
 

Protokoll landsstyret 2018 

      

 

 Side 1 
 

 

Gardermoen 14. – 15. juni 

  

Landsstyret:  

Leder Nils R. Sandal   

Nestleder Heidi Hesselberg Løken  

Styremedlem Alexander Krohg Plur  

Styremedlem Berit K. Graftås 

Styremedlem Marianne Bremnes 

Varamedlem Bård Hestnes for Ann-Synnøve Bendixen 

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland 

Fylkesleder Sissel Anette Myhre, Finnmark 

Fylkesleder Cato Simonsen, Troms 

Fylkesleder-vara Hanne Merete Paulsen, Nordland 

Fylkesleder Bjørn Skjelstad, Nord-Trøndelag 

Fylkesleder Helge Rolstadås, Sør-Trøndelag 

Fylkesleder Torbjørn Larsen, Møre og Romsdal 

Fylkesleder Trude Skarvatun, Sogn og Fjordane 

Fylkesleder Anne Lene Østvold Jordåen, Hordaland 

Fylkesleder Kjell Olav Henriksen, Rogaland 

Fylkesleder Finn Helge Lyster, Oppland 

Fylkesleder Terje Røe, Hedmark 

Regionleder Jon Terje Johnsen, Agder 

Fylkesrepresentant Øystein Åmdal, Agder 

Regionleder Inger-Lise Blakstad, BTV – fra sak 2018.06 E 

Fylkesrepresentant Maja Foss Five, BTV – fra sak 2018.06 E 

Fylkesrepresentant Guri Røsok, BTV 

Regionleder Henrik Eurenius, Øst 

Fylkesrepresentant Kjersti Sandvik, Øst 

Fylkesrepresentant Sigbjørn Solheim, Øst 

 

Forfall: 

Styremedlem Liv Kari Eskeland 

Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen 

Regionleder Inger-Lise Blakstad, BTV – torsdag 14. juni 

Fylkesrepresentant Maja Foss Five, BTV – torsdag 14. juni 

 

Administrasjonen:  

Morten Christiansen, direktør  

Merete Wilhelmsen, assisterende direktør 

Egil Hofsli, kommunikasjonssjef 

Lars Emil Johannessen, referent  
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 Side 2 
 

Saker:   

 

  

Sak 2018.00 A  Konstituering av landstyremøte 2018 

Vedtak:  

Kunngjøring, innkalling og kjøreplan til landsstyremøte 2018 

godkjennes. 

 

Innkommet sak 2018.06 B, Innspill til virksomhetsplanen i 

Norsk kulturskoleråd, flyttes og kommer før sak 2018.03 

Virksomhetsplan. 

   

 

Sak 2018.00 B  Informasjon og rapportering til landsstyret 2018 

Vedtak:  

Landsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 2018.01 

  

  

Årsmelding 2017 
 

Vedtak: 

Landsstyret godkjenner årsmelding 2017 – 2018, med de 

justeringer som ble gjort i møtet.  

 

 

Sak 2018.02 

  

  

Regnskap 2017 
 

Vedtak: 

Landsstyret godkjenner regnskap for 2017. 
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Sak 2018.03 

  

  

Virksomhetsplan 
 

Vedtak: 

1. Landsstyret vedtar forslag til virksomhetsplan for Norsk 
kulturskoleråd 2019. 

 
2. Sentralstyret gis myndighet til å vedta tiltak basert på 

innspill fra fylker/regioner og ansatte. 
 
3. Landsstyret viderefører følgende felles fokusområder som 

omfatter hele organisasjonen: 

• Fortsatt arbeid med å etablere et permanent 
utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og 
kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk. 

• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, 
flyktninger og utenforskap. 

• Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag 

for utvikling av lokale læreplaner. 

 

Protokolltilførsel fra region øst: 

 

1. Norsk kulturskoleråd skal arbeide inn mot ulike politiske 
nivåer for å sikre at alle barn har mulighet til et tilbud i 
kulturskolen, i samhandling med grunnskolen, uavhengig 
av sosioøkonomiske forhold. 
 

2. Norsk kulturskoleråd tar initiativ til samarbeid med UH-
sektor om utvikling av program for videre- og 
etterutdanning av kulturskolelærere og kulturskoleledere. 

 
3. Norsk kulturskoleråd skal tilby rådgivning og veiledning, i 

samarbeid med KS, om kulturskoleutvikling i fylker og 
kommuner.  

 

 

Sak 2018.04 

  

  

Budsjett 2019 
 

Vedtak: 

Norsk kulturskoleråds landsstyre vedtar det fremlagte 

rammebudsjett for 2019. 
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Sak 2018.05 

 

 

  

Tid og sted for landstinget 2020 
 
Vedtak: 
 
 
1. Landstinget 2020 legges til Scandic Hell Værnes i 

Stjørdal kommune.  
 
2. Sentralstyret fastsetter dato for landstinget 2020 senest i 

første styremøte høsten 2018.  
 

Sak 2018.06 A 

 

Fagplan film, animasjon og spillutvikling 

 
Vedtak: 

1. Landsstyret ber sentralstyret forberede en sak til 

landsstyret 2019 om videre utvikling av fagplaner. 

 

2. Sentralt for arbeidet vil være å prioritere og begrunne 
hvilke fag kulturskolene trenger nye fagplaner i for å være 
rustet for fremtiden 

 

 
 

Sak 2018.06 B 

 

Innspill til virksomhetsplanen i Norsk 

kulturskoleråd 
 

Sentralstyrets innstilling: 

1. Innspillene er innarbeidet i virksomhetsplanen for 
kommende periode i tråd med saksframlegg. 

 
2. Landsstyret imøteser Landstingets behandling av sak 5.1 

og 5.2 i 2020. 
 
3. Drøftingen under landsstyremøte tas til etterretning. 
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Sak 2018.06 C 

 

Norsk kulturskoleråds arbeid med 

Kulturskolemeldingen 
 

Vedtak: 

1. Norsk kulturskoleråd setter ned arbeidsgrupper i hver 
region for å involvere hele organisasjonen i arbeidet med 
Stortingsmeldingen. Saken prioriteres høyt for å skape 
fremtidens kulturskole. 

 
2. Norsk kulturskoleråd skal sikre at alle deler av 

organisasjonen involveres i arbeidet med 
Kulturskolemeldingen. 

 
 
 

Sak 2018.06 D 

 

Vurdering for læring i samarbeid med 

Utdanningsdirektoratet 
 

Vedtak: 

1. Norsk kulturskoleråd tar kontakt med 
Utdanningsdirektoratet for råd og veiledning i vurdering 
for læring. 

 
2. Vurdering for læring blir fast tema for plenumsforedrag på 

Kulturskoledagene, fortrinnsvis i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet. 

 
3. Arbeidet sees i sammenheng med kapittel 4 i 

Rammeplanen om kvalitetsutvikling i kulturskolen, samt 
avsnittene der vurdering for læring er omtalt. 

 
 

Sak 2018.06 E 

 

Rettleiingshefte for nye kulturskuleleiarar 

 
Vedtak: 

Landsstyret imøteser det videre arbeid med denne saken ut 

fra saksframlegget. 
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Sak 2018.06 F 

 

Reiseutjevning ved Landstinget 
 

Vedtak: 

Sentralstyret i Norsk kulturskoleråd ber om at det foretas en 
revidering av vedtektene i forbindelse med Landstinget 2020 
som regulerer reiseutjevning som foreslått i saksframlegget. 
 
 

Sak 2018.06 G 

 

Organisasjonens regnskapsføring 
 

Vedtak: 

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering 

 
  

Sak 2018.06 H 

 

Politisk plattform 
 

Vedtak: 

1. Landsstyret ber om at det igangsettes et arbeid med 
politisk plattform for Norsk kulturskoleråd. 
 

2. Arbeidet med utarbeidelse av plattform må involvere 
fylkes- og regionlag, Landsstyret i 2019 og alle 
medlemmer før den vedtas på Landstinget i 2020. 
 

 

Sak 2018.06 I 
 

Fremtidens kulturskole 
 

Vedtak: 

Saken oversendes sentralstyret som bes forberede en 
sak om fremtidens kulturskole til landsstyret 2019. 
 
 

Sak 2018.06 J 

 

Hvilke tjenester og ytelser skal kulturskolene 
motta for medlemskontingenten de betaler til 
Norsk kulturskoleråd? 
 

Vedtak: 

Landsstyret tar saksutredningen til etterretning. 
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Sak 2018.06 K 

 

Kulturskole for alle? 
 

Vedtak: 

1. Utvide begrepet inkludering i landstingsvedtak 5.1 
«Flyktninger og kulturskolen» – til å la begrepet gjelde 
i et større omfang som også omfatter utenforskap i 
hht de fire kulepunktene som er nevnt i 
saksutredningen. 
 

2. Norsk kulturskoleråd løfter tematikken rundt 
«Kulturskole for alle» ved en økt satsning på politisk 
dialog om temaet, i samarbeid med KS og andre 
relevante aktører. 
 

 

Sak 2018.06 L 

 

Synliggjøring av kulturskolene  
 

Vedtak: 

1. Landsstyret ber Norsk kulturskoleråds ledelse og 

kommunikasjonsavdeling om fortsatt å legge vekt på 

å utvikle, vurdere og iverksette hensiktsmessige tiltak 

som kan styrke synliggjøringen av kulturskolene.  

 

2. Ideer som kulturskolenes år, felles reklamefilmer 

m.m. og samarbeid med tidligere elever tas med i 

arbeidet. 

 

 
Sak 2018.07  

 

Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i 
perioden mellom landstingene 
 
Vedtak: 

Det er i landsstyremøtet 2018 ikke behov for å 

gjennomføre suppleringsvalg. 
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Sak 2018.08 A 

 

Kommune- og regionreformen – 
konsekvenser for Norsk kulturskoleråd 
 

Sentralstyrets innstilling: 

1. Det oppnevnes et utvalg for å utrede endrede 
vedtekter, økonomi og rådgiverressurser regionalt i 
tråd med saksframlegget og diskusjon på Landsstyret 
2018. 

 
2. Utvalget består av assisterende direktør, kontorsjef 

og politisk representasjon fra tre fylker/regioner. 
 
3. Ordningen med 40 % basisressurs bør inneholde en 

styrking av det regionale og lokale arbeidet. 

 

4. Saken legges fram for Landstinget 2020 
 

 

 
Sak 2018.08 B 

 

Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen 
 

Sentralstyrets innstilling: 

1. Landsstyret tar til etterretning at Landstinget har 

vedtatt satser for 2016-2020. 

 

2. Dersom fylkes-/regionstyrene har annen praksis, må 

dette endres i henhold til landstingets vedtak. 

 

3. Landsstyret tar orienteringen om opprettelsen av 

politisk sekretariat til etterretning. 

 

 

 

 
 


