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2019.00 A Godkjenning av kunngjøring, innkalling og kjøreplan 2019 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Kunngjøring, innkalling og kjøreplan 2019 

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen, styresekretær    

  

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Kunngjøring, innkalling og kjøreplan for landsstyremøte 2019 godkjennes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Kjøreplan 

 

Landsstyremøte 2019 

 

I henhold til vedtektene skal følgende behandles: 

1. Årsmelding for siste år. 

2. Regnskap for siste år. 

3. Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen. 

4. Rammebudsjett for neste år. 

5. Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt. 

6. Innkomne saker til landstinget. 

7. Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene. 

 

Sentralstyrets saker legges frem for landsstyret som sak 8. 

 

 

 

 

 



   
 

 

Kjøreplan for landsstyremøte 13. – 14. Juni 2019 

 

Torsdag 13. Juni 2018 

 

Tid Hva Ansvar 

12:00 

 

Velkommen  

Sak 2019.00 A Godkjenning av 

kunngjøring, innkalling og kjøreplan 2019. 

Sak 2019.00 B Korrigering av protokoll for 

2018. 

Sak 2019.00 C Landsstyrets styreinstruks. 

 

Styreleder Nils R. Sandal  

Styreleder Nils R. Sandal  

Direktør Morten Christiansen 

Styreleder Nils R. Sandal  

Direktør Morten Christiansen 

Styreleder Nils R. Sandal  

Direktør Morten Christiansen 

 

12:15 Sak 2019.01 Årsmelding for siste år. Styreleder Nils R. Sandal 
Direktør Morten Christiansen 

13:00 Lunsj  

14:00 Sak 2019.02 Regnskap for siste år. Nestleder Heidi Hesselberg Løken 
Kontorsjef Gunn Otnes 

14:30 Sak 2019.03 Virksomhetsplan ut fra den 
vedtatte strategiplanen. 

Sentralstyremedlem  
Berit Konstad Graftås 
Direktør Morten Christiansen 

16:00 Pause  

16:30 Sak 2019.04 Rammebudsjett for neste år Nestleder Heidi Hesselberg Løken 

Kontorsjef Gunn Otnes 

 

17:00 Sak 2019.05 Tid og sted for landstinget 
2020. 

Vedtatt 2018 

 

17:00 Innkomne saker 

Sak 2019.06 A Fagplan film, animasjon og 
spillutvikling 

 

 

 

Sentralstyremedlem 
Alexander Krohg Plur  
Direktør Morten 
Christiansen  
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Sak 2019.06 B Politisk plattform 
 
 
 
 
 
Sak 2019.06 C Fremtidens kulturskole 

 

 

Innkomne saker fortsetter dag 2 

 

Sentralstyremedlem  
Liv Kari Eskeland  
Direktør Morten 
Christiansen  
 

Nestleder Heidi Hesselberg 

Sentralstyremedlem Alexander 

Krohg Plur  

Direktør Morten Christiansen  

 

18:30 Sak 2019.07 Suppleringsvalg til valgte 
tillitsverv i perioden mellom landstingene. 

Sak 2019.08 Kontrollkomiteens rapport til 
landsstyret 

Valgkomiteens leder 
Kjersti Sandvik 

Kontrollkomiteens leder  
Gro Dalen  

 

Pause i landsstyremøte 

20:00     Middag 

Fredag 14. Juni 2019 

Tid Hva Ansvar 

09:00 Politisk verkstad Styreleder Nils R. Sandal  

Direktør Morten Christiansen 

11:00 Pause og utsjekk  

11:30 Landsstyremøte dag 2 

Sak 2019.06 D 
Drømmestipendet 

 

Sak 2019.06 E Rådgivers 

ressurs 

 

 

Landsstyremøte avsluttes 

Orienteringer 

 

Varamedlem til sentralstyret 

Geir Grav 

Direktør Morten Christiansen 

Varamedlem til sentralstyret  

Geir Grav 

Direktør Morten Christiansen 

Styreleder Nils R. Sandal  

 

13:00 Lunsj og avreise  
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2019.00 B Korrigering av protokoll fra 2018 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen, styresekretær            

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Vedtak i protokoll for 2018, sak 2018.06 C, korrigeres etter vedtak i landsstyremøte 2019. 

 

Bakgrunn 

Det er i ettertid oppdaget at et av vedtakene i protokollen for landsstyremøte i 2018 var feil. 

Administrasjonen har i samarbeid med forslagsstiller, region øst, gått igjennom det hele og 

er enige om hva som skulle stått i protokollen. 

Sak 2018.06 

C 

 

Norsk kulturskoleråds arbeid med Kulturskolemeldingen 

 

Vedtak: 

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

 
2. Norsk kulturskoleråd skal sikre at alle deler av organisasjonen 

involveres i arbeidet med Kulturskolemeldingen. 
 
Dette gjelder: 

1. Saken følges opp ut fra Strategi 2020, Virksomhetsplan for 
perioden og innholdet i dette saksframlegget. 

2. Norsk kulturskoleråd skal sikre at alle deler av organisasjonen skal 
involveres i arbeidet med stortingsmeldingen. 
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2019.00 C Landsstyrets styreinstruks 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Styreinstruks for landsstyret i Norsk kulturskoleråd fra 1. januar 2020 

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen, styresekretær            

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Landsstyrets justerte styreinstruks iverksettes 1. januar 2020. 

 

Bakgrunn: 

Landsstyret vedtar instruks for sitt årlige møte, og det er behov for justering med tanke på 

konsekvenser etter ny organisering av kulturskolerådet i forhold til antall fylker/region og 

representasjon.  Kommunereformen iverksettes 1. januar 2020, og vi vil da være ajour med 

denne.   

Nåværende formulering punkt 1 Grunnleggende utgangspunkt for landsstyrets arbeid (jfr § 

3.2 vedtektene): 

Landsstyret består av en representant fra hvert fylke og sentralstyret.  

Alle fylkesledere er delegater. I fylker der kulturskolerådet har regionavdeling skal regionleder 

representere ett av fylkene.  

Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene. 

Forslag til endring punkt 1 Representasjon: 

Landsstyret består av en delegat fra hver av organisasjonens fylker, to fra organisasjonens 

region og sentralstyret.  

Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene. 

 

Videre foreslår sentralstyret at landsstyremøtet gjøres tilgjengelig på organisasjonens 

nettsted via strømming fra og med 2020. 

 

  



 
 

Sakskart                                                                                                                                              Side 12 

 

  



 
 

Sakskart                                                                                                                                              Side 13 

 

 

 

  



 
 

Sakskart                                                                                                                                              Side 14 

2019.01 Årsmelding 2018 

 

 

Forslagsstiller: 

 

Sentralstyret 

Vedlegg: Lenke med Årsmelding 2018 – 2019 

Fra fylker og regioner: 

- Styrenes beretning for siste periode 

Saksbehandler: Morten Christiansen, direktør 

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Landsstyret godkjenner årsmelding 2018 – 2019. 

 

 

Lenke med årsmeldingen. 

 

  

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6419/orig/2019%201%20Sak%202019.01%20%C3%85rsmelding%202018-2019.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6419/orig/2019%201%20Sak%202019.01%20%C3%85rsmelding%202018-2019.pdf
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2019.02 Regnskap 2018 
 

Forslagsstiller: 

 

Sentralstyret 

Vedlegg: Regnskap 2018 

Saksbehandler: Morten Christiansen, direktør 

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Landsstyret godkjenner Norsk kulturskoleråds regnskap 2018. 

 

Regnskapet 31.12.2018: 

 

Status inntekt 

Inntekten for 2018 utgjør kr 48 312 395. Omsetningen ligger kr 3 170 100 over budsjett. 

Økningen er primært knyttet til:  

• Prosjekter som har gitt økt deltakeravgift i 2018. 

• Tilskudd knyttet til våre eksterne prosjekter Drømmestipendet og Nordea har gitt økte 
inntekter i 2018. 

 

Avskrivinger er hensyntatt i regnskapet. 

 

Personalkostnader utgjør 45% av omsetningen. 

 

Status driftskostnader 

Driftskostnader for 2018 utgjør kr 26 722 468. Kostnadene ligger kr 1 893 199 over budsjett. 

 

Avviket er primært knyttet til: 

• Anskaffelser til rådgivere i fylke/region. 

• Økt reiseaktivitet til ansattsamlinger, veiledningsarbeid. 

• Kompetanseheving av egne ansatte. 
 

Regnskapet viser til et lite overskudd på kr 25 598 i 2018. Det er for øvrig ingen større avvik som må 

kommenteres. 

 

Prognose 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2018 er satt opp med dette som 

grunnlag. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap uttrykk for virksomhetens resultat for 2018 og 

økonomisk stilling ved årsskiftet. 
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Tiltak 

Det jobbes med å få på plass ulik virksomhet som regionale konferanser og aktiviteter initiert av 

fylker/regioner i 2019. 

Det forventes i 2019 tilsvarende aktivitetsnivå som i 2018, men at kostnadsbasen holdes stabil. 
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2019.03 Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen 
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2019.04 Rammebudsjett 2020 
 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Vedlegg: Rammebudsjett 2020 

Saksbehandler: Morten Christiansen 

  

Sentralstyrets innstilling til landsstyret: 

Norsk kulturskoleråds landsstyre vedtar det fremlagte rammebudsjett for 2020.   

Rammebudsjett 2020 

Forslaget til rammebudsjett 2020 er utarbeidet med grunnlag i Statsbudsjettet for 2019.   

1. Generelt  
Norsk kulturskoleråds basisøkonomi bygger på overføringer av tilskudd til utvikling av musikk og 

kulturskolene over kap 225, post 75 i statsbudsjettet, medlemskontingent, tilskudd fra 

samarbeidsparter og inntekter fra abonnement av læremidler. 

Drømmestipendet finansieres i sin helhet av tilskudd fra Norsk Tipping. 

Nordea-prosjektet er fullfinansiert av NORDEA. 

Tilskuddet over kap 225, post 75 i statsbudsjettet basert på indeksregulering av tilskudd i 2020.

  

2. Den økonomiske rammen   
I dette framlegget til rammebudsjett for 2020 består den økonomiske rammen av:   

Tilskudd (fra Utdanningsdirektoratet) over statsbudsjettet  

▪ Framlegget til utviklingsmidler i statsbudsjettet (kap 225, post 75)  
 

Medlemskontingent  

▪ Vedtatt på Landsmøtet 2016 med et grunnbeløp på 4 000,- og en timesats som 
indeksreguleres pr. årstime innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. 
Det er GSI-tallene pr. 1. oktober som ligger til grunn 

Maksimumskontingenten per enhet settes som før til kr 40 000,- 

Abonnement av læremidler  

▪ Inntekter er basert på en nøktern vurdering av abonnement av læremidler gjennom 
Kor Arti’ digital 
 

Tilskudd 

▪ Inntekter er basert på tildelinger gitt i avtaler, samt søknader av OU-midler til ulike 
program. 
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3. Budsjettstruktur   
Norsk kulturskoleråd er organisert i sju funksjonsområder, og rammebudsjettet er satt opp i 

henhold til dette for å bedre synliggjøre organisasjonens økonomiske struktur og de 

overordnede strategier og langsiktigheten i kulturskolerådets arbeid, men også hvordan 

faglige og politiske oppgaver er inndelt i virksomhetsplanen. 

Funksjonsområder: 

• Drift/organisasjonsutvikling  

• Fylker/regioner      

• Veiledning/rammeplanutvikling  

• FoU/UH 

• Næring 

• Interessepolitikk 

• Digital utvikling       

 

  

4. Hovedoversikten  
 
4.1. Lønnsberegninger  

Det er tatt utgangspunkt i at lønnsrammen for 2020 er et mellomoppgjør i 

lønnsforhandlingene. 

4.2. Husleie  
Norsk kulturskoleråd leier lokaler i Fjordgata 1 og har framleie til Norges Musikkorps 

Forbund (NMF) og UKM Norge (UKM) som reduserer total leiekostnad. 

Regionene/fylkene har egne leieforhold hensyntatt i rammebudsjettet. 

 

5. Områdene 
 
5.1. Drift/organisasjonsutvikling 

Norsk kulturskoleråd har synliggjort drift av egen organisasjon, herunder lønn til ansatte, 

husleie og andre driftskostnader knyttet til drift 

Kommunikasjon er budsjettert ut fra landsstyrets vedtak om produksjon av diverse 

kulturskolefilmer og en mer synlig og transparent organisasjon 

Ansattsamling/organisasjonsutvikling er budsjettert ut fra erfaringstall 

Kompetanseheving er budsjettert ut fra den prosess organisasjonen er inne i forhold til 

skolering av egne ansatte 

 

5.2. Fylker/regioner  
Budsjettet er lagt i fylkene/regionene og synliggjøres her  
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5.3. Veiledning - Rammeplanutvikling  

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å 

drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Den 

overordnede målsettingen for Norsk kulturskoleråds veiledningsordning er 

at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur 

for utviklingsarbeid med økt læringsutbytte som mål. Det skal skje gjennom økt 

kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for 

utviklingsarbeidet.  

  
Ressursteam 

 Det er også i 2020 engasjert et ressursteam som skal være mentor i veiledningsordningen 

Veiledningsportefølje 2 

93 kommuner har søkt veiledning i 2019, og Norsk kulturskoleråd vil ut fra ressurser i egen 

organisasjon tilby veiledning til 57 kommuner, som videreføres i 2020 

Inkludering, flyktninger og utenforskap 

Rammebudsjettet er satt opp fra erfaringstall i 2019 og Norsk kulturskoleråd viderefører 

intensivmidlene og utvikler samarbeid rundt forskning for å utvikle et nettverk med 

ressursskoler for kunnskapsdeling innen tematikken inkludering   

Lederkonferansen 

Er budsjettert ut fra erfaringstall  

Regionale konferanser 

Det jobbes med å få på plass ulik virksomhet som regionale konferanser og aktiviteter 

initiert av fylke/regioner. 

 

Kulturbarn 0-8 

Er en videreføring av tidligere arbeid og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk 

kulturskoleråd, Kulturtanken og Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur (KKS) 

 

UMM 2020/2021 

«Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap» i klassisk musikk 

Vurdering for læring 

Norsk kulturskoleråd vil synliggjøre vedtak i landsstyret hvor Norsk kulturskoleråd skal 

fokusere på vurdering for læring i kulturskolen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 

 

5.4. FoU/UH 
Cutting Edge 

Er en forskningsformidlingskonferanse som gjennomføres annen hvert år og budsjettet 

bygger på erfaringstall. 
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KIL Forsk 

Er knyttet till 5.1 kulturskole og inkludering og er et nordisk forskningssamarbeid 

Veiledning følgeforskning 

Hente inn kunnskapsbasert erfaring fra veiledningsarbeidet i Norsk kulturskoleråd  

Internasjonalt arbeid 

Norsk kulturskoleråd er medlem i EMU og jobber aktivt med å utvikle EMU til en 

kulturorganisasjon, slik at organisasjonen er mer i pakt med utviklingen i skoleslaget. 

Budsjettene for disse er holdt på samme nivå som tidligere. 

 

5.5. Næring 
Drømmestipendet 

I henhold til gjeldende avtale med Norsk Tipping skal 1,5 mill kroner også i 2020 deles ut i 

form av 100 stipender à kr 15 000 

 

Nordea 

Nordea er et samarbeidsprosjekt som finansieres i sin helhet av tilskudd og avtalen har en 

varighet fram til utgangen av 2019, denne søkes videreført i ny avtale med Nordea 

Kor Arti’ digital 

Norsk kulturskoleråd vil videreføre den digitale plattformen for Kor Arti’ digital. 

De tall som er lagt til grunn er basert på nøkterne anslag fra de ansvarlige prosjektlederne. 

 

5.6. Digital utvikling 
Digital utvikling 

Norsk kulturskoleråd må ligge i forkant i forhold den digitale utviklingen i samfunnet, og 

knytte dette til utvikling i kulturskolene i Norge. 

 

5.7. Interessepolitikk 
Det politiske arbeidet i Norsk kulturskoleråd skal fundamenteres i organisasjonens 
politiske plattform. En har både et eksternt og et internt fokus på dette, som under ett 
organiseres i fokusområdet interessepolitikk. 
 

Internt politisk arbeid omfatter bl.a.: 

• Styremøter – sentralstyre og fylkesstyre 

• Møter i arbeidsutvalg (AU) – sentralstyre og fylkesstyre 

• Landsstyremøtene  

• Landsting 
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Eksternt politisk arbeid omfatter bl.a.: 

• Møter med myndigheter – departement – komiteer ol. 

• Møter med Stortingsrepresentanter 

• Møter med fylkesbenker 

• Møter med lokale politikere 

• Møter med nasjonale organisasjoner som for eksempel KS 
Møter på nasjonale arenaer som for eksempel Arendalsuka 
 

Det interessepolitiske arbeidet er budsjettert både ut fra erfaringstall og reelle kostnader 

basert på inngåtte avtaler. 
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2019.05 Tid og sted for landstinget 2020 

 

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen, styresekretær    

  

Landsstyret gjorde følgende vedtak i 2018: 

Sak 2018.05 Tid og sted for landstinget 2020 

    Vedtak: 

   1.  Landstinget 2020 legges til Scandic Hell Værnes i Stjørdal  

         kommune. 

   2.  Sentralstyret fastsetter dato for landstinget 2020 senest i første  

         styremøte høsten 2018. 
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2019.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 
 

Forslagsstiller: Region Øst/ Landsstyret 2018 

Vedlegg: Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling region Øst 

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling innstilling MC 

Saksbehandler: For administrasjonen Åste Selnæs Domaas 

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

1. Landsstyret tar informasjon om sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og 
spillutvikling til orientering. 

2. Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling må ses i sammenheng med, 
og være en del av, arbeidet med fremtidens kulturskole. Forslag til mulig utvidelse av 
fagplanporteføljen legges frem for Landsting 2020 sammen med status på det øvrige 
arbeidet knyttet til fremtidens kulturskole. 

 

Bakgrunn:  

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling ble fremmet av region Øst på 

Landsstyremøtet i 2018, jf. vedlegg 1. Saken ble behandlet av Landsstyret med følgende 

vedtak: 

Vedtak: 

1.  Landsstyret ber sentralstyret forberede en sak til Landsstyret 2019 om 

videre utvikling av fagplaner. 

2.  Sentralt for arbeidet vil være å prioritere og begrunne hvilke fag kulturskolene 

trenger nye fagplaner i for å være rustet for fremtiden 

I sak til Landsstyre 2018 meldte region Øst inn saken Fagplan film, animasjon og 

spillutvikling (jf. vedlegg 1), med bakgrunn i ønske om å utvide den eksiterende 

fagplanporteføljen. Som del av saksfremlegget ble fremmet forslag om vedtak om utvikling 

av fagplan for film og animasjon og fagplan for spillutvikling. Landsstyret ønsket imidlertid 

at et videre arbeid med fagplaner skulle ha en bredere inngang, og ses i sammenheng med 

kulturskolens behov for «å være rustet for fremtiden», jf. vedtak. 

Norsk kulturskoleråd er involvert i flere store satsinger med søkelys på fremtidens 

kulturskole, og det naturlig å se den videre oppfølgingen av arbeidet med sak 2018.06 A i 

sammenheng med dette. Det vises til Sak 2019.06 C Fremtidens kulturskole for videre omtale 

av dette arbeidet, herunder: 
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• Samarbeid med KS om prosjektet Kulturskolen for fremtiden 

• Utarbeiding av stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. Denne meldingen skal 
også romme «En styrket kulturskole for framtida». 

• Strategiarbeid rammeplanutvikling, jf. sak 2019.06, vil ha søkelys på å identifisere 
føringer for fremtidig rullering av Rammeplan for kulturskolen. 

• Opprettelse av et nasjonalt fagråd, jf. Virksomhetsplan 
 

I Virksomhetsplan 2019, som ble vedtatt i sentralstyrets møte i desember 2018, er et av 

tiltakene opprettelse av et nasjonalt fagråd tverrfaglig sammensatt fra UH-sektor og 

praksisfeltet. En del av fagrådets arbeid vil inkludere rammeplanutvikling og mulig utvidelse 

av fagplanporteføljen. Status på fagrådets arbeid legges frem som sak på styremøte vår 

2020, i forkant av Landsstyremøtet, jf. sentralstyrets vedtak i Sak 2019.08 Norsk 

kulturskoleråds fagråd 
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2 

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 

 

Forslagsstiller: Norsk kulturskoleråd – Region Øst 

Vedlegg: 1. Vedlegg til saksfremlegget – forslag fra Region Øst 

Saksbehandler: Morten Christiansen 

  

Styrets innstilling til Landsstyret: 

1. Norsk kulturskoleråd starter arbeidet med utviklingen av en fagplan for film og 
animasjon, alternativt, en fagplan for film og en fagplan for animasjon. 

2. Norsk kulturskoleråd gjennomfører en forundersøkelse i forhold til spillutvikling som 
fag i kulturskolen. Det rapporteres om arbeidet til landsstyret 2019. 

3. Det utarbeides en tids- og fremdriftsplan som formidles til medlemmene når denne 
foreligger, fortrinnsvis høsten 2018. 

 

Grunnlag for saken: 

Den innkomne saken fra Norsk kulturskoleråd Region Øst er fundamentert i rammeplanen 

for kulturskolen «Mangfold og fordypning». I saken ber en om å utvide rammeplanen med 

ytterligere to fagplaner; en fagplan for film og animasjon og en fagplan for spillutvikling. 

 

Saksutredning: 

Norsk kulturskoleråd Region Øst har lagd en god saksutredning med begrunnelse for 

behovet for å utvide rammeplanen med nye fagplaner. Sentralstyret i Norsk kulturskoleråde 

slutter seg i all vesentlig grad til Region Østs saksfremstilling, og kan gjøre argumentasjonen 

til sin. Rammeplanen «Mangfold og fordypning» må være en dynamisk og utviklingsrettet 

plan som også skal ha mulighet til å ta opp i seg nye fag som kan defineres som kjernefag i 

kulturskolen.  

I sakens anledning må det nevnes at i omstillingsprosessen som er gjennomført i Norsk 

kulturskoleråd er rammeplanutvikling fremholdt som et viktig element, og at det tilsettes en 

medarbeider som vil få et sæskilt ansvar for rammeplanutvikling.  

Fagplan for film og animasjon: 

Sentralstyret vil støtte og gå inn for å utvide rammeplanen med en ny fagplan for film og 

animasjon. Det er imidlertid viktig å få utredet om det er hensiktsmessig å ha film og 
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animasjon i samme fagplan. Sentralstyret vil derfor be om at det må gjøres en faglig solid 

vurdering før man går i gang med å lage en felles fagplan for film og animasjon. Hvis de 

faglige vurderingene tilsier en felles plan vil sentralstyret stille seg bak dette forslaget. Hvis 

det viser seg at det ut fra et faglig ståsted frarådes å lage en felles plan vil sentralstyret 

alternativt be om at det lages to forskjellige fagplaner. 

I dette arbeidet vil det være viktig å høste av erfaringer der man allerede har hatt fagene i 

sin fagportefølje. Eksempelvis har Fredrikstad kulturskole hatt fagene film og animasjon i 

flere år. I tillegg starter  i høst et 2 årig prosjekt knyttet til spillutvikling, også med base i 

kulturskolen i Fredrikstad. 

Fagplan for spillutvikling: 

Det å tiltrekke seg nye elever, og dermed kunne nærme seg visjonen «Kulturskole for alle», 

er en sentral del av norske kulturskolers virksomhet. Når man allikevel er noe mer 

tilbakeholden i forhold til en ny fagplan for spillutvikling handler det om flere forhold. Aller 

først, er det et så stort behov i kulturskolenorge at tiden er inne for å utvikle en slik fagplan? 

Er det slik at en fagplan for spillutvikling skal være et insentiv til å starte opp med faget? Et 

annet spørsmål er tilgangen på lærerkompetanse. Er det realistisk å tro at denne 

kompetansen finnes og er tilstrekkelig? Atter en refleksjon kan knyttes til gaming-elementet 

som er en naturlig del av spillutvikling. Er dette innenfor de verdier som man naturlig 

forbinder med kulturskole? 

Allikevel, denne type aktivitet er en viktig del av mange barn og unges hverdag, så det vil 

uansett være viktig for kulturskolene å ha et bevisst forhold til det. 

Sentralstyret vil derfor, både med hensyn til kapasitet i organisasjonen, og for å få mer 

kunnskap om spillutvikling som et nytt fag i kulturskolen, be om at gjøres en grundig 

undersøkelse som tar inn over seg elementer som behov, kompetanse, kostnader, erfaringer 

fra andre, også internasjonalt, før en setter i gang arbeidet med en fagplan. En ny vurdering 

om en fagplan for spillutvikling legges frem for landsstyret 2019. 
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2019.06 B Politisk plattform 
 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Saksbehandler: For sentralstyret: Liv Kari Eskeland/Nils R. Sandal 

For administrasjonen: Morten Christiansen/Ole Jakob Nedrebø 

 

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

1. Ramme: den politiske plattforma skal kommunisere den politiske bodskapen vår, 
innanfor fokusområda som er bestemt i kulturskolerådet sine styrande organ 

2. Mål: å ha plattforma klar til handsaming på Landstinget 2020 
3. Planstrategi: 

o Politisk sekretariat er arbeidsgruppe 
o Det vert etablert ei referansegruppe som består av ein representant frå 

sentralstyret, direktør/eventuelt den han peikar ut, KS-rådgjevaren, og to 
representantar frå fylkes-/ regionsleiarane. Ole Jakob Nedrebø er sekretær 

o Medlemsinvolvering/innhenting av innspel basert på eit diskusjonsnotat frå 
sekretariatet skjer etter fylgjande to hovudspor, hausten 2019: 
1. gjennom fylkes-/regionsstyra og ut på det enkelte personalrom 

2. gjennom KS sine regionsvise konferansar, og vidare ut på ordførar- og 

rådmannsnivå 

o Høyring på framlegget vert gjennomført digitalt første kvartal 2020 
o Framlegget vert handsama av Sentralstyret og Landstyret våren 2020, før endeleg 

vedtak på Landstinget 2020 
4. Økonomi: det meste skjer innanfor rammene av det daglege arbeidet i administrasjonen. 

Kostnader som kjem til, er reise og opphald i samband med 2-3 møter i referansegruppa, 
estimert omlag kr. 40.000,- som vert dekka innanfor det politiske sekretariatet sitt 
budsjett. 
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Bakgrunn: 

- Landsstyret si sak 2018.06 H 
- Arbeidsinstruksen til politisk sekretariat (oppretta august 2018): «Utarbeide og følge opp 

politisk plan for Norsk kulturskoleråd» 
- Gjeldande verksemdsplan, under «Tydelig profil som samfunnsaktør», punkta 1.1.1.1. – 

1.1.1.5. 
- I arbeidet med å erstatte Strategi 2020 på komande Landsting, er interessepolitikk eit av 

dei føreslegne fokusområda som skal ha ein klar strategi 
 

Kva er gjort til no? 

- Det har vore heldt politiske verkstadar, der ein har spurt deltakarane om deira syn på 
innhaldet i ein slik plan 

- Sentralstyret drøfta saka saman med det politiske sekretariatet i mars 2019, og uttrykte 
at det må bli «ein plan for å kommunisere den politiske bodskapen vår, mtp. 
verksemdsområda som er bestemt i Landsting og Landsstyre» 

- Vi har hatt dialog med KS om deira erfaringar med plattformarbeid, samt å finne fram til 
relevant kunnskapsgrunnlag i deira Oppspill- rapport 
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2019.06 C Fremtidens kulturskole 

 

Forslagsstiller: 

 

Region BTV/ Landsstyre 2018 

Vedlegg: 1. Kopi av Sak 2018.06 I Fremtidens kulturskole fra region BTV  

2. Saksframlegg LS 2018.06 I  

Saksbehandler: For administrasjonen Åste Selnæs Domaas 

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

1. Landsstyremøte tar orientering om Norsk kulturskoleråds arbeid med fremtidens 

kulturskole til orientering.  

2. Fremtidens kulturskole skal være hovedfokus for det videre arbeidet med Norsk 

kulturskoleråds Strategi 2028/32. 

 

Bakgrunn: 

Sak 2018.06 I Fremtidens kulturskole ble fremmet av region BTV på Landsstyremøtet i 2018, 

jf. vedlegg 1. Saken ble behandlet av Landsstyret i Sak 2018.06 med følgende vedtak: 

Vedtak: 

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

Landsstyret 2019 

 

I framlegget til saken på Landsstyret i 2018, jf. vedlegg 2, viste direktør til flere områder hvor 

organisasjonen arbeider målrettet med både organisasjonsutvikling, støttesystemer, 

medlemssørvis og nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å møte utfordringer som ligger i 

arbeidet med framtidas kulturskole. 

Organisasjonsutvikling 

Norsk kulturskoleråd har det siste året vært gjennom en omfattende omstilling nettopp for å 

være bedre rustet til å møte medlemmenes utfordringer innen fremtidig 

kulturskoleutvikling. Som en del av denne omstillingen er Norsk kulturskoleråd nå organisert 

i ulike funksjonsområder, som det arbeides aktiv med i interne strategigrupper i 

organisasjonen: 

1. Digital utvikling  

▪ Dette funksjonsområdet retter seg mot den digitale utviklingen i samfunnet 

med spesielt søkelys på kulturskole som skoleslag og kommunal tjenesteyter. 
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2. Næring 

▪ Dette funksjonsområdet retter seg i dag mot samarbeidet med Nordea og 

Norsk Tipping og hvordan næringslivsaktører kan bidra til kulturskolens 

utvikling i den enkelte kommune.  

 

3. Veiledning/ rammeplanutvikling 

▪ Gjennom kulturskolerådets veiledningsordning fokuseres ledere og eieres 

ansvar for å drive utviklingsarbeid (jf. Rammeplan for kulturskolen). For at 

innhold i Rammeplan for kulturskolen skal være retningsgivende og 

forpliktende i den enkelte kommune arbeider Norsk kulturskoleråd aktivt for 

at kommunene skal vedta rammeplanen som del av det kommunale 

planverket. Alle kommunene i veiledningsordningen, med et par unntak, har 

vedtatt rammeplanen lokalt. Rammeplanen åpner opp mulighetene som 

ligger i å benytte kulturskolens ressurser i en større sammenheng enn det 

tradisjonelle kjernetilbudet, slik at kulturskolen i fremtiden kan spille en enda 

større rolle i lokalsamfunnet.  Spesielt åpner breddeprogrammet opp for at 

kulturskolen kan ta en rolle som ressurs i kommunenes arbeid med barn og 

unge, og også med eldre. I veiledningsordningen er det stort søkelys på 

kulturskolens potensial som tjenesteyter på linje med kulturskolens øvrige 

tilbud, gjennom samarbeid med helse, flyktningetjeneste, grunnskole, 

barnehage og fritidskulturliv (jf. Rammeplan for kulturskolen). 

 

4. FoU/ UH  

▪ Innhenting av kunnskapsbasert informasjon om kulturskole gir bakgrunn for å 

si og mene noe om hva Fremtidens kulturskole skal og må være. Fokus i 

kulturskolerådets FoU-satsning er kompetanse i kulturskolen, kompetanse om 

kulturskolen og hvordan Norsk kulturskoleråd kan bidra til å skape 

sammenhenger mellom kulturskolefeltet, utdanning og forskning.  

 

Gjennom satsing på FoU har Norsk kulturskoleråd bla. initiert og ledet 

utarbeidelsen av en systematisert oversikt over all kulturskolerelatert 

forskning i Norden. Oversikten ble ferdigstilt våren 2019 og presentert under 

Lederkonferansen i april. Forskere i fire nordiske land har sporet opp, 

relevansvurdert og systematisert forskningsarbeidet som nå er publisert i et 

digitalt hefte på kulturskolerådets hjemmeside. Målgruppa for oversikten er 

kulturskolerådet selv, beslutningstakere i kulturskolefeltet, forskere og 

utdanningstilbydere samt ledere, administratorer og lærere. 
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5. Interessepolitikk 

▪ Det er etablert et interessepolitisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd. 

Sekretariatet arbeider strategisk inn mot aktuelle parter for at kulturskolen 

skal tas med i tenkingen rundt fremtidenes kommune, i en tid hvor 

kommunale strukturer «ristes» på, både gjennom kommunesammenslåinger 

og gjennom kommunenes søkelys på Kommune 3.0 med stikkord som 

samskaping, frivillighet og medborgerskap. 

 

Det arrangeres et politisk verksted for valgte i organisasjonen en gang pr. 

halvår, for å øke kompetanse på strategisk- og interessepolitisk arbeid. 

Strategiarbeidet innen de ulike funksjonsområdene er i prosess og vil avsluttes våren 2020. 

Resultatet av strategiarbeidet legges fram for Landsstyret 2020 med tanke på vedtak på 

Landstinget i oktober 2020 i forbindelse med ny strategi for Norsk kulturskoleråds fram mot 

2028 (ev. 2032).  

Støttesystemer og medlemssørvis 

Gjennom omorganiseringen har Norsk kulturskoleråd nå en egen rådgiver med ansvar for 

statistisk analyse. Dette er et tiltak vi har behov for av flere grunner, inkludert å se 

sammenhenger og strukturer innhentet fra ulike databaser som f.eks. GSI og KOSTRA. Det 

arbeides med å koble GSI-data med administrasjonsverktøyet SpeedAdmin, for på den 

måten å få tilgang til en mer finmasket statistikk. Dette er nødvendig for å vite hvor og 

hvordan organisasjonen kan bistå kommunene med å sette inn tiltak. 

Norsk kulturskoleråd har inngått en avtale med Conexus Norge. Avtalen sikrer 

kulturskolerådets medlemskommuner vederlagsfri tilgang til prosess- og analyseverktøyet 

Conexus Insight for kulturskolen, som et verktøy for systematisk kvalitetsarbeid. 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

 - eksempel på samarbeid 

Samarbeid med KS 

Norsk kulturskoleråd har inngått en samarbeidsavtale med KS om et 2-3 årig prosjekt med 

felles rådgiver i 50/ 50 stilling.  Arbeidet er akkurat startet opp, og både styringsgruppa og 

arbeidsgruppa avholdt sine første møter i mai 2019. Arbeidstittelen for det felles prosjektet 

er Kulturskolen for fremtiden - Kulturskolens rolle i oppvekst og samfunnsutvikling. 

Samarbeidsprosjektet skal: 

▪ Følge opp mandatet og tanken om Kulturskole 3.0 og skape et fundament for 
tanker om fremtidens kulturskole. 

▪ Bidra til å etablere en fellesarena for eiere og utviklere, med søkelys på 
sammenheng mellom det faglige og lokalpolitiske utviklingsarbeidet. 
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▪ Sette kulturskole på dagsorden; hva er fremtidens kulturskole? 
▪ Utfordre begreper 
▪ Drøfte samfunnsutfordringer og betydningen av disse for KS’ arbeidsområder 

om 5 år.  
 

Samarbeid med Kulturrådet og Nordisk ministerråd 

 «Inkluderende kulturliv i Norden» er et nordisk prosjekt som omhandler kulturlivets rolle i 

arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Dette er en treårig 

satsing i regi av Nordisk ministerråd, og en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med 

formannskapet i ministerrådet.  

Som en del av satsingen skal Kulturrådet i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og 

løsninger for inkludering. Sammen med Norsk kulturskoleråd er prosjektet Kulturskolen som 

inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) etablert, og Norsk kulturskoleråd er tillagt 

prosjektlederrollen som ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet. 

Gjennom samarbeid mellom kulturskoler søker en å finne enda bedre praksiser ved å dele 

erfaringer, prøve ut tiltak og bygge kunnskap og kompetanse. KIL involverer ti kulturskoler i 

Norge, Sverige og Danmark, og rapport fra prosjektperioden ferdigstilles pr. desember 2019. 

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet følges av følgeforskningsprosjektet KIL-

forsk med 25 forskere fra om 16 skandinaviske universitet og høgskoler. 

Annet 

Kompetansebygging ansatte 

For kulturskolerådet er det avgjørende viktig at både ansatte og valgte har kunnskap og 

kompetanse som muliggjør best mulig støtte for medlemskommunene i utviklingsarbeidet.  

Flere ansatte deltar i etter- eller videreutdanningsløp av kortere el lengere varighet: 

▪ Videreutdanning ansatte: to ansatte er inne i masterutdanninger i ledelse 
▪ Ledelse av prosesser (LAP): Flere ansatte deltar på kompetansetiltaket i regi av 

Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap. LAP er et studium på 
mastergradsnivå fordelt på to trinn som hvert gir 30 studiepoeng 

▪ Noen av de ansatte i deltidsstillinger har sin andre jobb i kulturskole, og har 
således førstehånds kjennskap til den daglige driften av kulturskolen 

▪ Noen av de ansatte har hatt permisjon i 1-2 år fra Norsk kulturskoleråd for å 
arbeide i kommuner for økt kompetanse på/ kjennskap til kommunal forvaltning 

▪ I forbindelse med veiledningsordningen har ansatte vært gjennom et 
kompetansehevingsprogram 
✓ 2016-2018: alle ansatte, div samlinger 
✓ Høst 2018: veiledere i portefølje 2 - fire todagers samlinger med oppgaver og 

litteratur mellom samlingene  
✓ 2019: for veiledere i portefølje 2 - fire todagers samlinger for erfaringsdeling  
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Ledelse i kulturskolen 

- Rettleiingshefte for nye kulturskoleleiarar 

Arbeid med fremtidens kulturskole må også knyttes til kompetanseheving av kulturskolens 

ledelse. Det arbeides med å opprette en egen side på kulturskolerådets hjemmeside som 

oppfølging av saken fra Sogn og Fjordane på siste landsstyremøte (jf. Sak 2018.06 E 

Rettleiingshefte for nye kulturskuleleiarar). Ideen er å utarbeide digitale løsninger for 

kunnskapsinnhenting og erfaringsdeling. Målet er å øke kunnskap og tilgjengelig informasjon 

om de mulighetsrom som finnes i gjeldende avtaler og andre relevante styringsdokumenter i 

egen kommune. Det er opprettet ei prosjektgruppe med fire rektorer og fire ansatte i 

kulturskolerådet som skal arbeide med saken. Gruppa møtes i juni 2019 til første møte.  

- Ledelse av prosesser (LAP)  

Studiet har vært tilbudt i noen år i Møre og Romsdal med meget gode tilbakemeldinger på 

innhold og relevans for egen ledelse i kulturskolen. Det er igangsatt et arbeid med å innpasse 

disse emnene i Master i offentlig ledelse og styring. Norsk kulturskoleråd har inngått en 

rammeavtale med Høgskolen i Innlandet og Lederskap AS med mål om å kunne tilby to 30 

studiepoengs emner innen Ledelse av prosesser, LAP, modul 1 og 2.  Det vil bli igangsatt 

studietilbud i Rogaland og på Gardermoen fra høsten 2019. Det arbeides for at Troms, 

Finnmark og Svalbard, og Vestland får tilbud fra 2020. 

 Fokus i LAP: 

▪ Se, lese, analysere og håndtere ulike utfordringer i hele organisasjonen og i 

forhold til omgivelsene. 

▪ Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle. 

▪ Utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede 

hensiktsmessige arbeidsprosesser med vekt på samhandling og 

kompetansedeling. 

▪ Utvikle evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner. 

▪ Utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser. 

Studiets organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen 

arbeidshverdag. 

Dialog med kommunene 

I arbeidet med fremtidens kulturskole er kulturskolerådet i tett dialog med 

medlemskommunene på ulike vis. Våren 2019 har kulturskolerådet sendt to ulike spørringer 

til kommunene, med søkelys på hhv kulturskolen som arena for inkludering i lokalsamfunnet, 

(jf. Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen) og en spørring for kartlegging av tilbud 

innen fordypningsprogrammet. Spørringene vil være en hjelp for kulturskolerådets arbeid 

med oppfølging av kommunenes utviklingsarbeid innen disse områdene. 
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Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur 

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å levere en felles 

stortingsmelding om barne- og ungdomskultur i 2020. Denne meldingen skal også romme 

«En styrket kulturskole for framtida». 

Kulturtanken, som etat under Kulturdepartementet (KUD) har fått i oppdrag å involvere barn 

og unge i arbeidet med meldingen. I dette arbeidet er Norsk kulturskoleråd invitert med som 

samarbeidspart, og har avsatt en egen rådgiverressurs for deltakelse i kulturskoledelen av  

BUSK - Barn og unges stemmer kunst og kultur.  

I forbindelse med meldinga har Kulturdepartementet (KUD) bestilt et såkalt 

«kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres høsten 2019. Norsk kulturskoleråd 

deltar i gruppa med ressurspersoner fra NTNU, som i samarbeid med Telemarksforskning har 

fått i oppdrag å utarbeide kunnskapsgrunnlaget. 

For at utviklingsarbeidet i kulturskolene skal være så fremtidsrettet som mulig, søker Norsk 

kulturskoleråd gjennom ulike vinklinger å undersøke og sammenfatte årsakssammenhenger, 

trender og suksesshistorier og formidle disse til kulturskolerådets medlemmer, interessenter 

og politiske myndigheter gjennom informasjon og ulike former for kompetansehevende 

tiltak. 
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2019.06 D Drømmestipendet 

 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Vedlegg: Innkommet sak fra region Oslo og Viken 

Saksbehandler: Morten Christiansen 

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Landsstyret tar saken til orientering 

 

Bakgrunn: 

Drømmestipendet har i løpet av 16 år vært igjennom en interessant reise.  Fra innsendte 

søknader i konvolutt med frimerke på, til der vi er i dag med et eget nettsted som inneholder 

de siste fem års nominerte. 

Vårt samarbeid med Norsk Tipping er inne i sitt andre år i en ny avtaleperiode med varighet 

ut 2021.  

Hvert år foretar vi, i samarbeid med Norsk Tipping, mindre justeringer med tanke på 

forbedringer av forskjellige områder vi ser at det er mulig å gjøre noe med innenfor de 

økonomiske rammer vi disponerer.  Større endringer blir som oftest tatt i forbindelse med 

overgang til ny avtaleperiode dersom det er behov for det.  Til nå har alle nye avtaleperioder 

inneholdt større endringer. 

Drømmestipendet er et verktøy alle kommuner selv kan velge å benytte og har følgende 

tekst på forsiden av nettstedet: 

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. 

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og 

unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å 

oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. 

I år har 196 kommuner valgt å benytte verktøyet, og de velger selv hvordan de legger opp 

sitt arbeid for å gjøre muligheten synlig for målgruppen i egen kommune, og hvordan de 

praktisk vil gjøre nominasjonsarbeidet. 

Vi ser at overgangen fra en nominasjon innenfor hver kategori til ingen begrensninger kan ha 

noen utfordringer, men igjen så er det kommunen som selv velger om de vil bruke verktøyet 

og hvordan de vil gjøre det. 
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Bergen kommune har i år informert om muligheten for å bli nominert til Drømmestipendet i 

egne kommunikasjonskanaler og nominert 29 stykker.  Alle som har meldt sin interesse har 

fått muligheten, noen har fått litt veiledning, men stort sett så er det elever som deltar på 

fordypningsprogram som har meldt sin interesse og blitt nominert.  Det er også elever som 

ikke går i kulturskolen som er nominert, noe som oppfattes positivt fra kommunen selv. 

Til nå ser vi ingen stor forskjell i antall nominasjoner fra små eller store kommuner, og 

Fredrikstad med sine 9 nominasjoner er fornøyd med muligheten. Fredrikstad er også 

fornøyd med at de nå ikke trenger å begrense antallet, men at de som vil får muligheten.  I 

år har også lokalpressen vist større engasjement og benyttet informasjonen om de 

nominerte som ligger på nettstedet mer eller mindre direkte. 

Hvert år får vi inn tips og ønsker til forbedringer fra nominasjonsansvarlige, men også fra 

tidligere mottagere av Drømmestipendet hvor nå 15 stykker utgjør 

«Drømmestipendambassadørene».  Drømmestipendambassadørene er et resultat av en 

tanke om å lytte mer til ungdommen for videre utvikling av samarbeidet mellom Norsk 

Tipping og Norsk kulturskoleråd. Det er et mål å ha minst to ungdommer fra hvert 

fylke/region i vår organisasjon og at disse møtes jevnlig for å dele tanker og ideer.  Enkelte 

bidrar allerede i år på utdelinger av Drømmestipendet. 

I løpet av høsten vil vi gjerne være i dialog med kommunene i f. eks. forbindelse med ulike 

møter våre fylker/region arrangerer.  Tema vi ønsker å løfte handler ikke bare om 

Drømmestipendet spesielt, men hvordan kulturskolen bedre kan bli synlig i samfunnet. 
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2019.06 E Rådgivers ressurs 

 

Forslagsstiller: Sentralstyret 

Vedlegg: Saksfremlegg Fra Oslo og Viken: Sak om rådgivers ressurs i Oslo og Viken 

til landsstyremøtet 2019 

Saksbehandler: Morten Christiansen 

  

Styrets innstilling til Landsstyret: 
  
Landsstyret opprettholder vedtak i landsstyret 2018 i sak 2018.08 A: 
 
Kommune- og regionreformen – konsekvenser for Norsk kulturskoleråd  
Vedtak:  

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

2. Utvalget består av assisterende direktør, kontorsjef og politisk representasjon fra tre 
fylker/regioner.  

3. Ordningen med 40 % basisressurs bør inneholde en styrking av det regionale og 
lokale arbeidet.  
 

Saken legges fram for Landstinget 2020  
  
 
Saksutredning 

Region Oslo og Viken har fremmet forslag til landsstyret 2019 om at en skal fravike vedtak i 

sak 2018.08 A fra landstyremøtet i juni 2018. Norsk kulturskoleråds sentralstyre har 

forståelse for at en ønsker en revidering av ressursfordelingen i regionen. Det var derfor sak 

2018.08 A ble fremmet og vedtatt i landsstyremøtet i juni 2018.  

Det er nå oppnevnt et utvalg som i henhold til punkt 1 i vedtaket skal utrede endrede 
vedtekter, økonomi og rådgiverressurser regionalt. Utvalget skal levere sin utredning slik at 
denne kan danne grunnlag for sak til landstinget 2020. 
 
I sentralstyremøte 28. – 29. mars 2019 gjorde sentralstyret følgende vedtak i sak 2019.07: 
 

• Det opprettes et utvalg i tråd med vedtak i LS sak 2018.08 A som innlemmer LS sak 
2018.08 B Honorarsatser.  

• Region Oslo og Viken, Møre og Romsdal samt Finnmark, Troms og Svalbard deltar i 
utvalget. Fra administrasjonen deltar to ansatte utnevnt av direktør.  

• Sekretær for utvalget er Ole Jakob Nedrebø fra politisk sekretariat.  
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Utvalget er nå opprettet og har følgende deltakere: 

• Ole Thomas Evensen, regionleder, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken 

• Torbjørn Larsen, fylkesleder, Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal 

• Pål Jentoft Johnsen, fylkesleder, Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard 

• Gunn Otnes, kontorsjef, Norsk kulturskoleråd 

• Merete Wilhelmsen, rådgiver, Norsk kulturskoleråd 
 
Første møte i utvalget er berammet til 22. mai 2019. 
 

Sentralstyret mener det vil være uheldig å gjøre endringer for én fylkesavdeling før dette er 

utredet i det oppnevnte utvalget, og anbefalingene med bakgrunn i arbeidet lagt frem for 

landstinget 2020. Det er mange faktorer som må inngå knyttet til ressursfordeling, og saken 

må gjennomarbeides på en helheltlig måte. Det vil bl.a. være knyttet økonomiske 

vurderinger til dette arbeidet, noe som gjør det vanskelig å fravike dagens modell for 

ressursfordelig.  
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2019.07 Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene 

 

Saksbehandler: Kjersti Sandvik, leder valgkomiteen 

  

Valgkomiteens innstilling til Landsstyret: 

Valgkomiteen innstiller Asbjørg Utby som varamedlem til kontrollkomiteen i Norsk 

kulturskoleråd. 

Bakgrunn: 

Sigrun Fostad har fått jobb i Norsk kulturskoleråd og har blitt innvilget permisjon av sentralstyret i sak 

2019.05 fra sitt verv i kontrollkomiteen.  

Vedtak: 

1. Sigrun E. Fostad innvilges permisjon 

2. Komiteen består av følgende personer og roller:  

• Gro Dalen, leder 

• Hans Willoch Bræin, nestleder 

• John Einar Halvorsrød, medlem 

3. Suppleringsvalg på varamedlem vil skje på landsstyremøte 2019. 

 

Valgkomiteen har invitert organisasjonens fylker/region til innspill og har fått følgende 
forslag: Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard v/AU vil med dette foreslå 
følgende kandidat som vara i kontrollkomiteen: 

Navn: Asbjørg Utby 

Nåværende stilling: Enhetsleder kultur og idrett Målselv kommune med ansvar for 
kulturskolen. Startet i denne stillingen 2014 

Tidligere jobberfaring: Rektor Kulturskolen i Målselv 2004 – 2014 

Tidligere relevante styreverv: Styremedlem Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard i to 
perioder 

Nåværende styreverv: Styremedlem Norges korforbund Troms og Finnmark 

Vara til musikkutvalget i Norges Korforbund 

Styremedlem Troms Musikkråd. 
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2019.08 Kontrollkomiteens rapport til landsstyret 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Kontrollkomiteens rapport 

Saksbehandler: Gro Dalen, leder kontrollkomiteen    

  

Sentralstyrets innstilling til Landsstyret: 

Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. 

 

Bakgrunn: 

I henhold til organisasjonens vedtekter skal kontrollkomiteen legge frem en rapport til 

landsstyret hvert år. 

§ 3.4 Kontrollkomite  
 
Kontrollkomiteen er Landstingets kontrollorgan i perioden.  
 
Kontrollkomiteen skal på vegne av landstinget:  

• Kontrollere at landstinget og landsstyremøtene blir gjennomført etter vedtekter og 
reglement, og at lovlige vedtak blir fattet.  

• Kontrollere at sentral- og landsstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og 
med vedtak som landstinget har gjort.  

• Gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge fram beretning for landstinget.  

• Legge fram årlig rapport til landsstyret.  

• Innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget. 
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