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2020.01 Godkjenning av innkalling 

 

Saksdokument: Innkalling – se vedlagt innkalling 

Saksordfører: Ole Thomas Evensen 

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste 
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Vedlagt innkalling:  

 
Til saksliste 

 
              OSLO OG VIKEN 

 Norsk kulturskoleråd 
N-7491 Trondheim 

 +47 7356 2000
 

 

 www.kulturskoleradet.no 

 
Sted/dato 
Dokumentnavn 
Rådgiver 

Oslo/11. desember 2019 
Innkalling styremøte 2020.01 
Jens Nyland, +47 90867963 

 
Regionstyret: 

Styreleder Ole Thomas Evensen 

Nestleder Eli Engstad Risa 

Styremedlem Anine Skou 

Styremedlem Arild Rønsen 

Styremedlem Erlend Tynning Larsen 

Styremedlem Espen Rønneberg-Giertsen 

Styremedlem Åsmund Tvinnereim 

  

Varamedlem Birgitte Magnus 

Varamedlem  Øyvind Lunde 

 
Fra administrasjonen: 

Jens Nyland - rådgiver 

 
 
Innkalling til styremøte 2019 – 04 
 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Regionsstyremøte  
2020 – 01 

Tirsdag 7. januar 2020, kl. 09.15 – 
13.15 

Styremøte Sentralen – Øvre 
Slottsgate 3, 0157 
Oslo 
 

 
 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen                                 
Jens Nyland 
rådgiver  
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2020.02 Godkjenning av protokoll 2019.04 

 

Saksdokument: 2019 styremøte 4 protokoll 20.9 

Saksordfører: Ole Thomas Evensen 

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-viken-

dokumentarkiv/filter - og se 2019 styremøte 4 protokoll 20.9 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-viken-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-viken-dokumentarkiv/filter
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2020.03 Rådgivers rapport  

 

Saksdokument: Dette sakskartet 

Saksordfører: Jens Nyland 

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

 

 

Personalsituasjon fylke / region 

 

Økonomi 

 

Aktivitets rapport 

 

 

Rapport fra perioden 20.09.19 – 08.11.19 - i tråd med instruks, styrets prioriteringer og 

virksomhetsplan:  

Økonomi 

Budsjett ble sendt inn i etterkant av forrige møte.  

 

Aktivitetsrapport 

Forefallende medlemsservice 

Kontakt med ulike kommuner om drømmestipendet. Nominasjonsfrist 24. januar 2020. 

Rådgiver har fått et vikariat som rådgiver i næringsgruppa – 10% fra 01.01 – 31.03 

Årshjulets oppsett er ferdig – ligger i MS Teams 

Oppdaterte lederlister – ligger i MS Teams  

Nytt arbeidsted fra 01.01 – Sentralen. Litt administrasjon knyttet til bytte av sted. Ennå ikke 

helt operativ.  

Evaluering av Gnist-prosjektet 

Fagseminar om kunnskapsgrunnlaget 10. desember 

Saksutredning: 

Med bakgrunn i Styreinstruks fylke / region skal rådgiver rapportere til styret ut i fra følgende 

oppsett: 

Styret forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte:  
Hvert styremøte: 

• Informasjon om hvor vi er i prosessen når det gjelder vedtak (landsting, landsstyre, 
sentralstyre, fylkes-/regionsstyre) 

Kvartalsvis: 
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking 

I tillegg årlig: 
• Medarbeidertilfredsheit 
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Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Til saksliste 
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2020.04 Økonomi 

 

Saksdokument: Se vedlegg i saken 

Saksordfører: Jens Nyland 

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

Bakgrunn:  

Regnskapsåret 2019 er avsluttet med følgende resultat:  
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Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken hadde et positivt driftsresultat på kr 197 300,- ved årets 

slutt.  

Budsjett for 2020 er levert, men har foreløpig ikke blitt lagt inn i regnskapssystemet. Kan 

gjennomgås ved behov.    

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

Til saksliste 
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2020.05 Meldingssaker 

 

Saksdokument: Dette sakskartet 

Saksordfører: Jens Nyland  

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

Bakgrunn: 

Gnist-prosjektet 

Evaluering før jul – det ble besluttet å jobbe videre med dette prosjektet. Intendert vei 

videre er et regionalt formøte i uke 7 eller 8, etterfulgt møte på nasjonalt nivå i uke 9. 

Regionsrådgiver holder i dette sammen med rådgiver Rut-Jorunn Rønning.  

Kulturskoledagene - evaluering - hvor går vegen videre? 

Evaluering er gjort og grunnlag med anbefalinger er levert ledelsen. Anbefalinger er å ha 

fokus på og gi tilbud til pedagogene, med regionale arr. annethvert år.  

NOU - Ny opplæringslov - kulturskoleloven er i fare – se NOU 2019:23, kapittel 42.5 

Det er foreslått å flytte kulturskoleloven ut av opplæringsloven og inn i kulturloven. Les mer 

her. NOU'en i sin helhet kan leses her.  

Veiledningsportefølje 3 er utlyst 

Mer info her 

Forslag til vedtak: 

Styret tar meldingssaker til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste 

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/foreslar-a-flytte-kulturskoleloven-fra-opplaering-til-kultur
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/norsk-kulturskolerad-tilbyr-veiledning-i-kulturskoleutvikling
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2020.06 Strategi/politisk dagsorden 

 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 
Bakgrunn:  

Se egen sak om politisk arbeid. 

Forslag til vedtak: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste  
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2020.07 Eventuelt 

 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Bakgrunn: 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste 



 
 

                                                                                                                                                                   Side 13 

2020.08 Ledersamling 
 

Saksdokument: Dette sakskart  

Saksordfører: Ole Thomas Evensen/Jens Nyland 

Saksbehandler: Jens Nyland 

Tidsramme: 60-90 minutter 

 

Bakgrunn:  

De siste detaljene rundt ledersamlingen må avklares, slik at program og informasjon kan 

publiseres, og påmelding åpnes.  

- ferdigstilling av program 

- praktiske detaljer – bespisning, etc.  

- innhold i påmelding 

- Roller og ansvarsområder under samlingen 

Foreløpig er følgende foredragsholdere/bidragsytere booket: 

- Toril Mølmen – seksjonsleder for kulturutvikling. 15-25 minutters innledning om 

Viken – hun ønsker utover dette dialog og innspill fra oss. Hun har blitt forespeilet kl. 

11.00 som et omtrentlig starttidspunkt.  

- Hege Elnæs (leder i Frogn kulturskole) om 'Follo-nettverket' 

- Anine Skou om dans- og teaternettverket 

 

Forslag til vedtak: 

Rådgiver distribuerer program og iverksetter påmelding – og koordinerer samlingen med 

interne og eksterne bidragsytere.  

 

 

 

 

 

Til saksliste  
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2020.09 Politisk arbeid i 2020 

 

Saksdokument: Møter med stortingsbenkene – se vedlagt pdf 

Saksordfører: Ole Thomas Evensen/Jens Nyland 

Saksbehandler: Jens Nyland 

 

Bakgrunn: 

På forrige styremøte ble det besluttet å jobbe videre med dette temaet på det kommende 

møtet. På agendaen står møter med stortingsbenkene, 4 i tallet.  

Kjernepunkter: 

- Stortingspolitikerne må kontaktes før 1. februar 

- Tre saker: 

o 1) Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»  

o 2) Kulturskolefondet 

o + 1 sak fra fylkene/regionen 

- Lurt å finne en felles sak for Viken? 

- Noe her som bør tas opp på ledersamlingen? 

- Møte 10. januar (styreleder, styremedlem Erlend Tynning Larsen, leder politisk 

sekretariat og regionsrådgiver deltar).  

- Hvem gjør hva videre?  

Forslag til vedtak: 

- 
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2020.10 Microsoft Teams 
 

Saksdokument: Dette sakskart  

Saksordfører: Jens Nyland 

Saksbehandler: Jens Nyland 

Tidsramme:  

 

Bakgrunn:  

Rådgiver ser et økende behov for å kunne effektivisere samhandling og informasjonsflyt i 

regionsstyret, og tror MS Teams kan bli et godt verktøy for dette. Teams er under 

implementering i Norsk kulturskoleråd sentralt, og er derfor et nærliggende valg også til 

arbeid i regionsstyrene.   

Forslag til vedtak: 

Styret i Oslo og Viken beslutter å ta i bruk Microsoft Teams som digital samhandlingsarena 

og informasjonsbank. Rådgiver administrerer dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til saksliste 

 

 



Møter med stortingsbenkene 

• Innen sommeren 2020 skal Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger til 

sammen ha gjennomført minst ett møte med hver stortingsbenk. 

• Det er ti fylkesavdelinger i Norsk kulturskoleråd. 

• Det er 19 fylkesvise stortingsbenker. 

 

Kulturskoleloven 

Opplæringslova § 13-6 

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket eller kulturlivet elles» 

Stortinget vedtok 5. juni 1997 paragraf 13.6 i opplæringsloven, kalt kulturskoleloven.  
Etter dette vedtaket er alle kommunene i Norge lovpålagt å ha et kulturskoletilbud.  

 

 



Stortinget 

Stortingets 169 representanter er i tillegg til å tilhøre i «egen fylkesbenk» også fordelt inn i 

ulke komiteer. 

Kulturskolerådets komité er utdannings- og forskningskomiteen. 

 

Norsk kulturskoleråds vedtekter 

§ 3.3 Sentralstyret (utdrag) 

Sentralstyret arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd med organisasjonens formål:  

• Sentralstyret leder virksomheten og setter i verk landstingets og landsstyrets vedtak og 

planer.  

• Sentralstyret skal arbeide aktivt inn mot nasjonale politiske og administrative myndigheter. 

• Sentralstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser. 

 

§ 3.5.1 Fylkes-/regionavdelingenes styrer (utdrag) 

Fylkes-/regionavdelingenes styrer arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd med 

organisasjonens formål:  

• Fylkes-/regionstyret leder Norsk kulturskoleråds regionale virksomhet og setter i verk 

organisasjonenes planverk i samarbeid med rådgiveren ut fra stillingsinstruksen for 

rådgivere.  

• Fylkes-/regionavdelingenes styrer skal arbeide aktivt inn mot regionale politiske og 

administrative myndigheter. 

• Fylkes-/regionstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i 

deres fylke/region. 

 

Arbeidsfordeling i kulturskolerådet 

Sentralstyret har ansvar for arbeid inn mot utdannings- og forskningskomiteen og 

Kunnskapsdepartementet (KD). 

Sentralstyrets AU jobber inn mot komiteen mens departementet er administrasjonens 

oppgave. 

Fylkesstyrer har ansvar inn mot stortingsbenkene. 

Fylkesstyret jobber inn mot stortingsbenkene i samarbeid med rådgiver tilknyttet fylket, og i 

utgangspunktet er det styre- og nestleder som har ansvar for dette på politisk nivå.  

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Utdannings--og-forskningskomiteen/
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Utdannings--og-forskningskomiteen/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer


Møteinnhold 

Et møte med en stortingsbenk kan ha ulik varighet, men ofte er det satt av 30 minutter. Det 

er viktig å beregne tilstrekkelig (dvs. ca. 12 min av de 30) med tid for de sakene som skal tas 

opp.  

Som en hovedregel er det klokt fra nasjonale interesseorganisasjoner som Norsk 

kulturskoleråd å ha to nasjonale saker og én sak fra eget fylke. 

Mer om innhold nederst. 

Forarbeid 

Rådgiver i fylket har kontakt med fylkesbenken/fylkesbenkene og har ansvar for 

• inngå nødvendige avtaler 

• planlegge og koordinere reise 

• fremskaffe nødvendig materiale til innholdet i møtet 

• løse andre utfordringer knyttet til praktiske forhold 

Dette er arbeid som må utføres i samarbeid med leder og nestleder i fylkesstyret. 

På hver stortingsbenk er det en av politikerne som har ansvar for koordinering av slike 

møter. Dette er et «verv» som går på omgang slik at kommunikasjonen starter ved å ta 

kontakt med en som har plass i fylkesbenken for å få vite hvem som skal kontaktes for videre 

planlegging. 

Det kan også være mulig å få til et møte med fylkesbenken når den har møter «hjemme» i 

fylket. Men dette er et større puslespill og anbefales ikke. 

Gjennomføring 

Viktig å beregne god tid før møtestart. 

Våre fylker velger selv hvem og hvor mange som deltar i møtet i tillegg til rådgiver. 

Rådgiver har et «praktisk ansvar», men kan involveres i møtet på oppfordring av styreleder, 

dersom det kommer spørsmål om for eksempel statistikk for fylket.   

På spørsmål fra politikerne kan det også noen ganger være klokt å svare at det er vanskelig å 

svare der og da, men at spørsmålet/forespørselen vil bli fulgt opp og svar vil bli oversendt 

skriftlig i ettertid. 

Etterarbeid 

Rådgiver skriver inn aktuelle kommentarer (f.eks. om politikere vi må følge opp eller kan 

benytte senere) i et dokument for de ansatte. De fra politisk nivå som har vært til stede enes 

om et notat fra møtet som deles med sentralstyret og de andre fylkene. Erfaringsdeling er 

viktig i dette arbeidet. Husk å ta bilde som legges ut på fylkets sosiale medier/sende Egil, 

med hyggelig tekst. 



Fokus i Norsk kulturskoleråd frem til sommeren 2020 

1) Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»  

2) Kulturskolefondet 

3) Sak fra fylket 

I god tid før møtet er det viktig å ha gått igjennom disse tre notatene som «bakteppe»: 

• Innspillmøte om Barne- og ungdomskulturmeldingen 

• Skriftlig innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen 

• Budsjetthøringen 

Det er også viktig å ha lyttet til hva to politikere i komiteen vår hadde å si på Kulturskole-tv i 

Arendal 2019. 

Kent Gudmundsen – Høyre 

Torstein Tvedt Solberg - Arbeiderpartiet 

 

Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»  

Norsk kulturskoleråd har gjennom året jobbet tett sammen med og opp mot ulike 

myndighetsaktører, herunder Kunnskapsdepartementet og Kulturtanken. I tillegg har 

kulturskolerådet et nært samarbeid med KS om prosjektet «Fremtidens kulturskole». I dette 

ligger en synliggjøring og prioritering i forhold til kompetanse og kvalitetsutvikling når det 

gjelder den kommunale kulturskolen. Dette kommer til uttrykk i regjeringens strategi for 

praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning, «Skaperglede, 

engasjement og utforskertrang».  

Norsk kulturskoleråd er positiv til denne strategien, og den vil være sentral i arbeidet 

fremover. Kulturskolen som kommunal kompetanseaktør har fått en omfattende plass i 

strategien. Kulturskolerådet mener imidlertid at for å kunne tydeliggjøre de mål og 

forventninger som ligger i strategien må en ha en veiledende arbeidsform overfor 

kommuner, skoleeiere og skoleledere. I 2020 iverksettes kulturskolerådets tredje 

veiledningsportefølje.  

Med utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen gjennomfører Norsk kulturskoleråd 

veiledning i kulturskoleutvikling i medlemskommunene. Veiledningen er et tilbud til 

kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å videreutvikle kulturskolen som organisasjon 

og som del av kommunens samlede tjenestetilbud, i tråd med intensjonene i Rammeplan for 

kulturskolen. 

Målsettingen med veiledningsordningen er å styrke kulturskoleeiernes og -ledernes 

kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode 

strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Utviklingsarbeidet skal ha et 

langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden. 

  

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6576/orig/2019%20Innspillsmote%20manus%2025.9.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6655/orig/2019%20Innspill%20barne-%20og%20ungdomskulturmelding%201.10.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6677/orig/2019%20Budsjetthoring%2014.10.pdf
https://vimeo.com/user48975444/review/353874260/48bbf5f4bd
https://vimeo.com/353586833
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen


En forutsetning for å delta i veiledningsordningen er at Rammeplan for kulturskolen er 

vedtatt lokalt, enten som enkeltstående sak eller som del av kommunenes øvrige planverk. 

Alle landets fylker er representert og over 100 kommuner har deltatt i veiledningsordningens 

to første runder. 

Her nevnes kommuner som har gjennomført eller som er i ordningen fra fylket som du møter: 

Skriv inn … 

Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» vil være et viktig grunnlag for 

dette arbeidet. 

 

Kulturskolefondet 

Norsk kulturskoleråd mener at det må opprettes et nasjonalt kulturskolefond.  

Kulturskolefondet vil gi de kommunale kulturskolene tilgang til en forutsigbar og langsiktig 

delfinansiering av lokale utviklingsprosjekt. Dette er viktig for at de kommunale 

kulturskolene lokalt skal være i stand til å gi alle barn og unge et best mulig kunst- og 

kulturopplæringstilbud i en tid preget av akselererende endringer i samfunnet.  

Det nasjonale kulturskolefondet kan med fordel prioritere støtte til samarbeid på tvers, både 

i og mellom kommuner, samhandling mellom kulturskole, barnehage, grunnskole og 

lærerutdanningsinstitusjoner samt kulturskoler som samarbeider med det frivillige 

kulturlivet.  

Flerårige prosjekt – gjerne med en varighet på tre-fem år – bør prioriteres. Et slikt fond vil 

være relevant å etablere som oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategiplan 

«Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk innhold i barnehage, skole og 

lærerutdanning». Norsk kulturskoleråd er klar til å ta en administrativ rolle for fondet, gjerne 

i samarbeid med KS, Utdanningsdirektoratet (Udir) og andre relevante aktører. 

Sak fra fylket 

… 
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