
 

 
Innkalling og sakskart til styremøte nr. 02/2020 i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark    
 
Dato:  Onsdag 27.05.2020 
Tid:   10.00 – 12.00 
Sted:  Videomøte på Zoom: https://zoom.us/j/4754083960  
 
Innkalt: 
Leder:   Pia Vang 
Nestleder:  Morten Hagevik 
Styremedlem: Siri Gythfeldt 
Styremedlem: Øystein Sandtrø 
Styremedlem: Maja Foss Five 
Styremedlem: Åshild N. Isaksen 
Styremedlem: Cedomir Popadic 
 
Saker:  
 
Sak 09/2020  Godkjenning av innkalling og sakliste    

  
Sak 10/2020  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
SAK 11/2020  Saker til landsstyremøtet juni 2020  
              - Larsenutvalgets rapport – Framtidens kulturskoleråd  
              - Politisk plattform for Norsk kulturskoleråd  
               - Innkomne saker fra fylkene  
 
SAK 12/2020  Kronikker i lokalavisene  
 
SAK 13/2020  Avvikling av Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemarks   
     egenkapital  
 
SAK 14/2020  Høring – NOU 2019:23; Ny opplæringslov  
 
SAK 15/2020  Økonomirapport 2020  
 
SAK 16/2020  Orienteringer/Eventuelt  
 
 

https://zoom.us/j/4754083960


SAKSKART 
Sak 09/2020  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE   

 
 Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

  
 
Sak 10/2020  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE  

 
Forslag til vedtak: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. 

 
Sak 11/2020   SAKER TIL LANDSSTYREMØTET JUNI 2020  
 
Alle saker baserer seg på dokumentet «Saker til landsstyremøtet juni 2020».  
 
Larsenutvalgets rapport – Framtidens kulturskoleråd (s. 46-61) 
 
Bakgrunn 
Larsenutvalget ble nedsatt i 2019 på basis av to saker fra landstinget i 2016 og tre saker fra 
landsstyrene i 2018 og 2019: 
 

1. Landstinget 2016, sak 7 Medlemskontingent 
 
2. Landstinget 2016, sak 8 Godtgjørelse til landsstyret, sentralstyret, fylkesregionstyrer, komiteer    
   og utvalg 
 
3. Landsstyrets sak 2018.08 A Kommune- og regionreformen – konsekvenser for Norsk  
   kulturskoleråd 
 
4. Landsstyrets sak 2018.08 B Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen 
 
5. Landsstyrets sak 2019.06 E Rådgivers ressurs 

 
Det ble også lagt noen føringer/forutsetninger for arbeidet gjennom at utvalget skulle se på 
konsekvensene av ny kommune- og regionreform, samt sikre en styrking av det regionale og lokale 
arbeidet. Se også vedlegg i saken. 
 
Mandat 
På bakgrunn av sakene fra landstingene i 2016, 2018 og landsstyret 2019 (se vedlegg), så formulerte 
Larsenutvalget sitt «forståtte mandat» slik:  
«Hvordan styrker vi det regionale og lokale arbeidet i Norsk kulturskoleråd med følgende 
virkemidler/verktøy:  
 

• Vedtekter 

• Økonomi, inkludert kontingent og møtehonorar 

• Rådgiverressursen, inkludert arbeidsgiverpolitikk og arbeidsoppgaver 

• Fylkesstyrene sin rolle; samsvar mellom oppgaver, forventninger, stillingsprosent og 
styrehonorar  

 
Utvalget utreder og foreslår tiltak både innen politisk og administrativ organisering.» 

 
 
 



Larsenutvalget sine anbefalinger 
Utvalget følger opp og konkretiserer arbeidet fra Skaarutvalget og Røeutvalget. Samlet mener 
Larsenutvalget at deres anbefalinger gir Norsk kulturskoleråd:  
 

• Bedre demokratisk styring samt en mer enhetlig og transparent organisasjon 

• Klarere politiske styringslinjer 

• Større nærhet til og arbeidskapasitet i fylkeslagene og dermed større nærhet til medlemmene  

• God tilpasning til den nye kommune- og regionreformen 
 
Vurderinger og forslag til vedtak: 
 
1. Medlemskontingent 
Overgangen fra å basere medlemskontingenten på kulturskoleaktivitet (GSI) til innbyggertall synes 
fornuftig da vi vet at det er store forskjeller i måten å rapportere på i GSI-systemet, og det følgelig 
skaper potensielle feilkilder ifm kontingentutregningene.  
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak Larsenutvalgets anbefalinger i saken om 
medlemskontingent. 
 
2. Fylkesrådgivernes ressurs 
Utvalgets anbefaling om at fylkesrådgivernes stillingsressurs skal være på minimum 45 % synes også 
fornuftig. Fremdriften på dette, et fireårs perspektiv, virker realistisk. 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak Larsenutvalgets anbefalinger i saken om 
utvidelse av fylkesrådgiverens ressurs. 
 
3. Politisk organisering 
Vi vurderer det slik at forslaget om endring fra fire styringsnivå til tre vil løse en del av tidligere formulert 
problematikk fra Vestfold Telemark og andre fylker rundt uklare styringslinjer i organisasjonen. Et 
representantskapstyre der fylkesleder vil være bindeledd gjennom politisk representasjon både regionalt 
og nasjonalt, mener vi er et riktig grep for å tydelige styringslinjer og sikre demokratiet i organisasjonen.  
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak Larsenutvalgets anbefalinger i saken om 
politisk organisering men ønsker en større hyppighet på både landsstyremøtene og fylkesstyremøtene 
(min. 6 pr år) slik at demokratiet i organisasjonen samt god saksbehandling sikres. Punktet om antall 
møter foreslås skrevet inn i vedtektene. 
 
4. Honorarsatser 
Basert på omfanget av oppgavene og møtehyppigheten så virker honorarsatsene noe lave. Satsene må 
ses i sammenheng med vårt forslag i pkt 5, vedtekter, om møtehyppighet for landsstyre/fylkesstyre.  
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark anbefaler at honorarsatsene økes. 
 
5. Nye vedtekter 
De nye vedtektene virker å ivareta organisasjonens formål, oppgaver og drift på en god måte. For å 
sikre demokratiet i organisasjonen, samt god saksbehandling og koordinasjon mellom fylkesstyremøter 
og landsstyremøter, så er det nødvendig med flere møter for begge styrer. Vi ser også at det kan være 



utfordrende at fylkesleder/landsstyremedlem kun velges for 2 år. Dette med tanke på både kontinuitet i 
styret og at det tar tid å opparbeide seg kunnskap om feltet.  
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak Larsenutvalgets anbefalinger i saken om 
nye vedtekter med følgende to tillegg i vedtektene: 
§ 3.2 Landsstyret: 
Landsstyret gjennomfører minimum seks (6) møter pr år.  
§ 3.4 Fylkesavdelingene: 
Fylkesstyret gjennomfører minimum seks (6) møter pr år. 
 
 
Politisk plattform for Norsk kulturskoleråd (s. 62-63)  
 
Bakgrunn 
Vedlagt i saken ligger oppsummering av alle høringssvar samt den politiske plattformen. Arbeidsmåten i 
denne saken er skissert slik: 
Sentralstyret prioriterer og anbefaler overfor styringsgruppen hvilke innspill de ønsker innarbeidet i 
plattformen før den sendes til Landsstyret 
 
Resultatet av sentralstyrets arbeid foreligger foreløpig ikke. Derfor er den samlede oppsummeringen det 
vi har å forholde oss til pr. 20.05.2020. Saken har to dimensjoner: 
1. Hva slags anbefalinger/vedtak fylkesleder Pia M. Vang skal ha med seg til landsstyremøtet i  
    juni. 
2. Hva vi gjør med det som AU oppfatter som misforståelser av saksbehandler i politisk  
    sekretariat på mye av det som Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark har spilt inn i sitt  
    høringssvar.  
 
Forslag til vedtak 
AU lager et svarbrev på kommentarene fra politisk sekretariat for å tydeliggjøre våre synspunkter. 
Fylkesleder fronter våre synspunkter i Landsstyremøtet. 
 
Saker som har kommet inn fra fylkene (s. 17- 45) 
Her mangler sentralstyrets behandlinger av disse sakene og derfor vedlegges kun de fremlagte sakene 
inklusiv administrasjonens foreløpige behandling. Papirene ettersendes så snart de foreligger. AU 
(Vestfold Telemark) har gjort en grov inndeling av sakene. 
 
Overordnede og prioriterte saker til grundig diskusjon i styremøtet:  
2020.06 B Søkbare midler til kulturskoler for utviklingsprosjekter (s. 21-24)  
2020.06 D Undervisningslokaler i kulturskolene (s. 27-28) 
2020.06 F Kulturskulen og fritidserklæringa (s. 31-33) 
 
Aktuelle saker til kort diskusjon/ikke diskusjon: 
2020.06 A Nasjonalt intervensjonssenter (s. 18-20) 
 
2020.06 C Erfaringer fra Covid-19 og digitale løsninger for Kulturskole-Norge (s. 25-26)/ 
2020.06 H Fjernundervisning i kulturskulen (s. 37-39) 
  
2020.06 E Finansiering av regionale fordypningsprogram som ledd i talentsatsinga i distriktene   
                 (s. 29-30)/ 



2020.06 G Kulturskulen og fordjupingstilbodet (s. 34-36) 
 
2020.06 I  Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. (Doktorgradsprosjekt i offentlig sektor)  
                 for kulturskolen (s. 40- 43) 
 
Ikke oppe til diskusjon da det ikke foreligger saksfremlegg: 
2020.06 J Modeller for samarbeid kulturskole og grunnskole (s. 44-45) 
 
Forslag til vedtak 
Styret former og fatter vedtak i møtet på basis av ettersendte papirer. 
 
 
SAK 12/2020 KRONIKKER I LOKALAVISENE 
 
Bakgrunn 
Kulturskolen preger i liten grad det offentlige ordskiftet, spesielt regionalt. Vi vet, både gjennom erfaring 
og forskningsrapporten Kultur + skole = Sant, at kulturskolen ikke er for alle, at det er en del utfordringer 
knyttet til det å synes som en viktig samfunnsaktør, samt at kulturskolene mangler politisk styring. Å 
løfte frem kulturskolen/kulturskolene i media kan være en fin måte løfte frem denne problematikken. 
 
Mål/tema:  
* Å sette kulturskolen på den politiske dagsorden i Vestfold/Telemark 
   - løfte frem satsningsområder i vår region 
   - respondere på dagsaktuelle temaer knyttet til vårt skoleslag (bidra inn i kulturdebatten) 
* Å fremme/synliggjøre kulturskolen som samfunnsaktør 
 
Aktuell tematikk: 
- kulturskolen som opplæringsinstitusjon i kunstfag (kjerneprogram/fordypningsprogram) 
- kulturskolens rolle som opplærings-/ og samarbeidsinstitusjon med  
  SFO/grunnskole/barnehage etc (breddeprogram) 
- kulturskolen som arena for å minske utenforskap 
- kulturskolen som kunstformidler 
- kulturskolens rolle ift kreativitet og estetiske læreprosesser 
- Korona, fint å koble mot livsinnhold/lokale forhold 
   
 

TEMA FORFATTERE KOMMENTAR 
 Morten Hagevik  
 Guri Røsok Ref. Rektormøtet 28.02.20 

   
 Politiker/-e Maja? 
 Rådmann/kommunalsjef/direktør  

 Kunstnere  
 Drømmestipendvinnere/andre 

kulturskoleengasjerte elever 
 

 Øystein Sandtrø Næring/kulturaspektet 
 
I forbindelse med dette arbeidet bør det utarbeides en publiseringsplan slik at vi sikrer både kontinuitet 
og en naturlig rekkefølge på de ulike temaene. 
 
Forslag til vedtak  



Rådgiver jobber videre med dette sammen med AU og Maja F. Five.  
 
 
SAK 13/2020    AVVIKLING AV NORSK KULTURSKOLERÅD VESTFOLD TELEMARKS  
                         EGENKAPITAL 
 
Bakgrunn 
For en tid tilbake gikk Norsk kulturskoleråd fra å bestå av mange juridiske enheter til å bli en samlet 
juridisk enhet. Mange fylkes-/regionavdelinger brakte med seg betydelig egenkapital inn i den nye 
juridiske enheten. Norsk kulturskoleråds regnskap føres samlet der de ulike fylkesavdelingenes 
regnskap utgjør underavdelinger av totalregnskapet. I fylkesavdelingenes regnskap kommer fortsatt 
egenkapitalen frem, da knyttet til den enkelte fylkesavdeling. Hvor lenge det kommer til å være slik er 
usikkert da det nok er en noe uvanlig praksis i en juridisk enhet at underavdelinger «eier egne penger». 
På et eller annet tidspunkt vil økonomien i organisasjonen også bli organisert under ett. Vi er ikke kjent 
med at det er satt noe dato for når dette skal skje. Det er også på sin plass å presisere at dette ikke er 
et tema som er på hverken sentralstyrets eller landsstyrets agenda, men det er rimelig å anta at 
utviklingen vil gå den veien før eller siden.  
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark sin egenkapital utgjør pr. 01.01.2020 kr. 448 616,48. 
Egenkapitalen er primært bygd opp som følge av overskuddet som kom i forbindelse med utvikling og 
gjennomføring av KOM! – prosjektet. 
 
På den ene siden vil det at Vestfold Telemark og de andre fylkesavdelingenes sin egenkapital går inn i 
organisasjonens felles økonomi gi muligheter for enten å øke organisasjonens økonomiske buffer til 
bruk i trangere tider, eller eksempelvis brukes til utviklingsprosjekt/ 
utviklingsmidler der alle fylkesavdelinger/medlemskommuner har mulighet til å delta/søke. 
På den andre siden vil Vestfold Telemark da ikke kunne styre bruken av egenkapitalen på 
utviklingsprosjekt/-midler man ønsker å prioritere i egen region, eller på en økonomisk buffer til bruk i 
trangere tider i eget fylke.  
 
Viljen og ønsket om å drive kulturskoleutvikling i Vestfold Telemark oppleves som stort blant 
kulturskolene. Det er også, slik det er vurdert av styret ifm VP, en del områder der det er behov for et 
større utviklingsfokus: 

• Bistå/stimulere kommunene i å etablere fast ukentlig samarbeid mellom kulturskole og 
skole/SFO/barnehage etter modell fra Kulturskoletimen  

• Planlegge/gjennomføre nye regionale fordypningstilbud og videreutvikle/stimulere eksisterende 

• Planlegge/gjennomføre regionale fagnettverk for kulturskolens lærere og ledere 

• Yte tilskudd til kulturskolebasert forskning 

• Yte tilskudd til prosjekter som har som mål å minimere utenforskap 
 
I tillegg til dette vil det være fornuftig å ha en viss økonomisk buffer regionalt så lenge vi har mulighet til 
det.  
 
 
 
Forslag til avvikling av egenkapitalen: 
 
Lokale utviklingsmidler 
1. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2021, kr. 150.000.-   
    som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.  



2. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2022, kr. 100.000.-  
    som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier. 
 
Regionale fordypningsprosjekt: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark setter av til sammen kr. 150.000.- for  
2021 og 2022 til planlegging, gjennomføring og utvikling av regionale fordypningsprosjekt. 
 
Den egenkapitalen som ikke blir brukt opp som følge av dette vil således utgjøre en økonomisk buffer 
for fylkesavdelingen. 
 
Vedtektene oppleves ikke som veldig entydige og klare mht bruk/avvikling av egenkapital i eget fylke. 
Det foreslås å legge opp til en demokratisk prosess der kommunene i første fase har anledning til å 
komme med innspill til kriterier for utlysning av utviklingsmidler og regionale fordypningsprosjekt. I neste 
fase gjennomføres det et ekstraordinært årsmøte hvor dette tas opp som eneste sak. 

Sakset fra gjeldende vedtekter: 
§ 3.5.6 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av 
medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som det blir reist 
krav om.  

Forslag til vedtak: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark avvikler sin egenkapital i henhold til fremdriftsplanen. AU 
forbereder, på basis av innspill fra medlemskommuner og styret, sak til ekstraordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte arrangeres innen utgangen av september 2020. Midler lyses ut innen utgangen 
av oktober 2020 og august 2021. Det skal være mulig å søke på midler innenfor flere kategorier. 
 
 
SAK 14/2020 HØRING – NOU 2019:23; NY OPPLÆRINGSLOV 
 
Bakgrunn 
I NOU 2019:23 foreslår et utvalg å endre forvaltningsgrunnlaget for kulturskolen ved å ta den ut av 
Opplæringsloven og legge den innunder Kulturloven. Norsk kulturskoleråd sitt politiske sekretariat har 
laget et dokument til hjelp for kommunene i høringen: Innspill til kommunene med eksempler på 
argument til egen høring. Dokumentet er vedlagt og her er link til selve høringsbrevet, høringsinstanser 
og der hvor høringssvar kan sendes inn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-
23/id2687171/ 
 
Kulturskolene og Norsk kulturskoleråd står på lista over høringsinstanser, men det står samtidig 
presisert at alle som ønsker det kan sende inn høringssvar. 
  
Saken er todelt: 
1. Innhold i styrets høringssvar 
2. Hvem Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark uttaler seg på vegne av i denne  
    saken/organisering av høringssvar fra vår region 
 
På den ene siden handler det altså om hva styret ønsker å mene om denne saken 
og på den andre siden handler det om et innspill fra et av medlemmene om styret i Norsk kulturskoleråd 
Vestfold Telemark kan ta på seg oppgaven med å sende et felles høringssvar på vegne av alle 
medlemskommunene i fylket.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/


Vurderinger 
 
1. Innhold i styrets høringssvar 
Hva gjelder innholdet så dekker utkastet til høringssvar fra Norsk kulturskoleråd hovedsaklig våre 
medlemskommuners syn på hva som er viktig å få med i et høringssvar. I utkastet henvises det til 
relevante, nasjonale styringsdokumenter samt relevante dokumenter fra egen organisasjon, 
eksempelvis rammeplanen. Norsk kulturskoleråd sitt hovedbudskap i høringssvaret kan kort 
oppsummeres slik: 
 
«Norsk kulturskoleråds entydige anbefaling er at kulturskolen som et lovpålagt skoleslag, beholder sin 
forankring i opplæringsloven. Og for å styrke forventningene om samarbeid mellom kulturskolen og 
grunnskolen, bør kulturskolen etter vårt syn inngå som en del av grunnopplæringen.» 
 
Forslag til vedtak 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark er enig i konklusjonen og hovedtrekkene i utkastet til 
høringssvar fra Norsk kulturskoleråd og delegerer til AU/rådgiver å bearbeide og sende styrets  
høringssvar innen fristens utløp, 01.07.2020.  
 
2. Hvem Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark uttaler seg på vegne av i denne  
    saken/organisering av høringssvar fra vår region 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark har et visst handlingsrom for å uttale seg på vegne av  
sine medlemskommuner. Vi oppfatter at dette handlingsrommet primært begrenser seg til å  
sette kulturskolepolitiske og kulturskolefaglige saker på dagsorden. Vi anser at det å skulle  
uttale oss formelt på vegne av kommunene i et så viktig spørsmål om lov og forvaltning, er å      
gå utover det handlingsrommet vi mener er gitt av medlemskommunene. I dette spørsmålet mener vi 
derfor at kommunene bør/må uttale seg på vegne av seg selv. 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark etterkommer ikke ønsket om å lage et felles høringssvar 
på vegne av medlemskommune i fylket. Rådgiver sender ut en oppfordring til medlemskommunene om 
å sende inn høringssvar selv, basert på utkastet til høringssvar fra Norsk kulturskoleråd.  
 
 
SAK 15/2020 ØKONOMIRAPPORT 2020 
I og med at rådgiver ikke har utgifter til hverken telefon eller kontorplass, vært på få fysiske møter, samt 
at reiseaktiviteten i perioden siden sist styremøte har vært lav, så har organisasjonen hatt svært få 
utgifter. Driftstilskuddet for våren 2020 er foreløpig ikke overført vår avdeling. Rapporten ligger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar rapporten til orientering. 
 
 
SAK 16/2020 ORIENTERINGER/EVENTUELT 
Årsmelding for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
KulVFL 
Rådgiver inn i veiledningskorpset 
Koronasituasjonen  
 
Styreleder Pia M. Vang (sign.) 
Larvik 21.05.2020 
 



 


