatte den daglige driften av avdelingen, informasjons- og rådgivningsarbeid 
overfor kommunene samt deltakelse i regionale og nasjonale prosjekt der regionen er involvert.  
 
Arbeid med innføring av ny rammeplan for kulturskolen vil være et sentralt arbeidsområde i 
årene framover. Skaarutvalgets rapport  «Ny tid – nye oppgaver» legger føringer for alt arbeid i 
Norsk kulturskoleråd. Se kulturskoleradet.no for mer informasjon. 
 
Rådgiveren er bindeleddet mellom sentralleddet og medlemskommunene og reising må 
påregnes. 
 
Vi søker etter en person som er kreativ, strukturert, inspirerende, har gode samarbeidsevner, 
god til å arbeide i team, evne til å arbeide gjennom – og skape gode nettverk. Personen må ha 
god kjennskap til kulturskolevirksomhet og kommunalt planverk samt ha evne til å bidra til å 
videreutvikle kulturskolene i BTV-regionen. Rådgiveren vi søker må ha evne til å iverksette 
politiske vedtak gjort i organisasjonens sentralstyre og Norsk kulturskoleråd BTV på en god 
måte. 
 
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  
 
Det er utarbeidet en arbeidsbeskrivelse for rådgiverstillingen. 
 
Det forutsettes høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen et kunstfag. Det er en fordel med leder- 
og/eller lærerpraksis fra kulturskolesektoren, gjerne også erfaring fra utviklings- eller 
prosjektarbeid. 
 
Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidssted avtales. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder i Norsk kulturskoleråd 
BTV; Inger-Lise Blakstad (telefon 958 30 383), nestleder Guri Røsok (telefon 993 91 171) eller 
assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd, Merete Wilhelmsen (telefon 922 61 698). 
 
Søknad med cv sendes til Norsk kulturskoleråd via e-post. Bruk e-postadressen 
merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju i uke 34/35. 
 
Søknadsfrist: 20. august 2017 
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