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2020.64 Godkjenning av innkalling 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver  

 

Forslag til vedtak: Innkalling godkjent. 

2020.65 Godkjenning av protokoll Delegatmøte 2020.05, 13.10.2020 
 

Saksdokument: Referat delegatmøte Agder 13okt20  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Referat godkjent. 

 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2020%20Styredokumenter%20Agder/05%20Delgatm%C3%B8te%20Landsting%2013okt20/2020-05%20Referat%20delegatm%C3%B8te%20Agder%2013okt20.pdf?csf=1&web=1&e=6hCRPp
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2020.66  Konsekvenser av Landstingsvedtak for Agder 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning 

 

Saksutredning: I skrivende stund er protokoll fra Landstinget trukket tilbake pga av mulig feil. Vil bli 

lagt ut igjen så fort denne har vært igjennom ny godkjenningsrunde. 

Vedtakene legger føringer for videre arbeid for Agder, bla som resultat av Larsenutvalget/nye 

vedtekter, politisk plattform og andre styringsdokumenter 

o Årsmøte Agder utsatt til november/desember 2021? (Opprinnelig mars 2021) 

Landstingssak, Intervensjonssenter: (se også egen sak) 

o 1. FoU-området generelt, og bistand i å bygge universitetskulturskoler og andre 

regionale kompetanseutviklingssentra i samarbeid med regional UH skal prioriteres i 

tiden fremover.  

▪ Vedtak: Vedtatt med 49 mot 8 stemmer  

o 2. Landstinget støtter arbeidet med et intervensjonssenter for 

kulturskoleundervisning som et regionalt senter i Agder, og som et eksempel på en 

regional og nasjonal operasjonalisering av universitetskulturskolesatsningen.  

▪ Vedtak: Vedtatt med 37 mot 20 stemmer  

o 3. Norsk kulturskoleråd søker å bistå i arbeidet med å etablere senteret, og formidle 

resultater gjennom sine personalressurser og på sine relevante arenaer. Vedtak:  

▪ Vedtak: Falt med 37 mot 20 stemmer 

2020.67  Gjennomføring av fysiske arrangementer under pandemien. 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Nyttårssamling i Mandal 7. – 8. januar avlyses som fysisk samling. Samling for 

lærere torsdag 7. januar utsettes. Ledermøtet 8. januar gjennomføres digitalt. 

Det tas sikte på å gjennomføre fysisk samling for lærere før sommer 2021, tentativt mai, avhengig av 

koronasituasjonen.  

 

Saksutredning: Koronasituasjonen har gjort at all felles aktivitet i Agder har foregått digitalt i høst. 

Det har vært lagt opp til fysiske arrangementer, men disse har måttet avlyses (eks 

SPS/UMM/ledersamling), da det har blitt oppfattet som for risikabelt å samle deltagere fra ulike 

kommuner. Vi må forvente at situasjonen forblir usikker fram til vaksine er på plass. 
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2020.68  Nyttårssamling/ledersamling 7. – 8. januar 2021 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Nyttårssamlingen avlyses i planlagt form. Det legges opp til ledersamling på nett 

fredag 8. januar, kl 09.30 – 13.30. 

Tematikk ledersamling: 

• Info vedtak landsting 

• Veien fram mot årsmøte, Norsk kulturskoleråd Agder. 

• Agder-prosjektene: 

o Talent sør: Fortsatt støtte? 

o Stryk på Sørlandet: Ordningen fortsetter? 

o Intervensjonssenter Agder: Trenger å forankres! 

Saksutredning: Fokus for nyttårssamlingen bør være å forankre regionale prosjekter og formidle 

konsekvenser av vedtak gjort på Landsting 2021 

2020.69 Møteplan/årsplan videre 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: Det må legges møteplan for styret for vår 2021, og for annen aktivitet i regi av Norsk 

kulturskoleråd Agder. Bl.a. så legger vedtak på landstinget føringer som gjør at det må settes ny dato 

for årsmøte. 

 

• Nyttårssamling 7. – 8. januar 

• Forlag pr nå videre: 

o Jan/feb: Styremøte 1, 2021 

o Dato?: Styremøte 2, 2021 

o Årsmøte skal være innen utgangen av november 2021, jf landstingsvedtak. 

Opprinnelig planlagt 18. mars med årsmøtekonferanse 19. mars 2021  

• Arendalsuka, 16. – 20. august 2021 (Uke 33):  

• Ledersamlinger 

o I løpet av vår 2021? 

o Høst 2021 
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• Fagdag Agder (for lærere) 

o Vår 2021? (utsatt nyttårssamling) 

o Høst 2021: Tradisjonell fagdag/Knyttes mot Arendalsuka? 

• Andre aktiviteter:  

o Nasjonale arr./samlinger 

2020.70 Intervensjonssenteret, Agder 
Saksdokument: Grunnlagsdokument - Intervensjonssenter Agder 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Grunnlagsdokument – Intervensjonssenter utarbeidet av oppnevnt arbeidsgruppe 

tas til orientering. 

Veien videre: 

• Dokumentet tas videre på ledermøte 8. januar, med tanke på forankring og videre 

behandling fram mot årsmøte Norsk kulturskoleråd Agder høst 2021. 

• Arbeidsgruppa gis i oppdrag å legge til rette for prosess videre i forhold til utforming, 

forankring og finansiering/eierskap. 

 

Saksutredning: Etter oppdrag fra styret, legger arbeidsgruppe for Intervensjonssenter Agder fram 

forslag til grunnlagsdokument – Intervensjonssenter (se vedlegg). Arbeidsgruppa avventer signaler 

fra styret på eventuelt videre arbeid. 

 

Vedlegg:  

2020.71 Arendalsuka 2021, 16. – 20. august (Uke 33) 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Agder avventer/signaler videre arbeid fra sentralleddet. Rådgiver holder styret 

orientert om kulturskolerådets planer i uka, og nedsatt arbeidsgruppe arbeider fram forslag til Norsk 

kulturskoleråd Agders tilstedeværelse/bidrag under uka. 

Nedsatt arbeidsgruppe: 

• Navn 1  

• Navn 2  

• Rådgiver 

 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/06%20styrem%C3%B8te%2017nov20/Grunnlagsdokument%20Intervensjonssenter%20-%20framlagt%20nov20.pdf?csf=1&web=1&e=Umzpsk
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2020.72  Søknad om støtte fra «Ung klassisk» 
 

Saksdokument: Søknad til kulturskolerådet 2021 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd Agders videreføres støtte til Ung Klassisk kr 20 000,- for 

2021. Jf vedtak sak 64/19 styremøte 22.11.2019. 

 

Saksutredning: Søker om 25 000 i støtte for 2021. Tidligere gitt støtte: Kr 20 000,- 

Vedtak styremøte 22.11.2019: I utgangspunktet gir ikke Norsk kulturskoleråd - Agder støtte til annet 

enn egne tiltak, men opprettholder støtten på kr 20 000,- til Ung Klassisk med bakgrunn i 

«Prinsippvedtak økonomisk støtte regionale prosjekter» (sak 3/15, 08.01.2015). 

Saken løftes som en prinsipiell sak på neste årsmøte. 

2020.73  Regnskap 2020 pr november. 
 

Saksdokument: Regnskap Agder pr 09nov20 

Saksordfører: Leder/rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering.  

 

Saksutredning: Pr nå viser regnskapet at det et estimert overskudd ved årsslutt. Dette skyldes endret 

aktivitet pga koronasituasjonen i 2020. Lavere utgifter, men også lavere inntekter. 

2020.74 Budsjett 2021 
 

Saksdokument: Forslag til budsjett 2021, sendes styret før møtet. 

Saksordfører: Leder/Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Fremlagte budsjett 2021 for Norsk kulturskoleråd – Agder vedtas, og sendes 

videre for godkjenning nasjonalt. 

 

Saksutredning: Agder har fått utsatt frist for innlevering av budsjett til 18. november (opprinnelg 14. 

november). Budsjettet blir satt opp i tråd med gjeldende føringer nasjonalt og i forhold til vedtak 

gjort i Norsk kulturskoleråd Agder. 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/06%20styrem%C3%B8te%2017nov20/S%C3%B8knad%20Ung%20klassisk%202021/S%C3%B8knad%20til%20Kulturskoler%C3%A5det%202021.pdf?csf=1&web=1&e=t5tRLU
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/06%20styrem%C3%B8te%2017nov20/Regnskap%20Agder%20pr%2009nov2020.pdf?csf=1&web=1&e=UGT7TY
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2020.75 Rådgivers rapport 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak:  

 

Saksutredning: 

• Konsekvenser av pandemien: 

o Pålagt hjemmekontor/minst mulig reising 

o Avlysninger: 

▪ SPS seminar 

▪ UMM som fysisk arrangement avlyst i alle regioner. Gjennomføres digitalt. 

• Fokus videre: 

o UMM: Legge til rette for koronatilpasset gjennomføring lokalt og nasjonalt. 

o Arendalsuka:  

▪ Søknad om debatt i hovedprogram sendt inn 

▪ Planlegging sammen med politisk sekretariat er startet. 

▪ Kulturskolerådet satser på høy tilstedeværelse: Bl.a. med hovedstyremøte i 

Lillesand. 

2020.76 Fra møte 10.09.20: Oppfølging søknad fylket – Talent Sør 
Saksdokument:  

Saksordfører: Leder/Torunn Charlotte 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

Saksutredning: Det er lyst ut stilling: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ecbf91e4-24be-

4909-b41d-4576469bd7e6  

Hvordan kan vi spille inn noe i forhold til denne? Hvordan henger den sammen med kulturskoledrift? 

Sees i sammenheng med søknad, Talent Sør? Tilbud om fordypning folkemusikk, i samarbeid med 

Telemark som har tilbud? 

 

Vedtak 10.09.20: Leder og Torunn Charlotte Nyberg kontakter fylkespolitikerne: Arbeide for å få 

gjennomslag for økte midler til utvidelse av tilbud og regionalisering i Talent Sør. 

Rådgiver lager kort presentasjon (en side) som kan formidles videre. 

 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ecbf91e4-24be-4909-b41d-4576469bd7e6
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ecbf91e4-24be-4909-b41d-4576469bd7e6
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Saker til eventuelt 

2020.  
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: 

 

Vedlegg/lenker: 

 


