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Delegater og observatører, 
 

Vedlagt følger dokumentene til årsmøtene i Norsk kulturskoleråd - Hordaland og Norsk 

kulturskoleråd - Sogn & Fjordane. 

 

Årsmøtedokumentene og vedleggsdokumentene tas med på årsmøtet av delegater og 

observatører digitalt eller i papirform. Vi ber om at dokumentene lastes ned på forhånd. 

 

Lenker til vedleggsdokument ligger i innholdsfortegnelsen på side fem. 

 

Frammøte for delegater og observatører: 

Bergen, Grand Hotel Terminus, torsdag 21. mars, seneste frammøte kl.15.10. 

 

Fullmakt på kommunalt brevark, for delegatene fra hver kommune underskrevet av kommunal 

ledelse, tas med og forevises ved registrering og sendes om ønskelig i tillegg på mail til rådgiver innen 

fredag 15. mars. 

 

Årsmøtene starter kl.15.30 og varer til ca. 18.30. 

Konstitueringsmøte for nyvalgt fylkessstyre for Norsk kulturskoleråd Vestland har 

konstitueringsmøte umiddelbart etter årsmøtene ca. kl.18.30. 

 

«Kulturskulerommet 
demokrati og medborgarskap - kva for armslag vert kulturskulen gitt i samfunnsbygginga” 

Årsmøtekonferanse i Terminus hall fredag 22. mars kl.09.00 til kl.13.30 med påfølgende lunsj. 

Kunstnerisk aperitif torsdag 21.03 kl.19.30 med påfølgende festmiddag kl.20.00. 

Program og dokumenter: https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland  

 

 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen for Norsk kulturskoleråd - Hordaland og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane 
 

 
 
fylkesledere Anne Lene Østvold Jordåen (s) og Grete Berntzen (s)  
 

 
rådgivere Ole Jakob Nedrebø (s) / Kristin Geiring 

 
 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland
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Innledning 

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 

endringssprosess. 

I 2017 hadde kulturskolerådet en sammenslutningsprosess, der fylkes-/regionsavdelinger opphørte 

som selvstendige juridiske enheter og vi ble èn organisasjon, Norsk kulturskoleråd med avdelinger. 

Enkelte saker på årsmøtene 2019 i fylker og regioner, vil avvike noe fra gjeldende vedtekter 2016. 

Årsaken er vedtak fra Landsmøtet / Landstinget 2016 og sammenslutningsprosess i 2017 til èn 

organisasjon, som 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 -  
Hordaland og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane. 

 

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 etter vedtaket i Landsstyret vært en prosess, der ansatte og valgte har bidratt til tiltakene for 

2019, som ble vedtatt av Sentralstyret i desember. 

Fylker og regioner skal vedta en regional operasjonalisering av tiltakene i Sak 6 ut i fra regionale 

prioriteringer. 

Landstingets delegater oktober 2020 behandler sak om revidering av vedtektene. 
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Lenker til dokument relatert til årsmøtene 2019 
 Sak 1 Innkalling til årsmøter 2019 i Norsk kulturskoleråd – Hordaland og Sogn & Fjordane 

Det vises og til kunngjøring og første innkalling i tråd med vedtektene. 
 

 Sak 2 Melding om virksomheten 2017-2018 for Norsk kulturskoleråd - Hordaland 
 

 Sak 2 Melding om virksomheten 2017-2018 for Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane 
 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6191/orig/2019%20%C3%85rsmote%20innkalling%20Hordaland%20og%20Sogn%20og%20Fjordane%20v.2.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6218/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf.
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6219/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf
http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/194/orig/2013_Strategi_2020.pdf
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/planhjelp/plan-pa-flere-sprak
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/skaarutvalgets-rapport
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget#landstinget2016
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret
http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4164/orig/Norsk%20kulturskolerads%20vedtekter.pdf
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Sak 1.1 Godkjenning av fullmaktene 

Delegater og observatører 

Norsk kulturskoleråd - Hordaland og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane 
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Årsmøter 2019   
Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus Registrering fra kl.: 09.30-10.00 Scandic Ørnen og 14.30-15.15 Terminus. 

Saker til behandling 

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  

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. 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
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Sak 1 Konstituering 

 

 

 

Norsk kulturskoleråd - Hordaland 

 

 

 

Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane 

 

Torsdag 21. mars kl.15.30 til ca.16.30 

 

 

Torsdag 21. mars kl.15.30 til ca.16.30 

Saksordfører sak 1.1 - 1.3 

 

fylkesleder Anne Lene Østvold Jordåen 

Fra sak 1.4 møtedirigenter 

Saksordfører sak 1.1 - 1.3 

 

fylkesleder Grete Berntzen 

Fra sak 1.4 møtedirigent 

1.1 Godkjenning av fullmaktene 
 
Saksordfører: Oddvar Nøstdal 
 
Norsk kulturskoleråd - Hordaland sine 

medlemskommuner har meldt sine delegater 

til årsmøtet 2019. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet består av i alt 48 delegater med 

godkjente fullmakter. 

 

1.1 Godkjenning av fullmaktene 

Saksordfører: Ole Jakob Nedrebø 

Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane sine 

medlemskommuner har meldt sine delegater 

til årsmøtet 2019. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet består av i alt 22 delegater med 

godkjente fullmakter. 

1.2 Valg av representanter til tellekorps 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Rolf Seldal, Kvam kommune 

Åshild Eriksen, Fjell kommune 

Håvard Kroka, Fitjar kommune 

 

1.2 Valg av representanter til tellekorps 

Styrets forslag til vedtak: 

Hildegunn Vederhus, Vågsøy kommune 

Inger Marie Håheim Tynning, Gulen kommune 

1.3 Valg av to møtedirigenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Lisbeth Axelsen, Os kommune 

Jakob Bjelland, Stord kommune 

 

1.3 Valg av to møtedirigenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Kristen Holt, Askvoll kommune 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1.4 Valg av to referenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Roger Martin, Fjell kommune 

Martin Mason, Sveio kommune 

1.4 Valg av to referenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Anita Nordheim, Høyanger kommune 

1.5 Godkjenning av innkalling 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste 

1.5 Godkjenning av innkalling 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste 

1.6 Godkjenning av forretningsorden for 

årsmøtet 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til 

forretningsorden 

1.6 Godkjenning av forretningsorden for 

årsmøtet 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til 

forretningsorden 

1.7 Godkjenning av dagsorden 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden 

1.7 Godkjenning av dagsorden 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden 

1.8 Valg av representanter til 

redaksjonskomite 

Styrets forslag til vedtak: 

Anne Sofie Bjelland Kjeka, Kvinnherad 

kommune 

Una Eiken, Jondal kommune 

Morten Odéen, Etne Kommune 

 

1.8 Valg av representanter til 

redaksjonskomite 

Styrets forslag til vedtak: 

Trond Ueland, Førde kommune 

Beate Kjølstad, Høyanger kommune 

1.9 Valg av to protokollunderskrivere 

Styrets forslag til vedtak: 

Aud Kaldefoss, Tysnes kommune 

Anne Lise Nesteby Tøsse, Samnanger 

kommune 

1.9 Valg av to protokollunderskrivere 

Styrets forslag til vedtak: 

Karl Vidar Førde, Bremanger kommune 

Olav Horn, Vågsøy kommune 
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Sak 1.6 Forretningsorden 

 
1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøtet fatter vedtak om annet 

Alle deltakere på årsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.5.3 
har kun valgte delegater til årsmøtet 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 årsmøtets 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 årsmøtet 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. 
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Sak 2 Styrets beretning for siste periode  
 

 

Beretning for perioden 2017-2018 

Norsk kulturskoleråd - Hordaland  

 

 

Beretning for perioden 2017-2018 

Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane 

 

 

Saksordfører politisk: Anne Lene Østvold 

Jordåen 

               Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

Saksordfører politisk: Grete Berntzen 

 

         Ansvar administrasjon: Ole Jakob Nedrebø 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets beretning for perioden 

2017-2018 til orientering. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets beretning for perioden 

2017-2018 til orientering. 

 

Saksdokument: 

Vedlegg / lenke Norsk kulturskoleråd - 

Hordaland: Styrets beretning for perioden 2017-

2018 

Saksdokument: 

Vedlegg / lenke Norsk kulturskoleråd – Sogn & 

Fjordane: Styrets beretning for perioden 2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6218/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf.
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6218/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf.
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6218/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf.
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6219/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6219/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6219/orig/2019%20Virksomhetsmelding%20for%202017-2018.pdf
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Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 
Saksordfører politisk: Pål Jøsok, Hordaland og Arne Sunnarvik, Sogn & Fjordane 

 

Ansvar administrasjon: Gunn Otnes / rådgiverne i fylkene 

 

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 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. 
Fylkenes økonomi i perioden 
Styrene har i begge fylker hatt fokus på økonomistyring. Styrene har spart inn utgifter der en har sett 
mulighet. En del av møtene er avholdt på telefon og nett, som sparer reisekostnad, det er redusert i 
antall og forsøkt kombinert med andre tiltak for medlemmene. 
Årsresultatet for Hordaland i 2017 viser et overskudd. Foreløpig resultat 2018 viser et overskudd. 
Årsresultatet for Sogn og Fjordane i 2017 viser et underskudd. Dette gjør at Sogn og Fjordane ved 
utgangen av 2017 sitter med en negativ egenkapital. Ved gjennomgang av regnskapene finner vi at 
overgangen til nytt faktureringsprogram har medført at faktura sendt kunde ikke er bokført i 
regnskapet for 2017. Dette ble imidlertid hensyntatt i 2018 og totalt sett, når vi ser begge årene 
under ett, viser Sogn og Fjordane til et balansert regnskap. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar revidert regnskap 2017 fra Landsmøtet juni 2018 til orientering. 

Årsmøtet tar foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd - Hordaland og Norsk 

kulturskoleråd - Sogn og Fjordane til orientering. 

 

Saksdokument: 

Revidert og godkjent regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd og foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk 

kulturskoleråd - Hordaland og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane sidene 14 til og med 17. 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
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Norsk kulturskoleråd - Hordaland:  Revidert årsregnskap 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk kulturskoleråd - Hordaland:  Foreløpig årsregnskap 2018 

 

Norsk kulturskoleråd - Hordaland:  Revidert årsregnskap 2017 
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Norsk kulturskoleråd - Hordaland: Foreløpig årsregnskap 2018 
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Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane: Revidert årsregnskap 2017 
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Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane: Foreløpig årsregnskap 2018 
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Sak 4 Saker som legges fram av styret 

 

Sak 4.1 Egenkapitalen i Norsk kulturskoleråd - Hordaland 

 
Saken settes inn i felles årsmøtedokument til orientering for årsmøtet i Sogn & Fjordane. 
Saken behandles i årsmøtet til Norsk kulturskoleråd - Hordaland. 
 
Saksordfører politisk: Anne Lene Østvold Jordåen 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

 

Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd - Hordaland behandlet i styremøte 15. februar 2019 sak om bruk 
av oppsparte midler som følge av tidligere års mangel på administrativt tilsatt og innsparing som 
resultat av overgangen fra egen organisasjon til en avdeling i Norsk kulturskoleråd med midlertidig 
usikkerhet om regnskapsstatus. Egenkapitalen var i 2017 kr. 296 200 og foreløpig resultat for 2018 
viser positivt resultat. Resultatet for Sogn & Fjordane er tilnærmet balanse for 2017 og 2018 før 
revidering av 2018. Som følge av dette fattet styre følgende vedtak, som legges fram for årsmøtet til 
behandling: 
Deler av egenkapital inntil kr.150.000 foreslås benyttet til: 

1. Det arrangeres regionale styremøter til dømes med eventuelt påfølgende lederforum / 

fagdag/ kulturskoleforum der styret møter kulturskoleledere. 

2. Lederforum / fagdag / kulturskoleforum subsidieres med en sum pr. deltaker for at flest 

mulig kulturskoler skal kunne delta. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland slutter seg til å bruke inntil kr 150.000 av egenkapitalen, 

som framgår av revidert regnskap 2018 for avdeling Norsk kulturskoleråd - Hordaland. Beløpet nyttes 

til nettverksbygging og tiltak til beste for medlemmene og kulturskolene i Norsk kulturskoleråd 

Vestland. Disponeringen skal skje i tråd med vedtatt virksomhetsplan og regionale tiltak for 

kommende periode. Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd Vestland utarbeider plan for bruk av midlene. 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 



 
 

ÅRSMØTER NORSK KULTURSKOLERÅD 2019 
 

18 

Sak 4.2 Regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd 

 

Saksordfører politisk: Anne Lene Østvold Jordåen, Hordaland og Trude Skarvatun, Sogn & Fjordane 

Ansvar administrasjon: rådgiverne 

 

Bakgrunn 

a. 2017 årsmøtevedtak i fylker / regioner 

Vedtak i årsmøtene 2017: fylker / regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter med 

organisasjonsnumre. Norsk kulturskoleråd er nå èn organisasjon med ett organisasjonsnummer og 

avdelinger i samtlige fylker/regioner. 

b. 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." 

c. Sentralstyrets mandat gitt av Landstinget 

Sentralstyret kan gjøre vedtak om intern organisering: §3.3.:"Sentralstyret er Norsk  

kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene."  

d. 2019 årsmøter i fylker / regioner 

Jmf. sentralstyrevedtak om å følge nasjonalt foreslåtte nye inndelinger i fylker / regioner, trengs en 

justering av fylkes-/regionsstrukturen i Norsk kulturskoleråd. 

Nye inndelinger: 

 Norsk kulturskoleråd «Troms og Finnmark med Svalbard» - årsmøtet vedtar endelig. 

 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. 
 

Fylkesstyrenes forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland og årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane tar 

sentralstyret sitt vedtak i sak 2017-42 til etterretning. 

Sitat fra protokollen til styremøte 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". 

ÅRSMØTET I NORSK KULTURSKOLERÅD - HORDALAND HEVES. 

ÅRSMØTET I NORSK KULTURSKOLERÅD – SOGN & FJORDANE HEVES. 

Det føres protokoll for årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland og for årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane. 
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ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD VESTLAND STARTES 
Delegater og observatører Norsk kulturskoleråd Vestland side seks. 

Sak 1 Konstituering 

 

Saksordfører: 1.1 – 1.3 styreleder Grete Berntzen. Fra 1.4 møtedirigenter 

 

1.1 Godkjenning av fullmaktene 

 

Saksordfører: Oddvar Nøstdal 

 

Årsmøtet består av i alt 70 delegater med godkjente fullmakter. 

 

 

1.2 Valg av representanter til tellekorps 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Rolf Seldal, Kvam kommune 

Hildegunn Vederhus, Vågsøy kommune 

Håvard Kroka, Fitjar kommune 

 

 

1.3 Valg av to møtedirigenter 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Lisbeth Axelsen, Os kommune 

Kristen Holt, Askvoll kommune 

 

 

1.4 Valg av to referenter 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Roger Martin, Fjell kommune 

Martin Mason, Sveio kommune 

 

 

1.5 Godkjenning av innkalling 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 
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1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden. 

 

 

1.7 Godkjenning av dagsorden 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden. 

 

 

1.8 Valg av representanter til redaksjonskomité 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Anne Sofie Bjelland Kjeka, Kvinnherad kommune 

Trond Ueland, Førde kommune 

Una Eiken, Jondal kommune 

 

 

1.9 Valg av to protokollunderskrivere 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Aud Kaldefoss, Tysnes kommune 

Karl Vidar Førde, Bremanger kommune 
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Sak 4.3 Målform i Norsk kulturskoleråd Vestland 

 

Saksordfører politisk: Bjørn Håvard Bjørklund 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har i dag nynorsk som målform. I 

sammenslåing til Vestland fylkeskommune er det bestemt at nynorsk blir målform. Majoriteten av 

kommunene i kommende Vestland fylke har nynorsk som målform. 

Det er ønskelig at årsmøtet tar stilling til hvilken målform Norsk kulturskoleråd Vestland skal bruke I 

sine dokument. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Norsk kulturskoleråd Vestland nytter nynorsk som målform i sine dokument. 
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Sak 5 Innkomne saker 
 

Sak 5.1 

 

Saksordfører politisk: Egil Magnussen 

Ansvar administrasjon: Ole Jakob Nedrebø og Kristin Geiring 

 

Det er ingen innkomne saker. 
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Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av  
Landsstyret 

 
Saksordfører politisk: Anne Lene Østvold Jordåen og Trude Skarvatun 

 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

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 - Hordaland og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fordane 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 fylkesstyrene og gav grunnlag for styrenes innspill til ledelsen i 

Norsk kulturskoleråd fra de to fylkesavdelingene. 

 

I tråd med vedtatt strategiplan 2017 - 2020 og vedtatt virksomhetsplan 2018 - 2019 og vedtatte tiltak 

2019, har styret utarbeidet forslag til regionale handlinger for Norsk kulturskoleråd Vestland 

perioden 2019 - 2020. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet godkjenner nasjonalt vedtatt Virksomhetsplan 2019 - 2020 og tiltak. 
Årsmøtet vedtar foreslåtte regionale tiltak 2019 - 2020 for Norsk kulturskoleråd Vestland. 

2. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Vestland gir styret fullmakt til å gi Landsstyret innspill til 
virksomhetsplan for organisasjonen perioden 2019 - 2020 med utgangspunkt i Strategi 2020 og 
Norsk kulturskoleråd Vestland sine regionale handlinger for perioden 2019 - 2020 godkjent i 
vedtak punkt 1. 

 

Saksdokument: 

Vedlegg til saken er «Strategi 2020», Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver», rammeplanen 

«Mangfold og fordypning» i lenken side fem i innholdsfortegnelsen. 
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VIRKSOMHETSPLAN 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 Virksomhetsmål 

2018-2019 

Tiltak 2019 Regionale tiltak 

1.1  

Tydelig profil 

som 

samfunnsaktør 

1.1.1   

Være 

premissleverandør for 

regjering, KS og andre 

myndigheter i saker 

som omhandler 

kulturskole. 

 

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. 

 

 

 

 

1.1.1.1.2 

Faste møtepunkt med KS 

for vår region. 

1.1.1.1.3 

Samarbeid med 

Kulturtanken. 

 

 

 

1.1.1.1.4 

Vere synlige i media og 

løfte fram 

kulturskulesaker. 

 

 

1.1.1.1.5 

Organisere møtepunkt 

med politikarar på 

kommune-, fylkes- og 

nasjonalt nivå. 

 

 

1.1.2   

Arbeide med 

1.1.2.1 

Videreutvikle arbeidet 

1.1.1.2.1 

Fremje kulturskulen som 
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utenforskap og 

kulturskole, slik at 

dette får betydning 

nasjonalt. 

 

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. 

sentral aktør i det 

kommunale 

tenestetilbodet. 

1.1.1.2.2 

Ha fokus på integrering og 

inkludering i 

kulturskulane. 

Arbeide for å fremje 

mangfald i kulturskulen 

sin portefølje/fagområde. 

1.2  

Tilgjengelig og 

transparent 

utviklingsaktør 

1.2.1   
Være en åpen og 
tilgjengelig utviklings- 
og 
interesseorganisasjon. 
 

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 

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 

 

1.1.2.1.1 

Legge til rette for 

nettverksbygging mellom 

leiarar, lærarar og 

skuleeigarar og legge til 

rette for ein god 

delingskultur. 

 

1.2.2   1.2.2.1 1.1.2.2.1 
Tilby kommunebesøk til 
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Bistå kommunene i 
permanent 
utviklingsarbeid 
gjennom 
veiledningsmetodikk.  

Tilby veilederkorps til 
kommuner som ønsker 
dette. 
 
1.2.2.2 
Dele kunnskap og 

erfaringer gjennom 

arbeidet med 

veilederkorpset i møter 

med andre kommuner. 

 

kommunar som ynskjer 
det. 
 

1.3  

Initierende og 

koordinerende 

rolle 

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. 

 

1.1.3.1.1 

Arbeide for å 

implementere 

rammeplanen i 

kulturskulane og tilby 

rådgjeving i kommunane. 
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Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 

2018-2019 

Tiltak 2019 Regionale tiltak 

2.1  

Helhetlig syn på 

den norske kunst 

og 

kulturopplæringen 

2.1.1.   

Være en 

foretrukket 

partner i spørsmål 

som omhandler 

opplæring innen 

kunst og kultur. 

2.1.1.1 

Aktivt synliggjøre 

organisasjonens 

kompetanse og 

fokusområder.  

2.1.1.2 

Utvikle en strategi innen 

virksomhetsmål 2.1.1. 

2.1.1.1.1 

Aktivt synleggjere 

organisasjonen sin 

kompetanse og 

fokusområde. 

 

2.1.2   

Være en aktiv og 

målrettet aktør 

inn mot UH-

sektor. 

 

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, UH-

sektor og andre relevante 

aktører. 

2.1.1.2.2 

Arbeide for å gjere PPU 

innan kulturskulen sitt 

fagfelt tilgjengelig for 

kulturskulelærarar. 

Organisere møtepunkt 

med Høgskolen på 

Vestlandet og andre 

skular og universitet i vår 

region, for samhandling 

om felles saker av 

interesse. 

 

 

 

2.1.1.2.4 

Arbeide for fagleg 

nettverksbygging mellom 

kulturskulane, skule og 

barnehage, frivillige lag og 

organisasjonar. 

2.1.3   

Bidra til å gi 

kulturskolen plass 

i et helhetlig 

oppvekstløp. 

 

2.1.3.1 

Opprette et nasjonalt 

fagråd tverrfaglig 

sammensatt fra UH-sektor 

og praksisfeltet. 

 

2.1.3.2 

Utarbeide strategi for 

videre utvikling av 
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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 

Utarbeide en strategi 

innen virksomhetsmål 

 

 

 

 

 

2.1.1.3.3 

Arrangere «De unges 

festspilldag» i samarbeid 

med Festspillene i Bergen. 

Arrangere «Dei nominerte 

er» som del av 

Drømmestipend-

nominasjonane. 

Arbeide med 

Drømmestipendet. 

 

2.1.1.3.4 

Arbeide for å 

implementere 

rammeplanen i våre 

kulturskular. 

Rådgje kommunane i 

arbeidet med 

fordjupingsprogrammet.  

 

2.2.  

Nyskapende, 

kunnskaps- og 

erfaringsdelende 

2.2.1   

Være en viktig 

bidragsyter til 

arbeidet med 

kulturskolerelatert 

forskning. 

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 
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samarbeid med UH-

sektor.  

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  

Internasjonal 

samarbeidsaktør 

2.3.1   

Være en sentral 

aktør innen både 

nordisk og øvrig 

internasjonalt 

samarbeid.  

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. 

 

 

 

 

2.3.1.1.2 

Vere positive til eventuelle 

internasjonale samarbeid. 
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Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 

2018 - 2019 

Tiltak 2019 Regionale tiltak 

3.1  

Enhetlig 

organisasjon 

3.1.1   

Arbeide videre for å 

styrke og utnytte 

organisasjonens samlede 

kompetanse. 

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. 

3.1.1.1.1 

Vere i dialog med 

kommunane for å 

kunne møte 

kulturskulane sine 

behov for auka 

kompetanse. 

3.1.1.1.2 

Kvalitetssikringsarbeid 

i samarbeid med 

fylkesmannen. 

3.1.2   

Videreutvikle felles 

politiske, administrative 

og økonomiske system. 

 

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 
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Utarbeide 

opplæringsprogram for 

fylkes- og regionstyrene. 

3.1.3   

Styrke 

kommunikasjonsarbeidet 

eksternt og internt på 

alle nivå. 

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. 

3.1.1.3.1 

Gje innspel til 

høyringar som er 

relevante for 

kulturskulen. 

3.2.  

Nasjonalt, 

regionalt, og 

lokalt 

samhandlende 

3.2.1   

Øke organisasjonens 

relevans som 

kunnskapsorganisasjon. 

 

 

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.  

3.2.1.1.1 

Arrangere konferansar 

og samlingar for 

medlemskommunane. 

Vere pådrivar for god 

organisering av 

leiarnettverk, samt ev. 

studietur. 

 

3.2.2  
Innføre felles arkiv, 

maler, digitale 

Se 3.1.2.  
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plattformer, struktur for 

deling. 

3.3.  

Høy kvalitet i 

utviklingsarbeidet 

3.3.1. 

Inneha høy kompetanse 

knyttet til 

utviklingsarbeid.  

 

3.3.1.1 

Utarbeide 

kompetanseutviklingsplan 

for organisasjonen. 

 

3.3.1.2 

Utarbeide tydelig 

innholdsbeskrivelse for 

alle styreverv i 

organisasjonen. 

3.3.1.1.1 

Legge til rette for 

leiarutvikling for 

kulturskuleleiarar. 

3.3.2   

Ha system for 

egenvurdering, vurdering 

av måloppnåelse og 

evaluering. 

 

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 

FoU-strategien. 

 

3.3.2.3 

Benytte ett, felles verktøy 

for evaluering av 

utviklingsarbeid. 

3.3.2.1.1 

Lage rutinar for 

evaluering av arbeidet 

vårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
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Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner 
 

Saksordfører politisk: Egil Magnussen 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

Det er ingen innkomne forslag. Norsk Kulturskoleråd Vestland slutter seg til de medlemsskap, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

http://www.musicschoolunion.eu/
http://www.musicschoolunion.eu/
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Sak 8 Tilleggskontingent 

 

 
 

Saksordfører politisk: Anita Nordheim 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

 

Det er ingen forslag til tilleggskontingent. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar saken til orientering. 
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Sak 9 Budsjett for 2019 og 2020 
 

Saksordfører politisk: Arne Sunnarvik og Grete Berntzen 

 

Ansvar administrasjon: Ole Jakob Nedrebø, Kristin Geiring 

 

Bakgrunn for saken: 

Styrene legger med dette fram budsjett 2019 for Norsk Kulturskoleråd Vestland. 

Rammen er basert på tidligere års forbruk. 

Sentralstyret vedtok desember 2018 budsjettet for 2019 i tråd med økonomiplan vedtatt av 

Landstinget for perioden 2017-2020. 

Ledelsen i Norsk kulturskoleråd har utifra vedtatt rammebudsjettet 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 Vestland legges fram for 

årsmøtedelegatene til behandling. 

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 gi styret I 

Norsk kulturskoleråd Vestland tillit til å utarbeide budsjett 2020 i tråd med budsjett 2019, vedtatt 

virksomhetsplan med regionale tiltak, vedtak gjort på Norsk kulturskoleråd - Hordaland sitt årsmøte I 

sak 4.1 og nasjonale føringer. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjett for 2019 godkjennes av Årsmøtet. 

Årsmøtet I Norsk kulturskoleråd Vestland gir styret tillit til å utarbeide budsjett 2020 i tråd 

med budsjett 2019, budsjett vedtatt av sentralstyret for 2020, vedtatt virksomhetsplan med 

regionale tiltak og nasjonale føringer. 

 

 

 
 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE  
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Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode 2019 - 2021 

 

Saksordfører politisk: Stein Høyland 

Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

 

Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, se vedlegg 1 side 40 

 

Sak 10.1.1 Leder 

Valgkomitéene fremmer følgende innstilling: 

 

Astrid Aarhus Byrknes, Lindås kommune, velges som leder for Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2019 - 2021 

 

Sak 10.1.2 Nestleder 

Valgkomitéene fremmer følgende innstilling: 

 

Trude Skarvatun, Førde kommune, velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2019 - 2021 

 

Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer 

Valgkomitéene fremmer følgende innstilling: 

 

Julie Andersland, Bergen kommune 

Egil Magnussen, Askøy kommune 

Grete Berntzen, Bremanger kommune 

Jan Geir Solheim, Lærdal kommune 

Anita Nordheim, Høyanger kommune 

 

velges som styremedlemmer for Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 2019 – 2021 

 

Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem 

Valgkomitéene fremmer følgende innstilling: 

 

Siv Sjøtun Høye, Bergen kommune, velges som 1. varamedlem for Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2019 -2021 

Roar Sandnes, Leikanger kommune, velges som 2. varamedlem for Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2019 -2021 
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Sak 10.2 Medlemmer i valgkomitéen 

Saksordfører politisk: Bjørn Håvard Bjørklund 

      Ansvar administrasjon: Kristin Geiring 

Sak 10.2.1 Leder 

 

Styrene fremmer følgende forslag: 

 

Anne Lene Østvold Jordåen velges som leder for valgkomitéen i Norsk kulturskoleråd 

Vestland perioden 2019-2021 

 

Sak 10.2.2 To medlemmer 

 

Styrene fremmer følgende forslag: 

Hilde Bjørkum, Førde kommune 

Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune 

 

velges som medlemmer i valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd Vestland perioden 2019-

2021 

 

Sak 10.2.3 Ett varamedlem 

 

Styrene fremmer følgende forslag: 

 

Karl Vidar Førde, Bremanger kommune, velges som varamedlem i valgkomiteén for Norsk 

kulturskoleråd Vestland perioden 2019-2021 

 

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. 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Vestland fremmer følgende innstilling: 

 

Styret delegeres fullmakt til å velge utsendinger til Landstinget 2020 fra Norsk kulturskoleråd 

Vestland. 
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Curriculum Vitae innstilte kandidater Norsk kulturskoleråd Vestland 

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) 
Født 9.4.1963 

Ordførar i Lindås på 3.periode 

Oppvokst på Karmøy, Åkrehamn. Busatt i Knarvik, Lindås kommune  

Utdanning 

Treårig vidaregåande skule Musikklinja ved Skeisvang vidaregåande skule. 

Pedagogikk fra NLA 

Bachelor i sjukepleie, utdanning  i tropesykdommer med 6 år i Peru 

Videreutdanning i helse administrasjon og økonomi  ved Høgskulen i Bergen 

Kommunikasjons kurs og trening i krisekommunikasjon 

Direksjonskurs 

Frivillig arbeid 

Aktiv i kor og korps, kordirigent og deltek aktivt i lokalsamfunnet 

Generelt 

Tidlegare styreleiar i Kongshaug musikkgymnas i 8 år 

Aktivt med i kulturdebatten for gode rammevilkår til kultur og frivillighet 

Godt kommunalt samarbeid med Lindås kulturskule  
1. vara til Stortinget førre periode 
 

Trude Skarvatun 
Født 5.12.1962 
1982 – 1983 musikklærar Mo ungdomsskule 
  messinglærar Rana musikkskule 
1987 – 1990 frilansmusikar i Gøteborg 
  messinglærar Mølnlycke musikkskule 
1990 – 1997 distriktsmusikar trompet Førde musikkskule 
1997 – 2010 inspektør og messinglærar Førde kulturskule 
2010 -   rektor Førde kulturskule 
Utdanning 
1978 – 1981 Førde gymnas 
1981 – 1982 Toneheim folkehøgskule 
Vår 1984 Examen Philosophicum Universitetet i Bergen 
1984 – 1987 Rogaland Musikkonservatorium, instrumentalpedagogikk 
1987 – 1989 Gøteborgs Musikkhøgskule, instrumental- og ensembleledelse 
2010  motivasjonspsykologi, 15 st.p. 
2013  Norges Musikkhøgskule, Gehørbasert leiing 15 st.p.   
2014  Norges Musikkhøgskule, Kultur, kritikk og kommunikasjon 15 st.p. 
2017  arbeids- og organisasjonspsykologi 30 st.p. 
Organisasjonsarbeid 
1983  etablerte Rana Brassband 
1985  studentrepresentant i styret Rogaland Musikkonservatorium 
1991  restarta Førde konsertlag 
1999  styremedlem i NMF Sogn og Fjordane 
2003  starta Slåtten skulemusikk og Angedalen Brunns-sextett 
2007 -   styremedlem i NKR Sogn og Fjordane, kasserar og nestleiar 
2012 -   musikkutvalsmedlem i Jølster Musikklag 

Kreditering: Erik Hageseter, Bergensavisen 
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2010 -   styremedlem i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 
 

Julie Andersland (V)  

Født 17.1. 1978  
2015 -  Byråd for klima, kultur og næring, Bergen kommune 
2011-2015 Nestleder, Komite for miljø og byutvikling  
2006-2011 Senior analytiker, Storebrand Kapitalforvaltning 
2004-2006 Konserntrainee, Storebrand 
Utdanning 
2002-2004 Cand.polit. Universitetet i Bergen  
Hovedfag i sammenliknende politikk  
Tidligere politiske verv og posisjoner (kortfattet) 

Tidligere kommunalråd og nestleder av bystyrets komité for miljø og byutvikling 

Gruppeleder for Venstres bystyregruppe 

2012-2015 Medlem av styret til Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
(IUA)  
Bergen Region,  
2013 Varamedlem til styret i Hordaland barnevernsamband 
2004 Medlem av styret i Bergen Kino AS 
1999-2003 Medlem av Bergenhus bydelsstyre 
Andre verv 
Varamedlem til Venstres Landsstyre  
Leder av Bergen Unge Venstre  
Sentralstyremedlem i Norges Unge Venstre 
 
 

Egil Magnussen  
Født 25.3. 1965 
2007 - d.d. Askøy kommune, Askøy kulturskole, kulturskolerektor 

1997/07 Norges Musikkorps Forbund Hordaland, daglig leder og 

musikkonsulent prosjektleder, assisterende musikksjef NMF sentralt  

2006  vikariat i Bergen kulturskole, skolekorpsdirigent  

1992/ 97           Manger folkehøgskule, musikkpedagog/dirigent for folkehøgskolens 

brassband. Vikariat våren 1995 som inspektør 

1991/92 Liland skole, faglærer i musikk og forming 

1990/98 Bergen Kommunale Musikkskole, messingpedagog, dirigent   

Annen arbeidserfaring 

1996/97  Høgskolen i Bergen, avd. Landås, timelærer på euphonium 

1994/95  Griegakademiet-institutt for musikk, timelærer i kammermusikk 

1987-2019 Engasjement - dirigent i korps; Hetlevik musikklag, Fjell brass, Lyshornet brass, 

                             Follesø musikklag, Askøy brassband, Søreide og Sandsli skolekorps, Flesland 

Musikklag, Liland Skolekorps, Slettebakken Skolekorps, Radøy Brass, Oster Brass, 

Skjold Nesttun Janitsjar, Strusshamn musikkforening, Kleppe Musikklag, Laksevåg 

musikkforening, Tertnes Brass 

Utdanning 

1996/97  Griegakademiet - Institutt for musikk, direksjon/korpsledelse II  

1990/91  Bergen Lærerhøgskole, årsenhet i forming 

1989/90  Bergen Musikkonservatorium, årsenhet i Instrumental-   

Bilde: Vidar Langeland 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/dynamic/00256/Julie_Andersland_256780s.jpg
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                        med hovedinstrument euphonium og direksjon/korpsledelse I 

1985/89  Bergen Musikkonservatorium, faglærerutdanning i musikk    

                        med hovedinstrument euphonium   

Organisasjonserfaring 
2017/19 Norsk kulturskoleråd - Hordaland, styremedlem 
2008 – d.d. medlem i Bjørsvik brass, euphonium 
1987/95 medlem i Eikanger-Bjørsvik Musikklag, euphonium  
1986  tjenestegjorde i Hans Majestet Kongens Gardes Musikktropp, euphonium  
1983/85 medlem i Norges Nasjonale Ungdomskorps, euphonium   
1982/87 medlem i Østfold Symphonic Band, euphonium og styremedlem 
1977/86 medlem i Greåker musikkorps, euphonium 
 
 

Grete Berntzen 
Født 21.9.73 
1994-2006 kordirigent, sanglærer i Oslo og Bergen 
 vikariat i Bergen og Fjell kulturskule i fagene sang og 

babysang 
 prosjektleder for ulike prosjekt som:  

Norgen ungdomskors deltakelse i Choir Olympics i Østerrike 2001 
Cantaqua barnekorfestival i Bergen 2005 

2010-… rektor i Bremanger kulturskule 
2018-… kultursjef i Bremanger kommune  
Utdanning 
V 1993  Stange v.g. skole, musikklinja 
H 1995  Musikk, storfag, UiO 
V 1997  Sosialantropologi mellomfag, UiO 
H 1997  Midtøsten og Nordafrika kunnskap, UiO 
V 1998  Administrasjon og ledelse, NMH (Norges musikkhøgskole) 
V 2004  Etnomusikologi, hovedfag, UiB 
V 2017  Ledelse av tverrfaglige prosesser, Høgskolen Innlandet   
Organisasjonserfaring 
1999-2005 Leder, Norges barne-og ungdomskorforbund (NOBU) 
2006-2008 Leder, NOBU Vest 
2007-2009 Nestleder Norsk musikkråd 
2005-2007 Styremedlem Norsk Musikkråd Hordaland 
2013-2015 Styremedlem Norsk Kulturskoleråd Sogn og Fjordane 
2015… Styreleder Norsk Kulturskoleråd Sogn og Fjordane 
 

 
Jan Geir Solheim (Sp) 
Født 28.8.1965 

2017 - leiar Sogn Regionråd 

2011  ordførar Lærdal kommune 
2001  2011 anleggsentreprenør 
1998  deleigar pub 
1991  taxieigar 
1987  1996 lærar i grunnskolen 
1985  selvstendig næringsdrivande, gardbrukar 
1985  agronom 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk0qK2m4bgAhUIhSwKHTnxCMwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/sogn-og-fjordane/personkort/jan-geir-solheim&psig=AOvVaw0i3as4f8ylStYN9JPFaCFW&ust=1548412281084349
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1984 examen artium 
Verv og medlemskap 
Norsk kulturskuleråd, styremedlem Sogn & Fjordane 
Lions 
Noregs ungdomslag 
Jordeplerock 
Borgund ungdomslag 
Lærdal Golfklubb 
Fortidsminneforeninga 
Folkedansar og danseinstruktør 
 

Anita Nordheim 
Født 1.11.72 

2012 - kommunalsjef for kultur og kommunikasjon no kultur og folkehelse 

i Høyanger kommune, stillinga inngår i rådmann si leiargruppe.  

Utdanning 

2014 – 2015 samt Filosofi og leiing 

2012 kurs for førstelektorkandidatar i vitskapsteori, forskingsmetode o 

akademisk skriving 

2011 formidling i Høgare utdanning 

2010 skuleleiarutdanning ved HSF 

2009 master i pedagogikk ved Universitetet i Bergen 2009 

1. avd. spesialpedagogikk og vidareutdanninga tverrfagleg, estetisk studium 

førskulelærarutdanning  med fordjupingseining i organisasjon og leiing 

grunnutdanning 

Verv og interesser 

2018 - styreleiar i NOKU Sogn og Fjordane 

2017 varamedlem Norsk kulturskoleråd – Sogn & Fjordane 

leiing ulike samarbeidsprosjekt både innan kulturprosjekt, skuleprosjekt og organisasjonsprosjekt 

hobbymusikar - Songar ,saksofonist og låtskrivar 
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Siv Sjøtun Høye  
Født 28.4.1970 
2015 -  Bergen kulturskole, fagsjef for piano/tangent og pianolærer, 60%. 
1996-1997 Bømlo kommunale musikkskole, pianolærer med utøvende del 
1998 - Bergen kulturskole, pianolærer, deltid 40%. Fra 2012 hovedlærer for 

pianoelevene i Fordypningsprogrammet / «Talentprogrammet» 
Utdanning 
UiB 1989, høst Examen Philosophicum 
Bergen musikkonservatorium 1990- 1994, piano hovedinstrument 
Barratt Due Musikkinstitutt 1994 -1996, piano hovedinstrument, kammermusikk 
Organisasjonsarbeid 
Norske musikklæreres landsforbund, styremedlem (12 år) og leder (6 år) 
Bergen musikklærerforening: styremedlem siden 1998 og leder i flere perioder 
Norsk Kulturskoleråd, Hordaland: 1. vara, styreperioden 2017-2019 
 

Roar Sandnes 
Født 27.11. 1964 

2020 dekkjer Sogn kulturskule Nye Sogndal kommune 

(tidl Balestrand, Leikanger og Sogndal) og Luster 

2018 fekk Sogn kulturskule også ansvaret for Balestrand 

2006 - rektor for Sogn kulturskule (Leikanger, Sogndal og Luster) 

1994 rektor 

1990 musikklærar i Leikanger musikkskule 

oppvaksen på Leikanger 

musikkutdanning frå Toneheim og Universitetet i Oslo 

vgs i Sogndal, og frå  
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Forslag til årsmøtet 

(leveres møtedirigentene underskrevet digitalt/skriftlig) 

Forslagstilleren representerer: 

 

 

Navn på forslagsstilleren: 

 

 

Forslaget gjelder sak nr. ev. henvisning og sidetall: 

 

 

Forslaget lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Underskrift: 


