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Om årsmøtet
Fra Vedtektene i Norsk kulturskoleråd
Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016

§ 3.5.2 Årsmøte i fylkes-/regionavdelinger
Årsmøtet er fylkes-/regionavdelingenes øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene
i fylket/regionen.
Årsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av mars dersom særlige forhold ikke tilsier noe annet.
Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet.

§ 3.5.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
Medlemmene oppnevner og sender inntil fire delegater til årsmøtet med nødvendige godkjente
fullmakter. Minst en av disse bør være folkevalgt representant.
Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett:
 Godkjente delegater i alle saker.
 Fylkes/regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett ved behandling av
årsberetning og regnskap
Følgende har tale- og forslagsrett:
 Leder av fylkes-/regionavdelingens valgkomite under valg.
Følgende har talerett:
 Rådgiver, dog ikke i forbindelse med valg.
 Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
Alle vedtak skjer med simpelt flertall.
Regionale politiske og administrative myndigheter og samarbeidende organisasjoner og institusjoner
inviteres til årsmøtet.
§ 3.5.5 Saker til behandling
Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall.
Styret innstiller overfor årsmøtet kandidater til valgkomite.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis minst én delegate forlanger
det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. Fylkes-/regionavdelingenes styre leder virksomheten og setter i
verk årsmøtets vedtak og planer.
Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som Landstinget har vedtatt.

Se mer her:
www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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Delegater og observatører
Vedlagt følger dokumentene til årsmøtene for Norsk kulturskoleråd region Øst og Norsk
kulturskoleråd Oslo og Viken.
Årsmøtedokumentene og vedleggsdokumentene tas med på årsmøtet av delegater og
observatører digitalt eller i papirform. Vi ber om at dokumentene lastes ned på forhånd.
Sted
Årsmøtene avholdes på Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo.
Tidspunkt
Torsdag 21. mars.
Norsk kulturskoleråd Region Øst
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken

kl. 16.00 - 17.00
kl. 17.00 - 18.00

Registrering
Frammøte for delegater og observatører med registrering fra torsdag 21. mars kl. 15:30.
Fullmaktsbrev for delegatene fra hver kommune underskrevet av kommunal ledelse, sendes på mail
til rådgiver Hanne Gundersveen, hanne.gundersveen@kulturskoleradet.no
innen fredag 15. mars 2019.
Årsmøtekonferansen
 Årsmøtekonferansen starter med lunsj kl. 11:30, torsdag 21. mars og varer frem til kl. 13:00
fredag 22. mars med påfølgende lunsj.
 Vi inviterer til omvisning på Det Norske Teateret torsdag 21. mars kl. 10:30. I forbindelse med
omvisningen må vi bestille guider, og trenger da din påmelding til dette.
 Festmiddag kl. 20:00 torsdag 21. mars.
 Nettlenke til program http://bestilling.kulturskoleradet.no/upload/bruker/PROGRAM.docx

Konstitueringsmøte
Nytt regionsstyre for Norsk kulturskoleråd Region Oslo og Viken, har konstitueringsmøte mandag
8.april kl. 1000-1400.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen for Norsk kulturskoleråd – region Øst

Henrik Eurenius

Hanne Gundersveen

_____________________________
Styreleder Kulturskolerådet Region Øst

_____________________________
Rådgiver Kulturskolerådet Region Øst
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Innledning om årsmøtedokumenter 2019
Norsk kulturskoleråd er inne i en prosess med tilpasning til den nye kommune- og fylkesreformen i
Norge. Dette innebærer at flere fylker og regioner i forbindelse med årsmøtene 2019 er i en
sammenslåingsprosess.
I 2017 hadde Kulturskolerådet en sammenslutningsprosess hvor fylkes- og regionavdelinger opphørte
som selvstendige juridiske enheter.
Enkelte saker på årsmøtene 2019 i fylker og regioner, vil avvike noe fra gjeldende vedtekter fra 2016,
grunnet vedtak på Landsmøtet/Landstinget 2016 og sammenslåingsprosess i 2017 til én organisasjon
og får innvirkning på sak 3 og sak 6:
Sak 3 - Revidert regnskap for siste toårsperiode.
Årsmøtene i 2019 skal behandle revidert regnskap for 2017 og 2018.
 Revidert regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd er fremlagt og godkjent av Landsstyret
2018.
 Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av Sentralstyret i juni
og forelegges Landsstyret i juni 2019 for vedtak.
Vedlagt årsmøtedokumentene følger foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd
region Øst.
Sak 6 - Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av Landsstyret.
I tråd med vedtektene vedtok Landsstyret 2018 virksomhetsmålene for 2018 - 2019.
Høsten 2018 har det vært en prosess etter vedtaket i Landsstyret, der ansatte og valgte har bidratt til
de tiltakene for 2019, som ble vedtatt av Sentralstyret i desember.
Fylker og regioner skal vedta en regional operasjonalisering av tiltakene i Sak 6 ut fra regionale
prioriteringer.
Landstingets delegater oktober 2020 behandler sak om revidering av vedtektene.
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Lenker til dokumenter relatert til årsmøtene 2019


Strategi 2020 Norsk kulturskoleråd



Rammeplan for kulturskolen - «Mangfold og fordypning»



Skaar-utvalgets rapport - «Ny tid – nye oppgaver»



Landstinget 2016 – dokumentoversikt med lenker



Landsstyret 2018 – dokumentoversikt med lenker



Vedtekter Norsk kulturskoleråd vedtatt på Landstinget 2016



Region Øst styredokumenter





Region Øst og BTV kunngjøring
Region Øst og BTV innkalling
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Godkjenning av fullmaktene
Kommune

Navn

Tittel
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Delegat nr

Observatør nr
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Delegater og observatører Norsk kulturskoleråd Region Øst

Kommune

Navn

Tittel
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Delegat nr

Observatør nr
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Årsmøter 2019. Registrering

Sted: Det Norske Teateret, Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo

Registrering fra kl.: ______________________
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Saksliste årsmøtet 2019
Sak 1 Konstituering
1.1 Godkjenning av fullmaktene
1.2 Valg av representanter til tellekorps
1.3 Valg av to møtedirigenter
1.4 Valg av to referenter
1.5 Godkjenning av innkalling
1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
1.7 Godkjenning av dagsorden
1.8 Valg av representanter til redaksjonskomite
1.9 Valg av to protokollunderskrivere

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 2017-2018
Sak 3 Revidert regnskap for siste periode
Sak 4 Saker som legges fram av styret

Sak 5 Innkomne saker.
Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av Landsstyret
Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner
Sak 8 Tilleggskontingent
Sak 9 Budsjett for perioden
Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode:
Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 10.1.1 Leder
Sak 10.1.2 Nestleder
Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem
Fylkes-/regionstyret består av fra tre til sju medlemmer.
Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner
Sak 10.2.1 Leder
Sak 10.2.2 To medlemmer
Sak 10.2.3 Ett varamedlem

Sak 10.3 Delegater til landstinget
Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. I fylker der
kulturskolerådet har regionavdeling skal regionleder representere ett av fylkene.
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Sak 1. Konstituering region Øst (Oslo, Akershus og Østfold)
Saksordfører sak 1.1 - 1.3 Henrik Eurenius, styreleder
Fra sak 1.3. møtedirigenter

1.1.Godkjenning av fullmaktene
Norsk kulturskoleråd region Øst sine medlemskommuner har meldt sine delegater til årsmøtet 2019.
Liste over møtende delegater fra kommunene legges frem på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner delegater i henhold til fremlagt liste med godkjente fullmakter.

1.2 Valg av representanter til tellekorps
Styrets forslag til vedtak:
Det velges tre representanter tellekorps blant møtedelegatene.
Ingrid Røstad Ness,
Geir Bergersen,
Torill Sæterstad,

Asker kommune
Oslo kommune
Gjerdrum kommune

1.3 Valg av to møtedirigenter
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som møtedirigenter
Kirsten Fuglseth
Olav Kjøk

Bærum kommune
Oslo kommune

1.4 Valg av to referenter
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som referenter
Kim Stian Gjerdingen Bakke
Hege Elnæs

Asker kommune
Frogn kommune

1.5 Godkjenning av innkalling
Innkalling ble sendt ut av BTVs rådgiver søndag 20.01.2019 kl 16:52 via E-post, sammen med mal på
fullmakt og lenke til vedtektene.
Lenke: Årsmøter Øst og BTV_Innkalling
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.
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1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
1.

Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om annet
Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.5.3
har kun valgte delegater til landsmøtet stemmerett.
Det er kun valgte delegater som har forslagsrett.
Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass
i salen.

2.

Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg.
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller
korrigere misforståelser i siste talers innlegg.
Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for
replikk under replikkordskiftet.

3.

Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren.
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles.
Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i
innkallingen.
Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes.

4.

Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller før
saken tas opp til avstemning.

5.

Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet.
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende
vedtekter.
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6
Forretningsorden.

6.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det,
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får mer
enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går
kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står
igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes
først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

7.

Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.
Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten.
Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen.

8.

I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.
Revidert i styremøte 2014-06, sept. 2014

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.

Årsmøter 2019 Norsk Kulturskoleråd - Øst og Norsk Kulturskoleråd - Oslo og Viken

Side 13 av 54

1.7 Godkjenning av dagsorden
Orienteringssak: Regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd.
Bakgrunn
 2017 årsmøtevedtak i fylker / regioner
Vedtak i årsmøtene 2017: fylker / regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter
med organisasjonsnumre. Norsk kulturskoleråd er nå én organisasjon med ett
organisasjonsnummer og avdelinger i samtlige fylker/regioner.


2017 Sentralstyret
Enstemmig vedtatt Sentralstyresak 2017-42: "Styret ber om at regioninndelingen i Norsk
kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i kommune- og regionreformen. Viken og
Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrer."



Sentralstyrets mandat gitt av Landstinget
Sentralstyret kan gjøre vedtak om intern organisering:
§3.3.: «Sentralstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene.»



2019 Årsmøter i fylker / regioner
Jmf. Sentralstyrevedtak om å følge nasjonalt foreslåtte nye inndelinger i fylker / regioner,
trengs en justering av fylkes-/regionstrukturen i Norsk kulturskoleråd.

Nye inndelinger
 Norsk kulturskoleråd Troms og Finnmark
 Norsk kulturskoleråd Nordland
 Norsk kulturskoleråd Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
 Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal
 Norsk kulturskoleråd Vestland (Hordaland og Sogn & Fjordane)
 Norsk kulturskoleråd Innlandet (Oppland og Hedmark)
 Norsk kulturskoleråd Rogaland
 Norsk kulturskoleråd Agder (Aust-Agder og Vest-Agder slo seg sammen i 2017)
 Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark
 Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken (Buskerud, Akershus og Østfold) Avviker fra nasjonal plan.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Region Øst tar Sentralstyret sitt vedtak i sak 2017-42 til
etterretning.
Sitat fra protokollen til møte i Sentralstyret sak 2017-42:
"Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i
Kommune- og regionreformen. Oslo og Viken utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner
etablerer egne styrer"

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godtar forslag til dagsorden.
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1.8 Valg av representanter til redaksjonskomité
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som representanter til redaksjonskomité

Trude Nordeng Rougnø
nn

Skedsmo kommune
xx kommune

1.9 Valg av to protokollunderskrivere
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som protokollunderskrivere

Hanne Kristin Dehlie
Svend Arne Brandsrud

Nes kommune
Hobøl kommune
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Sak 2. Styrets beretning for perioden 2017 og 2018
Saksordfører politisk: Henrik Eurenius
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar styrets beretning for perioden 2017-2018 til orientering.

STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 2017-2018
Norsk kulturskoleråd region øst er en samarbeids- og utviklingsorganisasjon for kommuner som har
kommunal kulturskole. Organisasjonen arbeider primært med faglig utvikling og kultur- og
kulturskolepolitiske spørsmål.

GSI ØST 2017 -2018
Region
Akershus
Østfold
Oslo

Elevplasser
Årsverk underv
2017
2018
2017
2018
14919 15724
195
206
3376
3357
55
55
7975
8519
50
57
26270 27600
300
318

Årsverk adm
2017
2018
43
45
13
14
20
18
76
77

Årsverk samlet
2017
2018
288
306
71
72
111
115
470
493

Venteliste
2018
3217
937
3217
7371

I kulturskolene tilknyttet region øst er det per tid ca. 27 600 elevplasser og totalt 493 årsverk - fordelt
på tradisjonell kulturskole og administrasjon. Det er 7371 elever på venteliste.

Organisasjonen driver fra 1.11.2018 sin virksomhet fra Seilet i Oslo.
Medlemskommuner:
I perioden har disse kommunene vært medlemmer:

Oslo kommune.
Akershus (alle kommunene i fylket):
Aurskog-Høland kommune, Eidsvoll kommune, Enebakk kommune, Fet kommune, Gjerdrum
kommune, Hurdal kommune, Lørenskog kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal
kommune, Rælingen kommune, Skedsmo kommune, Sørum kommune, Ullensaker kommune, Frogn
kommune, Nesodden kommune, Oppegård kommune, Ski kommune, Vestby kommune, Ås
kommune, Asker kommune og Bærum kommune.
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Østfold (alle kommunene i fylket):
Aremark kommune, Askim kommune, Eidsberg kommune, Fredrikstad kommune, Halden
kommune,Hobøl kommune, Hvaler kommune, Marker kommune, Moss kommune, Rakkestad
kommune, Rygge kommune, Rømskog kommune, Råde kommune, Sarpsborg kommune, Skiptvet
kommune,Spydeberg kommune, Trøgstad kommune, Våler kommune.
Administrasjon
Norsk kulturskoleråd region Øst har i perioden hatt sekretariat i Storgata 8, 0155 Oslo/Norges
musikkhøgskole/Seilet. Rådgivere i perioden har vært Rut Jorunn Rønning, Lisbeth Wathne Svinø,
Hanne Gundersveen. Regionen har i perioden 01.01.2017-31.07.2018 hatt 90% rådgiverressurs og fra
01.08.2018 40%. Denne endringen har skjedd i forbindelse med omorganisering i Norsk
kulturskoleråd, og omfordeling av arbeidsoppgaver som tidligere har ligget i rådgiver med regionale
oppgaver.

Styret og andre valgte for perioden:
Funksjon

Navn

Kommune/
organisasjon

Fylke

Funksjon til daglig

Styreleder

Henrik Eurenius

Sarpsborg

Østfold

Virksomhetsleder kultur,
Sarpsborg

Nestleder

Kari Pahle

Oslo kommune

Oslo

Politiker

Styremedlem

Eli Engstad Risa

Asker kulturskole

Akershus

Avdelingsleder

Styremedlem

Anine Skou

Oslo kulturskole

Oslo

Inspektør, teater

Styremedlem

Gro Malones

Ås kulturskole

Akershus

Danselærer

Styremedlem

Kjersti Sandvik

Ski kommune

Akershus

Kulturskolerektor

Styremedlem

Sigbjørn Solheim

Aurskog Høland kul.sk.
Oslo
Fra 1.1.2019 Oslo kulturskole

Kultursjef
Ass. rektor

Varamedlem

Birgitte Magnus

Fredrikstad

Østfold

Daglig leder Østfold
musikkråd

Varamedlem

Ole Thomas Evensen

Vestby kommune

Akershus

Kulturskolerektor

Leder

Erling Myrseth

Asker, Oslo

Akershus

Tidl. Kulturskolerektor
selvstendig

Medlem

Hege Elnes

Frogn

Akershus

Kulturskolerektor

Medlem

Svend Arne Brandsrud Hobøl kulturskole

Østfold

Avdelingsleder

STYRET

VALGKOMITÉ
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Kjønnsfordelingen i styret i årsmøteperioden 2017 og 2018, har vært 66,67% kvinner og 33,33 %
menn (inkl. varamedlemmer)
Utsendinger til Landsstyremøtet juni 2017
Henrik Eurenius, Anine Skou, Sigbjørn Solheim
Utsendinger til Landsstyremøtet juni 2018
Henrik Eurenius, Kjersti Sandvik, Sigbjørn Solheim
Arbeidsmiljøet vurderes som tilfredsstillende, og organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.
MØTER:
Styrets arbeid
Styret i Norsk kulturskoleråd region øst har avholdt 11 møter i perioden.
Fokus på styremøter har vært:
- styret skal arbeide seg sammen og få felles eierskap til Norsk kulturskoleråds
virksomhetsplan
- få eierskap til prosess som fører frem mot tiltak for Norsk kulturskoleråd
- konkretisere og fordele arbeidsoppgaver og ansvar mellom administrasjon og styre
- konkretisere en arbeidsplan/årshjul for aktiviteter og tiltak i inneværende styreperiode
Styret har lagt de fleste av sine styremøter i Oslo på grunn av geografisk
beliggenhet/knutepunktfunksjon. Dette har gjort det enklere for styremedlemmer å reise dit og av
miljøvennlige hensyn til transportmuligheter. I tillegg til styremøter har AU (arbeidsutvalg) bestående
av leder, nestleder og rådgivere vært i funksjon. Oppgave til AU har vært forberedelse av styremøter
og oppfølging av saker og drift mellom styremøter.
AU har hatt 6-7 møter.
Saker styret har arbeidet med i perioden:

Tiltak i forhold til virksomhetsplanen












Etablering av nettverk for danse- og teater-lærere
Utlyst og tildelt utviklingsmidler i regionen
Politisk arbeid - utarbeiding av politisk handlingsplan
Samarbeid med KS region øst
Samarbeid med fylkesmannen/utdanningsdirektør
Økonomi
Behandling av landsstyresaker
Kurs/konferanser
Drømmestipendet - utdeling
Samarbeidsavtale og pilotprosjekt med DKS/UKM
Ungdommens musikkmesterskap

Regionsmøter
Det har vært avholdt 4 regions møter i perioden, alle regionale (ikke fylkesvise). Møtesteder:
Nittedal, Ås, og Oslo.
I tillegg har under regioner selv organisert møter i rektornettverk.
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Tema som har vært på dagsorden









Nettverk dans- og teater
Rammeplan/fagplan
Røeutvalget
Virksomhetsplan
Samarbeid KS
Orienteringer om sentrale saker/styresaker i region øst
Erfaringsutveksling
Landsstyresaker

Økonomi
Norsk kulturskoleråd region mottar driftsstøtte for sin aktivitet på kr. 261.000,- pr. år.
Region Øst har god likviditet. Aktiviteten er tilpasset de økonomiske rammene.

TILTAK, PROSJEKTER, KURS, KONFERANSER
Veilederkorpset
Veilederkorpset hovedinnsats er knyttet til implementeringsfasen av rammeplanen «Mangfold og
fordypning» og følger kommunene inn i en operasjonaliseringsfase gjennom kommunebesøk og
samlinger. Det forutsettes et oppfølgingsarbeid mellom samlingene både politisk, faglig og
administrativt i egen kommune.
Veilederkorpset består av ansatte rådgivere i Norsk kulturskoleråd i samarbeid med en ressursgruppe
fra UH-sektor. Første runde med veilederkorps pågikk frem til juni 2018 med følgende kommuner fra
regionen: Fredrikstad, Askim, Sørum, Ås, og Oppegård. Runde nummer to ble innledet på nyåret
2019 med følgende kommuner: Sarpsborg, Frogn + Lillestrøm/Skedsmo/Fet/Sørum
Regionens rådgivere har vært sentrale i dette arbeidet og utvikling av veiledningsprogrammet.

Nettverk for danse- og teaterlærere
Det er etablert nettverk for danse- og teaterlærere i region øst/nye Oslo og Viken. Nettverks- og
fagdager har blitt arrangert 17/8 og 26/10-2018, og 8/2-2019. Fokusområder har vært inspirasjon,
erfaringsdeling og nettverksbygging.

Ungdommens musikkmesterskap (UMM)
er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps
Forbund og Norges musikkhøgskole.
Et viktig fokus i UMM er å bygge fellesskap for unge musikere, samt å være en god arena for
kunstnerisk utfoldelse. UMM ønsker også å bidra til å synliggjøre de unge utøverne, og å stimulere
dem til utvikling av sine ferdigheter og talent. Her er de regionale mesterskapene svært viktige med
tanke på hvordan vi best mulig kan nå frem til flest mulig unge musikere rundt om i hele landet. På
denne måten blir UMM et bredt tilbud som kan tilby barn og unge utviklingsmuligheter med
utgangspunkt i den enkeltes nivå og ambisjoner. Det å kunne jobbe konkret fram mot en
framføringsarena hvor alle deltagere får en tilrettelagt tilbakemelding fra profesjonelle musikere som
sitter i en jury, i tillegg til at deltagerne får muligheter til å møte andre unge som er interessert i
klassisk musikk er en stor verdi i seg selv.
UMM er i region øst et samarbeid mellom Oslo kulturskole, Bærum kommunale kulturskole, Edvard
Munch videregående skole, Musikkpedagogene Oslo, Norsk kulturskoleråd region øst og Norges
Musikkorps Forbund region øst. I 2017 var disiplinene piano, blås, slagverk og kammermusikk. I 2018
var disiplinene sang, stryk, gitar, åpen klasse, blås, slagverk og kammermusikk.
Deltagertall region øst 2017: 133
Deltagertall region øst 2018: 99
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Samarbeid UKM og DKS
Akershus fylkeskommune, Norsk kulturskoleråd og UKM har startet et samarbeid med mål om å
stimulere til samhandling mellom alle som jobber med kunst for alle barn og unge i Akershus. Dette
er forankret i samarbeidsavtalen de tre enhetene har gått sammen om. I samarbeidsavtalen står det
blant annet at partene skal utarbeide modeller for kunst- og kulturprosjekter som legger til rette for
lokale samarbeid mellom aktører som har barn og unge som målgruppe. Samarbeidet skal bidra til at
alle barn og unge i Akershus skal få muligheten til å uttrykke ett eller flere kunstuttrykk. Prosjektene
skal innlemme opplevelse (DKS), læring (kulturskolene) og mestring (UKM). Gjennom piloter i
kommuner skal det jobbes med å skape modeller som er overførbare til bruk i andre kommuner i
fylket.

Utviklingsmidler
Med forankring i strategi 2020, punkt 1.1, 1.2 og 1.3, har styret i region øst stimulert til utvikling av
kulturskolene i regionen.
Økonomisk støtte til nye prosjekter har blitt fordelt etter gitte kriterier, via søknad.
Fokusområde i prosjektet er et helhetlig oppvekst- og opplæringsløp, og omhandler ett eller flere av
de nedenstående områdene med utgangspunkt i kulturskolenes rammeplan «Mangfold og
fordypning»:
▪ Samarbeid kulturskole og grunnskole
▪ Samarbeid kulturskole og barnehage
▪ Kulturskole og flyktninger
▪ Det frivillige organisasjonsliv
Følgende kommuner ble tildelt støtte: Halden, Gjerdrum, Oppegård og Sarpsborg.

Follopiloten
I 2014 inngikk seks kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig
samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet Follo-piloten. Fra høsten 2017 kom
også Enebakk kommune med i prosjektet, og Sparebankstiftelsen DNB var en viktig økonomisk
samarbeidspart.
Fylkestinget i Akershus har budsjettert med et årlig tilskudd på 1,5 millioner kroner per år til
prosjektet fra 2017 i fire år.
Formålet med samarbeidet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i
lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle
kulturskolene i Follo, og etter 2017 også resten av Akershus, til foregangsskoler i nasjonal
sammenheng.
Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre
kompetansemiljøer i Akershus fylke, fra desember 2018 kalles prosjektet UngMusikk.

Konferanser og fagdager
Kulturskoledagene Øst 2017/2018 - Hamar
Musikkpedagogdagen 2018 - Oslo
Fag- og nettverksdager dans og teater 2018 - Oslo
Kulturskoledagene Øst 2018/2019 – Gardermoen

Samarbeid KS
Det er etablert et godt samarbeid med KS i perioden, både nasjonalt og regionalt. Det er i perioden
avholdt 3 møter med KS Akershus/Østfold.
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Samarbeidsparter
Norsk kulturskoleråd region øst har ulike samarbeidsparter gjennom prosjekter og kurs. Dette er
blant andre Norsk kulturskoleråd Team Øst, Norges Musikkorpsforbund Øst, Akershus
fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Oslo kommune, Den kulturelle skolesekken (DKS) i
Akershus, Østfold, og Oslo, Ung Kultur Møtes (UKM) i Akershus, Østfold og Oslo, Oslo musikkråd,
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og Musikk i skolen. Regionens
representanter har deltatt på flere fagmøter og konferanser og har hatt presentasjoner av
Kulturskolenes rammeplan for fylkesmenn og utdanningsdirektøren.
Styret har i perioden hatt som mål å dreie fokus fra aktivitet til et mer overordnet fokus.. Styret har
vært klar på at involverende prosesser med medlemskommunene inn mot landsstyremøtene er
prioritert. Særskilt i 2018 var regionen meget aktive og preget landsstyremøtet med både saker og
synspunkter viktige for Norsk kulturskoleråd som en helhetlig organisasjon.
Styret mener at man i perioden har fulgt opp vedtak fra forrige årsmøte som omhandler tildeling av
tilskudd, i tillegg har etablering av nettverk for danse- og teaterlærere vært et viktig område for
styret å få på plass. Styrearbeidet har i en periode vært preget av intern uenighet mellom regionsstyret og sentraladministrasjonen om lokalisering av kontorlokaler for rådgiver region øst. Styret er
meget tilfreds med at man nå har kommet til enighet og at regionen, sammen med
sentraladministrasjonen, disponerer kontorlokaler på Seilet i Oslo. En annen sak som påvirker
styrearbeidet i negativ retning er rådgiverressursen, som etter omorganiseringen av Norsk
kulturskoleråd har minket fra 90 % stilling til 40 % stilling. Styret mener den er alt for liten, og med
bakgrunn i det, vanskeliggjør styrets arbeid for regionen.

Oslo, 03. Mars 2019
Henrik Eurenius, styreleder
på vegne av styret
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Sak 3. Revidert regnskap for siste periode
Saksordfører politisk: Sigbjørn Solheim
Ansvar administrasjon: Gunn Otnes
Bakgrunn for saken:

Det vises til vedlagte regnskaper for 2017 og 2018.
Kommentarer til regnskapet 2017 og 2018:
I tråd med vedtektene behandlet Landsstyret 2018 revidert årsregnskap for 2017.
Regnskapet ble godkjent. Se protokoll her.
Årsmøtet forelegges årsregnskap 2018 for organisasjonen, der fylkets/regionens regnskap inngår.
Regnskapet revideres og legges fram for Landsstyremøtet 13-14 juni 2018.
Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For
foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 2019.
Landsstyremøtet behandler årsregnskapet og årsberetningen innen utgangen av juni i
rapporteringsåret.
Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest
31. juli 2019.

Regionavdelingens økonomi i perioden:
Styret har i perioden hatt fokus på økonomistyring. Styret har spart inn utgifter der en har sett
mulighet. Møter er avholdt som telefonmøter og på nett, som sparer reisekostnad.
Driftsresultatet for region Øst viser i perioden 2017 et overskudd på kr 23 564,- Etter at det er tatt
hensyn til finansinntekter og kostnader er det et årsresultat på kr 23 564;Driftsresultatet for region Øst viser i perioden 2018 et overskudd på kr 124 879,- Etter at det er tatt
hensyn til finansinntekter og kostnader er det et årsresultat på kr 124 879;Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar revidert regnskap 2017 fra Landsmøtet juni 2018 til orientering.
Årsmøtet tar foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd - fylke / region til orientering.

Saksdokument:
Revidert og godkjent regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd og foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk
kulturskoleråd – region Øst
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Norsk Kulturskoleråd Region Øst
Hele 2017
NOK
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Bruttofortjeneste
Lønnskostnad
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader
Kostnader lokaler
Kostnadsførte anskaffelser
Fremmede tjenester
Kontorkostnad
Telefon, porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for
reiser
Kontingenter og gaver
Annen kostnad
Tap og lignende
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Sum finans
Resultat før skatt
Årsresultat
Overføringer og disponeringer

Regnskap
261 781
33 582
295 363
295 363
- 85 822
91 863
27 271
33 313
82 688
5 795
19 897
29 108
18 016
57 461
7 195
15 073
3 324
238 557
23 494
71
71
23 564
23 564
23 564

Organisasjonsnr.:
875627422
Utskriftsdato:
05.03.2019
Perioden, Januar - Desember
Budsjett Avvik
Endring
321 316
- 59 535 -18,5%
33 582
321 316
- 25 953 -8,1%
321 316
- 25 953 -8,1%
31 526 - 117 348 91 863
27 271
31 526
1 787 5,7%
140 000
- 57 312 -40,9%
24 000
- 18 205 -75,9%
40 000
- 20 103 -50,3%
25 000
4 108 16,4%
18 016
44 000
66 790
- 50 000
289 790
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13 461
7 195
- 51 717
53 324
- 51 233
23 494
71
71
23 564
23 564
23 564

30,6%
-77,4%
-17,7%
-

-
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Norsk Kulturskoleråd Region Øst
Hele 2018
NOK
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Bruttofortjeneste
Lønnskostnad
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader
Kostnader lokaler
Kostnadsførte anskaffelser
Fremmede tjenester
Kontorkostnad
Telefon, porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reiser
Kontingenter og gaver
Annen kostnad
Tap og lignende
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Sum finans
Resultat før skatt
Årsresultat
Overføringer og disponeringer

Organisasjonsnr.:
875627422
Utskriftsdato: 05.03.2019
Perioden, Januar - Desember
Regnskap Budsjett
Avvik
Endring
333 318
321 316
12 002 3,7%
19 314
19 314
352 632
321 316
31 316 9,7%
352 632
321 316
31 316 9,7%
27 215
31 525
- 4 310 -13,7%
3 991
3 991
31 206
5 240
17 188
500
8 677
62 000
2 942
100 000
196 546
124 879

31 525
140 000
12 000
40 000
5 000
17 000
44 000
31 791
289 791

124 879
124 879
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- 319 -1,0%
- 140 000
- 6 760 -56,3%
- 22 812 -57,0%
- 4 500 -90,0%
- 8 323 -49,0%
18 000 40,9%
2 942
68 209 214,6%
- 93 244 -32,2%
124 879 -

124 879 124 879 -
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Sak 4. Saker som legges fram av styret
Saksordfører politisk: Kari Pahle
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen

4.1.Ressurs til rådgiver
Rådgivers ressurs i en større region Oslo og Viken bør økes betraktelig og stå i rimelig forhold til
regionens befolkningstall/aktivitet/antall kulturskoler. Denne saken har blitt drøftet gjentagne
ganger i styremøtene i 2018. Rådgivers ressurs har etter omorganiseringen av Norsk
kulturskoleråd minket fra 90 % stilling til 40 % stilling. Styret mener den er alt for liten og ikke
tilstrekkelig for å løse de pålagte oppgaver. Dette vanskeliggjør styrets arbeid for regionen.
Viser til 2 tidligere vedtak i styret for region Øst:
Sak 45/2018 Rådgiversituasjonen region Øst
Vedtak:
1) Styret i region Øst stiller spørsmål ved at rådgiverstillingene i regionene i Norge skal vektes likt
med 40 % stilling fra høsten 2018. Dette gjøres uavhengig av størrelse på kulturskolene (antall
elever), antall kulturskoler i regionen/fylket og geografisk areal på regionen/fylket rådgiveren
skal ha ansvar for.
Sentralstyret har besluttet at Viken og Oslo skal utgjøre én region. Dette er på tvers av
Stortingets vedtak om at Oslo og Viken skal utgjøre to regioner.
Styret i region Øst mener dette er urimelig, og stiller spørsmål ved mandatet rundt endring av
stillingsstørrelsen.

Sak 10/2019 Eventuelt
Vedtak: Styret i region Øst fremmer sak om regional ressurstildeling i den nye organisering av
Norsk kulturskoleråd på årsmøte 2019.

Styrets forslag til vedtak:
Rådgivers ressurs i en større region Oslo og Viken bør økes betraktelig og stå i rimelig forhold til
arbeidsoppgavene og regionens befolkningstall/aktivitet/antall kulturskoler. Årsmøtet ber om
at saken fremmes som sak på landsstyremøtet 2019.
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ÅRSMØTET I
NORSK KULTURSKOLERÅD – Region Øst
HEVES
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ÅRSMØTE I
NORSK KULTURSKOLERÅD - OSLO OG VIKEN
STARTES kl. 17:00
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Delegater og observatører Norsk kulturskoleråd - Oslo og Viken

Kommune

Navn

Tittel
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Delegat nr

Observatør nr
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Sak 1

Konstituering region Oslo og Viken

Saksordfører sak 1.1 - 1.3 Henrik Eurenius, styreleder
Fra sak 1.3. møtedirigenter

1.1.Godkjenning av fullmaktene
Norsk kulturskoleråd region Øst sine medlemskommuner har meldt sine delegater til årsmøtet 2019.
Liste over møtende delegater fra kommunene legges frem på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner delegater i henhold til fremlagt liste med godkjente fullmakter.

1.2 Valg av representanter til tellekorps
Styrets forslag til vedtak:
Det velges tre representanter tellekorps blant møtedelegatene.
Ingrid Røstad Ness
Geir Bergersen
Torill Sæterstad

Asker kommune
Oslo kommune
Gjerdrum kommune

1.3 Valg av to møtedirigenter
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som møtedirigenter
Kirsten Fuglseth
Olav Kjøk

Bærum kommune
Oslo kommune

1.4 Valg av to referenter
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som referenter

Kim Stian Gjerdingen Bakke
Hege Elnæs

Asker kommune
Frogn kommune

1.5 Godkjenning av innkalling
Innkalling ble sendt ut av BTVs rådgiver søndag 20.01.2019 kl 16:52 via E-post, sammen med mal på
fullmakt og lenke til vedtektene.
Lenke: Innkalling årsmøte BTV og Øst
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.
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1.6 Godkjenning av forretningsorden
1.

4.

Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om annet
Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.5.3
har kun valgte delegater til landsmøtet stemmerett.
Det er kun valgte delegater som har forslagsrett.
Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass
i salen.
Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg.
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller
korrigere misforståelser i siste talers innlegg.
Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for
replikk under replikkordskiftet.

5.

Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren.
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles.
Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i
innkallingen.
Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes.

9.

Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller før
saken tas opp til avstemning.

10.

Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet.
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende
vedtekter.
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6
Forretningsorden.

11.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det,
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får mer
enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går
kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står
igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes
først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

12.

Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.
Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten.
Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen.

13.

I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.
Revidert i styremøte 2014-06, sept. 2014

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden
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1.7 Godkjenning av dagsorden for årsmøtet
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden.

1.8 Valg av representanter til redaksjonskomité
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som representanter til redaksjonskomité
Geir Morten Hansen
Trude Nordeng Rougnø
NN

Drammen kommune
Skedsmo kommune
xx kommune

1.9 Valg av to protokollunderskrivere
Styrets forslag til vedtak:
Følgende velges som protokollunderskrivere

Hanne Kristin Dehlie
Svend Arne Brandsrud

Nes kommune
Hobøl kommune
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Sak 5. Innkomne saker
Saksordfører politisk: Kjersti Sandvik
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen
1 innkommen sak:
5.1.Drømmestipend-nominasjonsprosessen.
Saksframlegg:
Siden det ikke lenger er begrensning på hvor mange som kan nomineres i hver kategori vil Oslo be
om at de som administrerer drømmestipendet fra 2020 vurderer å la alle søkere søke direkte til
post@drømmestipendet.no uavhengig av kommune, så kan både saksbehandlingen, nominasjonene
og vurderingene skje sentralt.
Da vil fagjuryene få mye bedre mulighet til å vurdere samlet søknadsmasse og de enkelte kommuner
sparer mye tid på nominasjonsprosessen.
Til info har ikke noen vinnere fra Oslo kommet fra den kommunale kulturskolen de senere år, men
det har vært utmerkede talenter fra ulike institusjoner som har blitt tildelt stipendet. Kulturskolen
kan selvfølgelig si at det kun er kulturskolens egne elever som kan søke, men det vil nok bli oppfattet
som ganske meningsløst blant de virkelige talentene i kommunen.
For Oslo kommune er det et dermed omfattende arbeide å ha lokale juryer for å gjennomføre
nominasjonene i kommunen, og dette arbeidet er såpass omfattende
at verdien for kulturskolen ikke lenger står i nærheten av den kostnad dette arbeidet
medfører. Dette arbeidet bør i stedet sentraliseres og utføres av Norsk kulturskoleråd/
Drømmestipendet sentralt.
Prisutdelingene kan skje ved hjelp av region/ fylkesavdelingene og de kommunene som har vinnere
kan sikkert være behjelpelig med å gjennomføre prisutdelingene. Oslo kulturskole vil derfor ta opp
dette i region øst med ønske om at dette løftes inn som en sak til Norsk kulturskoleråd dersom
drømmestipendet skal videreføres i 2020. Olav Kjøk, rektor Oslo kulturskole

Styrets behandling av saken:
Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om at Drømmestipend-nominasjonsprosessen bør
sentraliseres og utføres av Norsk Kulturskoleråd sentralt. Forslaget er ressursbesparende for
kulturskolene, mer oversiktlig for fagjuryene, og vil medføre en mer rettferdig og ryddig behandling
av søknadene.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om at Drømmestipend-nominasjonsprosessen bør
sentraliseres og utføres av Norsk Kulturskoleråd sentralt. Årsmøtet ber om at saken fremmes som
sak på landsstyremøtet 2019.
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Sak 6. Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av
Landsstyret
Saksordfører politisk: Ole Thomas Evensen
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen
Bakgrunn: Norsk kulturskoleråd sin strategiplan for 2017 - 2020 ble vedtatt på Landstinget, oktober
2016. «Strategiplan for Norsk kulturskoleråd 2017 - 2020» er en revidering av dokumentet «Strategi
2020», vedtatt på Landsmøtet 2014. Dokumentet har tre strategiområder:
1. Kulturskolen i samfunnet
2. Kunst-og kulturfaglig utvikling
3. Kompetanse-og organisasjonsutvikling
Landstinget vedtok i 2016 Strategi- og økonomiplan 2017 - 2020.
Vedtektene fra Landstinget 2016 gir Landsstyret fullmakt til å vedta virksomhetsplan for Norsk
kulturskoleråd.
Norsk kulturskoleråd – region Øst har behandlet vedtatt Virksomhetsplan 2018 - 2019 som sak på
medlemsmøte og bedt om innspill på tiltak. Innspill på tiltak 2019 har vært samlet og drøftet i styret
og ga grunnlag for styrets innspill til ledelsen i Norsk kulturskoleråd fra regions-avdelingen.
Nytt styre får fullmakt til å utarbeide forslag til regionale handlinger for Norsk kulturskoleråd – Oslo
og Viken for perioden 2019 - 2020 i tråd med vedtatt strategiplan 2017 – 2020, vedtatt
virksomhetsplan 2018 - 2019 og vedtatte tiltak 2019.

Styrets forslag til vedtak:
1. Årsmøtet godkjenner nasjonalt vedtatt Virksomhetsplan 2019 – 2020.
Årsmøtet gir nytt styre i Region Oslo og Viken fullmakt til å utarbeide forslag til regionale
handlinger 2019 - 2020 for Norsk kulturskoleråd – Oslo og Viken
2. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Oslo og Viken gir styret fullmakt til å gi Landsstyret innspill til
virksomhetsplan for organisasjonen perioden 2019 - 2020 med utgangspunkt i Strategi 2020 og
Norsk kulturskoleråd - Oslo og Viken sine regionale handlinger for perioden 2019 – 2020.
Saksdokument:
Vedlegg til saken er
 «Strategi 2020»
 Skaarutvalgets rapport «Ny tid - nye oppgaver»
 rammeplanen «Mangfold og fordypning»
Se innholdsfortegnelsen for sidetall for nettlenker.
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Virksomhetsplanen 2018 - 2019
Overordnede fokusområder




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.

Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet
Strategi 2020
1.1
Tydelig profil
som
samfunnsaktør

1.2
Tilgjengelig
og
transparent
utviklingsakt
ør

Virksomhetsmål
2018-2019
1.1.1
Være
premissleverandør
for regjering, KS og
andre myndigheter i
saker som
omhandler
kulturskole.

Tiltak 2019

1.1.2
Arbeide med
utenforskap og
kulturskole, slik at
dette får betydning
nasjonalt.

1.1.2.1
Videreutvikle arbeidet med visjonen
kulturskole for alle – jf. vedtak i Sak
LS 2018.06 K.
1.1.2.2
Følge opp strategi 5.1 Kulturskolen
og inkludering samt innarbeide
utenforskap som del av strategien –
jf. Vedtak i Sak LS 2018.06 L.
1.2.1.1
Arbeide for at organisasjonen i alle
kommunikasjonskanaler skal være
enda mer åpen og tilgjengelig.
1.2.1.2
Styrke synliggjøringen av
kulturskolen og kulturskolene – jf.
vedtak i sak LS 2018.06 L.
1.2.1.3
Strømme landsting og

1.2.1
Være en åpen og
tilgjengelig
utviklings- og
interesseorganisasjo
n.

Regional handling

1.1.1.1
Bidra i forbindelse med relevante
stortingsmeldinger – jf. Vedtak i Sak
LS 2018.06 C.
1.1.1.2
Videreutvikle samarbeidet med KS.
1.1.1.3
Delta på aktuelle politiske og
interessepolitiske arenaer,
identifisere interessenter og etablere
relevante nettverk.
1.1.1.4
Synliggjøre Norsk kulturskoleråd i
den offentlige skole- og
kulturdebatten.
1.1.1.5
Arbeide med politisk plattform for
Norsk kulturskoleråd – jf. vedtak i
Sak LS 2018.06 H.
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landsstyremøter og andre aktuelle
interne arrangement.
1.2.1.4
Bruke digitale medier til å publisere
gode eksempler på metoder
presentert på seminarer, debatter
o.l. (webinar, podcast m.m.).
1.2.1.5
Være en foretrukket
samarbeidspartner for næringsliv

1.3
Initierende
og
koordineren
de rolle

1.2.2
Bistå kommunene i
permanent
utviklingsarbeid
gjennom
veiledningsmetodikk.

1.2.2.1
Tilby veilederkorps til kommuner
som ønsker dette.
1.2.2.2
Dele kunnskap og erfaringer
gjennom arbeidet med
veilederkorpset i møter med andre
kommuner.

1.3.1
Bistå i arbeidet med
forankring av
rammeplanen som
grunnlag for
kulturskoleutvikling.

1.3.1.1
Bistå kulturskoleledere i arbeidet
med kommunalt planarbeid.
1.3.1.2
Fokusere kulturskoleutvikling i det
samiske forvaltningsområdet
gjennom dialog med Sametinget.
1.3.1.3
Arrangere regionale konferanser
med rammeplanen som
fokusområde.
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Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling
Strategi 2020
2.1
Helhetlig syn på
den norske kunst
og
kulturopplæringen

Virksomhetsmål
2018-2019
2.1.1.
Være en
foretrukket
partner i spørsmål
som omhandler
opplæring innen
kunst og kultur.
2.1.2
Være en aktiv og
målrettet aktør
inn mot UHsektor.

2.1.3
Bidra til å gi
kulturskolen plass
i et helhetlig
oppvekstløp.

Tiltak 2019

Regional
handling

2.1.1.1
Aktivt synliggjøre organisasjonens
kompetanse og fokusområder.
2.1.1.2
Utvikle en strategi innen
virksomhetsmål 2.1.1.
2.1.2.1
Opprette kompetansedialoger med
UH-sektor.
2.1.2.2
Samarbeide med UH-sektor for
relevant grunn-, etter- og
videreutdanning av
kulturskolepedagoger og ledere.
2.1.2.3
Avholde Lederkonferansen i
samarbeid med Norges
musikkhøgskole og KS.
2.1.2.4
Arbeide for faglig nettverksbygging
mellom kulturskolene, MDD, UHsektor og andre relevante aktører.
2.1.3.1
Opprette et nasjonalt fagråd
tverrfaglig sammensatt fra UHsektor og praksisfeltet.
2.1.3.2
Utarbeide strategi for videre
utvikling av fagplaner knyttet til
Rammeplan for kulturskolen – jf.
vedtak i sak LS 2018.06 A, D og I.
2.1.3.3
Videreutvikle Ungdommens
musikkmesterskap med regionalt
fokus i samarbeid med Norges
Musikkorps Forbund,
Musikkpedagogene Norge og Norges
musikkhøgskole.
2.1.3.4
Bidra til et gjennomgående
planarbeid i kulturskole, grunnskole
og videregående skole.
2.1.3.5
Videreutvikle arbeidet med
Kulturbarn 0–8 i samarbeid med
Kulturtanken og Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen.
2.1.3.6
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2.2.
Nyskapende,
kunnskaps- og
erfaringsdelende

2.2.1
Være en viktig
bidragsyter til
arbeidet med
kulturskolerelatert
forskning.

2.3
Internasjonal
samarbeidsaktør

2.3.1
Være en sentral
aktør innen både
nordisk og øvrig
internasjonalt
samarbeid.

Utarbeide en strategi innen
virksomhetsmål 2.1.3.
2.2.1.1
Utforme en helhetlig strategi for
forskning og utvikling i Norsk
kulturskoleråd.
2.2.1.2
Bidra til forskning på egen praksis i
kulturskolen i samarbeid med UHsektor.
2.2.1.3
Formidle relevant forskning.
2.2.1.4
Initiere praksisnær
kulturskolerelatert forskning i
samarbeid med UH-sektor og ev.
andre aktører.
2.2.1.5
Sluttføre arbeidet med en nordisk
kunnskapsoversikt over
kulturskolerelatert forskning, samt
tilgjengeliggjøre denne for feltet.
2.3.1.1
Delta på møtearenaer i regi av
Europeisk musikkskoleunion og
Nordisk nettverk for
kulturskoleutvikling.
2.3.1.2
Bidra til kunnskapsdeling,
erfaringsdeling, og vise til gode
praksiser.
2.3.1.3
Videreutvikle det nordiske
samarbeidet innen Kulturskolen som
inkluderende kraft i lokalsamfunnet
(KIL) i samarbeid med Kulturrådet.
2.3.1.4
Innlede et samarbeid med
Barentsrådet/regionrådet via
sekretariatet i Kirkenes.
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Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling
Strategi 2020
-

Virksomhetsmål
2018-2019
3.1.1
Arbeide videre for å
styrke og utnytte
organisasjonens
samlede
kompetanse.

3.1.2
Videreutvikle felles
politiske,
administrative og
økonomiske system.

3.1.3
Styrke
kommunikasjonsarb
eidet eksternt og
internt på alle nivå.

3.2.
Nasjonalt,
regionalt, og
lokalt
samhandlende

3.2.1
Øke organisasjonens
relevans som
kunnskapsorganisasj
on.

Tiltak 2019

Regional
handling

3.1.1.1
Synliggjøre organisasjonens
overordnede virksomhetsmål.
3.1.1.2
Kvalitetssikre informasjons- og
kompetanseutveksling gjennom
hensiktsmessige møteplasser og
oppfølging av intern FoU-strategi.
3.1.2.1
Definere hvilke plattformer og system
organisasjonens ansatte og valgte skal
benytte og med hvilken hensikt.
3.1.2.2
Utarbeide rutinebeskrivelser for
opplæring og brukerstøtte knyttet til
organisasjonens digitale plattformer og
system.
3.1.2.3
Gjennomføre regelmessig økonomi/regnskaps-/systemopplæring og
oppfølging.
3.1.2.4
Utarbeide opplæringsprogram for
fylkes- og regionstyrene.
3.1.3.1
Styrke rutinene for gjensidig
informasjonsutveksling på alle nivå i
organisasjonen – administrativt og
politisk.
3.1.3.2
Videreutvikle rutiner for informasjon til
og fra kommunene.
3.2.1.1
Legge til rette for at alle ansatte tar
ansvar for å tilegne seg relevant
kunnskap for kompetanseutvikling
innen egne ansvarsområder.
3.2.1.2
Legge til rette for at ansatte og politisk
valgte er til stede på relevante
kunnskapsarenaer.
3.2.1.3
Revidere rettledningsheftet for nye
kulturskoleledere – jf. vedtak i Sak LS
2018.06 E.
3.2.1.4
Utarbeide statistiske analyser i
samarbeid med aktuelle
kompetansemiljø.

Årsmøter 2019 Norsk Kulturskoleråd - Øst og Norsk Kulturskoleråd - Oslo og Viken

Side 39 av 54

3.3.
Høy kvalitet i
utviklingsarbei
det

3.2.2
Innføre felles arkiv,
maler, digitale
plattformer, struktur
for deling.
3.3.1.
Inneha høy
kompetanse knyttet
til utviklingsarbeid.

3.3.2
Ha system for
egenvurdering,
vurdering av
måloppnåelse og
evaluering.

Se 3.1.2.

3.3.1.1
Utarbeide kompetanseutviklingsplan for
organisasjonen.
3.3.1.2
Utarbeide tydelig innholdsbeskrivelse
for alle styreverv i organisasjonen.
3.3.2.1
Utarbeide et system og rutiner for
regelmessig egenvurdering.
3.3.2.2
Utarbeide spørringer for vurdering av
måloppnåelse i tråd med FoUstrategien.
3.3.2.3
Benytte ett, felles verktøy for evaluering
av utviklingsarbeid.
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Sak 7. Medlemskap i andre organisasjoner
Saksordfører politisk: Eli Engstad Risa
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen
Det er ingen innkomne forslag.
Norsk kulturskoleråd – region Oslo og Viken slutter seg til de medlemskap, som Norsk kulturskoleråd
har per i dag i nordisk og europeisk nettverk representert ved Europeisk Musikkskole Union (EMU)
og Nordisk Musikk- og kulturskoleunion (NMKU).
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar saken til orientering.
Vedtak:
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Sak 8. Tilleggskontingent
Saksordfører politisk: Eli Engstad Risa
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen

Bakgrunn:
Styret ønsker ikke å forelegge forslag om noen tilleggskontingent utover den ordinære
medlemskontingenten, det vil si ingen regional medlemskontingent.
Styrets forslag til vedtak:
Det innføres ikke regional tilleggskontingent.
Vedtak:
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Sak 9. Godtgjørelse til styret
Styreleder: Kr. 13.000 pr år
Nestleder: Kr 5.000 pr år
Styremedlem: Kr. 500 pr møte. Med 6 møter pr år, totalt kr. 3.000 pr år pr styremedlem.
Det er foreslått 7 styremedlemmer og 2 vara.
Varamedlem ti l styret kalles inn til hvert styremøte. Dette betyr totalt kr. 27.000 pr år.
Det foreslås at honorarene på totalt 35.000 kr. pr år utbetales desember 2019 og desember 2020, slik
at det blir en forutsigbar struktur på utbetalingene ift budsjett og regnskap.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar redegjørelse for godtgjøring til styret til orientering.
Vedtak:
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Sak 10. Budsjett for 2019 og 2020
Saksordfører politisk: Sigbjørn Solheim
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen
Bakgrunn for saken:
I tråd med ny regionsinndeling , legger styret fram felles budsjett 2019 for Norsk kulturskoleråd
region Oslo og Viken. Rammen er basert på tidligere års forbruk, og er basert på 12 mnd tilskudd fra
region Øst og 9 mnd tilskudd fra Buskerud. Sum for 2019 er kr. 347 832,Sentralstyret vedtok des. 2018 budsjettet for 2019 i tråd med økonomiplan vedtatt av Landstinget for
perioden 2017-2020.
Ledelsen i Norsk kulturskoleråd har ut ifra vedtatt rammebudsjett for organisasjonen tildelt
økonomisk ramme for fylker / regioner og nasjonale tiltak i tråd med de føringer som gis ved tildeling
av statlige midler.
Forslag til prioriteringer i budsjett 2019 for Norsk kulturskoleråd region Oslo og Viken legges fram til
godkjenning av årsmøtedelegatene.

Budsjett 2020 vil basere seg på videre tildelinger av midler, organisasjonens økonomi som helhet,
sentralstyrets vedtak i desember 2019 for organisasjonens samlede budsjett 2020.
Med forbehold om opprettholdelse av dagens økonomi, ber styret årsmøtedelegatene delegere
utarbeidelse av budsjett 2020 til styret i tråd med budsjett 2019 og nasjonale føringer.
Dette baseres på et stipulert tilskudd på kr 376 670,-

Styrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2019 godkjennes av Årsmøtet.
Årsmøtet delegerer til styret å utarbeide budsjett 2020 i tråd med budsjett 2019 og nasjonale
føringer.
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Sak 11

Valg for kommende periode 2019-2021:

Fra Vedtektene:
§ 3.5.1 Fylkes-/regionavdelingenes styrer
Fylkes-/regionavdelinger ledes av et styre på fem til sju valgte representanter.
 I fylkesavdelinger og regionavdelinger med færre enn 20 medlemmer må styret
bestå av minst tre styremedlemmer.
 Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Fylkes-/regionavdelingenes styrer arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd
med organisasjonens formål:
 Fylkes-/regionstyret leder Norsk kulturskoleråds regionale virksomhet og setter i
verk organisasjonenes planverk i samarbeid med rådgiveren ut fra
stillingsinstruksen for rådgivere.
 Fylkes-/regionavdelingenes styrer skal arbeide aktivt inn mot regionale politiske
og administrative myndigheter
 Fylkes-/regionstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes
interesser i deres fylke/region.
Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Fylkes-/regionstyret kan velge underutvalg og faglig
sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar med det vedtatte planverket
for perioden.
 Fylkes-/regionstyrets leder deltar ved tilsetting av rådgiver.
 Fylkes-/regionstyret er Norsk kulturskoleråds regionale utøvende myndighet
mellom årsmøtene.
 Fylkes-/regionstyret 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 fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomheten i fylkes-/regionavdelingen.
Dersom en fylkes-/regionavdeling av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i § 3.5,
må dette legges fram for og godkjennes av sentralstyret i Norsk kulturskoleråd.

Årsmøter 2019 Norsk Kulturskoleråd - Øst og Norsk Kulturskoleråd - Oslo og Viken

Side 47 av 54

Saksordfører politisk: Erling Myrseth
Ansvar administrasjon: Hanne Gundersveen

Sak 11.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 11.1.1 Leder
Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken fremmer følgende innstilling:
Ole Thomas Evensen
velges som leder for Norsk kulturskoleråd – Oslo og Viken for perioden 2019 - 2021.

Sak 11.1.2 Nestleder
Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken fremmer følgende innstilling:
Eli Engstad Risa
velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd - Oslo og Viken for perioden 2019 - 2021.

Sak 11.1.3 En til fem styremedlemmer
Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken fremmer følgende innstilling:
Anine Skou
Erling Tynning Gjerde
Åsmund Tvinnereim
Arild Rønsen
Espen Rønneberg-Giertsen
velges som styremedlemmer for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken
for perioden 2019 - 2021.

Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem
Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken fremmer følgende innstilling:
Birgitte Magnus
Øyvind Lunde
velges som varamedlem for Norsk kulturskoleråd - Region Oslo og Viken
for perioden 2019 - 2021.

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner
Sak 10.2.1 Leder
Styret i region Oslo og Viken fremmer følgende forslag:
Henrik Eurenius
velges som leder i valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd - Region Oslo og Viken for perioden 2019 2021.

Sak 10.2.2 To medlemmer
Styret i region Oslo og Viken fremmer følgende forslag:
Frøydis Rui-Rahman
Ann Kristin Rifseim
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velges som medlemmer i valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken for perioden
2019 - 2021.

Sak 11.2.3 Ett varamedlem
Styret i region Oslo og Viken fremmer følgende forslag:
Gro Malones
velges som varamedlem i valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken for perioden
2019 - 2021.
Funksjon

Navn

Kommune/
organisasjon

Fylke

Funksjon til daglig

Styreleder

Ole Thomas Evensen

Vestby

Akershus Rektor kulturskole

Nestleder

Eli Engstad Risa

Asker

Akershus Avdellingsleder kulturskole

Styremedlem

Anine Skou

Oslo

Oslo

Inspektør kulturskole

Styremedlem

Erlend Tynning Larsen

Oslo

Oslo

Politiker

Styremedlem

Åsmund Tvinnereim

Øvre Eiker

Buskerud Rektor kulturskole

Styremedlem

Arild Rønsen

Nes og Flå

Buskerud Rektor kulturskole

Styremedlem

Espen Rønneberg-Giertsen Enebakk

Akershus Rektor kulturskole

Varamedlem

Birgitte Magnus

Fredrikstad

Østfold

Varamedlem

Øyvind Lunde

Askim/Skiptvet/Spydeberg Østfold

Rektor kulturskole

Leder

Henrik Eurenius

Sarpsborg

Østfold

Virksomhetsleder kultur
Sarpsborg

Medlem

Frøydis Rui-Rahman

Lier

Buskerud Rektor kulturskole

Medlem

Ann Kristin Rifseim

Sørum

Akershus Rektor kulturskole

Varamedlem

Gro Malones

selvstendig

Oslo

STYRET

Daglig leder Østfold Mus.råd

VALGKOMITÉ

Dansepedagog, selvstendig

Sak 11.3 Delegater til Landstinget
Det kan velges inntil fem delegater til Landstinget fra hvert fylke. I fylker der Kulturskolerådet har
regionavdeling skal regionleder representere ett av fylkene.
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Region Oslo og Viken fremmer følgende innstilling:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge utsendinger til Landstinget 2020.
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Presentasjon av kandidatene til regionstyret 2019 – 2021

Ole Thomas Evensen

Ole Thomas Evensen er rektor Vestby kulturskole. Han har jobbet som instruktør for barne- og
ungdomsteater i ca 20 år og vært rektor ved Vestby kulturskole i to perioder, til sammen ca 6 år. I
tillegg har han vært kulturskolelærer i skapende skriving, jobbet i grunnskolen og vært kommunal
kulturkonsulent. Ole Thomas ønsker at kulturskolerådet skal jobbe for både bredde og mulighet for
fordypning i kulturskolene. Det må også legges vekt på en mangfoldig og inkluderende kulturskole
innen flere kunst- og kulturfag. I siste periode har han sittet som møtende vararepresentant i styret i
Kulturskolerådet - region øst, og ønsker nå å være med videre i styrearbeidet i en stor og viktig region
innen Norsk kulturskoleråd.

Eli Engstad Risa

Eli Engstad Risa har vært avdelingsleder i Asker kulturskole siden 2007. Hun er utdannet
pianist/pianolærer fra konservatoriet i Stavanger, og har hovedfag i musikkvitenskap fra UiO. Eli har
vært styremedlem for Norsk kulturskoleråd region Øst den siste toårsperioden, og hun er opptatt av
at det nye regionsstyret skal legge til rette for å bygge videre på nettverkssatsningene som region Øst
har iverksatt for dans og teater, og i tillegg følge opp aktuelle faglige satsninger som kan komme hele
regionen til gode. Vår folkerike region bør være en viktig stemme i den videre utviklingen av Norsk
kulturskoleråd, og være en aktiv påvirker i utviklingen av kulturskolefeltet.
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Anine Skou

Anine Skou har vært ansatt i Oslo Kulturskole siden 2008. Hun kom fra Oslo barne- og
ungdomsteater (OBUT) der hun var daglig leder og teaterpedagog. Anine har en BA with Honours i
Communications fra Queen Margaret University i Edinburgh og regi/dramaturgi fra Høgskolen i Oslo,
samt etterutdanning innen kulturledelse fra Norges Musikkhøyskole. Hun har erfaring fra NRK
drama, informasjonsarbeid ved Sandvika Teater og har drevet egne prosjekter som utøver. I tillegg
har hun hatt regi på cabareter og egne produksjoner, og også vært gjesteforeleser på Kunsthøgskolen
i Oslo. Dette er andre periode Anine sitter i styret for Region Øst. Hun initierte etableringen
av nettverk for teater- og dansepedagoger i regionen og brenner for å styrke teaterfaget i
kulturskolen regionalt og nasjonalt.

Erlend Tynning Larsen

Erlend Tynning Larsen er hornist med utdanning som utøver og pedagog ved Norges Musikkhøgskole.
Han har undervist i korps og ved kulturskoler, og er i dag hovedinstrumentlærer ved Askim
videregående Skole. Som utøvende musiker har Erlend vikariert i de fleste norske orkestre og
ensembler, deriblant 4,5 år i Bergen Filharmoniske Orkester og har siden 2008 vært ansatt i
Forsvarets Stabsmusikkorps. Erlend leder Oslo SVs kulturpolitiske gruppe og har flere verv i
lokalpolitikken i Oslo. Erlend er spesielt opptatt av at kulturskolen skal nå bredt ut. Alle skal ha
mulighet til å drive med kunst og kultur og til å bli dyktige i faget.
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Åsmund Tvinnereim

Åsmund Tvinnereim har jobbet i kulturskole siden 1992 og begynte som rektor i Øvre Eiker
kulturskole i 2014 etter 24 år i Oslo musikk- og kulturskole. Han har utdannelse som klarinettist fra
Østlandets musikkonservatorium, og har også deltatt i et 3 åring lederutviklingsprogram i regi av
Øvre Eiker kommune. Åsmund brenner spesielt for å legge til rette for kompetansedeling på tvers av
de forskjellige kunstfagene. Å kunne bevege seg utenfor egen komfortsone innenfor trygge rammer
gir muligheter for egenutvikling. Samtidig har fokus på fleksibilitet og variasjon i undervisningen vært
viktig. Årets kulturskoledager og spesielt foredraget til Heidi Haraldsen gav retning for fremtidens
kulturskole: Vi skal legge til rette for at våre elever blir enda mer aktive, autonome, selvregulerte og
innovative.

Arild Rønsen

Arild Rønsen er fra Nesbyen, og arbeider for tiden 50% som avdelingsleder for Nes og Flå kulturskole
og 50% som IT-ansvarlig for grunnskolen i Nes kommune. Arild er utdannet ved Østlandets
Musikkonservatorium med sang som hovedinstrument, og har i tillegg IT-studier ved Høgskolen i
Hedmark og Høgskolen i Vestfold. Han har vært kulturskoleleder i ulike kommuner i Hallingdal siden
1992. I tillegg til kulturskolejobben er Arild aktiv som dirigent for kor og korps, og har i over 25 år
sunget i vokalkvartetten Quattro Stagioni i Oslo. Arild stiller til valg i det nye styret fordi han mener
små kulturskoler langt fra sentrale byområder bør være representert, og for å bidra til at mangfoldet
ivaretas i den nye regionen.
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Espen Rønneberg-Giertsen

Espen Rønneberg-Giertsen er utdannet fløytist fra Barratt Due musikkinstitutt og Norges
Musikkhøgskole. Han har vært rektor for Enebakk kulturskole siden 2016 og er i tillegg konstituert
enhetsleder for kultur i kommunen. Som utøver har han hatt engasjementer i Oslo- og Bergen
Filharmoniske, Kringkastingsorkestret, Den Norske Opera, Oslo Sinfonietta, Kristiansand
Symfoniorkester, samt alle de profesjonelle militærkorpsene. Som pedagog har han blant annet
vært ansatt i kulturskolene i Askim-Skiptvet-Spydeberg og Ås, vært dirigent for flere korps,
musikklærer i grunnskolen og aktiv som dommer og juryleder. Espen brenner for at kulturskolen
skal anerkjennes som skoleslag lokalt og hos skoleeiere, og for å utvikle gode fagnettverk for
pedagogene i region Øst.

Birgitte Magnus

Birgitte Magnus har vært daglig leder i Østfold musikkråd siden 2011, og er bosatt i Fredrikstad.
Birgitte har også vært styremedlem i Musikkens studieforbunds styre fra 2013, og var ansatt i
Kulturskolen i Fredrikstad fra 1985 til 2011. Hun har også vært tidligere styremedlem i styret i Region
øst noen år i denne perioden. I kulturskolen hadde hun mange og varierte arbeidsoppgaver, blant
annet ansvar som virksomhetsleder i flere perioder og fått bred erfaring med kommunale og politiske
prosesser. Spesielt viktig for BIrgitte var arbeidet med store internasjonale kulturprosjekter med
Afrika (Zimbabwe, Mosambik og Sør-Afrika), støttet av NORAD og UD.
Med god kjennskap til kulturskolen og nå med en arbeidshverdag i en organisasjon for det frivillige
musikklivet, ønsker Birgitte i styret å bidra til å bedre samarbeidet mellom det offentlige og frivillige
musikklivet med målet å skape et mest mulig helhetlig og godt kulturtilbud for barn og unge.
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Øyvind Lunde

Øyvind Lunde har vært rektor i kulturskolen Askim-Skiptvet-Spydeberg siden 2016 og blir ny
enhetsleder for kulturskolen i den nye storkommunen Indre Østfold fra og med 1.1.2020. Øyvind er
utdannet ved Norges Musikkhøgskole, og har hovedfag i kammermusikk / soloinstrument klassisk
gitar. I mange år jobbet han som distriktsmusiker i Mo i Rana i Nordland fylke, og hadde gleden av å
jobbe med mange musikere i regionen. Han fungerte som arrangør for ensemblet KammeRana i flere
år, og har også hatt egne prosjekter - blant annet utgivelsen «NYN» på selskapet Euridice med musikk
til dikt av Knut Hamsun. Før Øyvind og familien på tre flyttet sørover igjen, var han rektor i Rana
kulturskole fra 2013. Han er engasjert i arbeidet med å la flere barn og unge få nyte godt av
kompetansen kulturskolelærerne har å by på gjennom gode undervisningsopplegg i samarbeid med
andre viktige samarbeidsparter, spesielt grunnskolene.
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