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Protokoll - styremøte i NORDLAND FYLKE 2021 - 01 

 
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams. 

14. januar 2021. 

 

Til stede: 

Leder  Elisabeth Ødegård    

Nestleder  Veronica Vangen Evensen    

Styremedlem  Åshild Pettersen 

Styremedlem Franziska Wika  

Frafall:    

Styremedlem Ole Bøhlerengen 

Varamedlem Johannes R Fauchald 

Varamedlem Etleva K. Brandth 

 

Sigrun Fostad, rådgiver Nordland 

Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland  
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2021.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
 

Vedtak 

Styret godkjenner saken. 

2021.02 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1 rådgivers rapport 
 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 
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2021.03 Orientering hovedstyremøte 03.12.2020 
 
Saksdokumenter:  
 
  

Vedlegg 1 Link til protokoll hovedstyremøte 1 protokoll 3.12. 

Drøfter hyppighet på styremøter i forhold til ny forskrift. Styret ønsker å fortsette med 

møtehyppigheten slik den har vært praktisert. Det etterstrebes korte møter. 

Vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen.  

2021.04 Styreinstruks Nordland 
Saksdokumenter:  Dette dokument 

Vedtak 

Styret tar redegjørelsen gjeldene styreinstruks Norsk Kulturskoleråd til orientering. 

Egenevalueringsskjema sendes ut til alle styrets medlemmer innen 1 uke av rådgiver, svarene 

sammenfattes av AU 

 
2021.05 Årsmøte 2021 
 
Saksdokumenter:  
 

Dette dokumentet 

Styret ønsker fysisk årsmøte i Bodø 

 

Vedtak 

Årsmøte 2021 for Nordland legges til Bodø den 14. og 15. oktober 2021. Styret møtes 13. oktober i 

Bodø for styremøte. Styret beslutter å avholde fysisk årsmøte. 

 

2021.06 Bruk av egenkapital for Nordland 
 
Saksdokumenter:   
 

Budsjett 2020 

  
Drøfting 

Forslag å utforme en plan for hvordan Norsk kulturskoleråd Nordland skal bruke resterende 

egenkapital. Plan senes inn til hovedstyremøte 23 april.  

Styret jobber aktivt med å stimulere medlemskommunen til å melde seg på LAP 
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Vedtak 

Styret delegerer arbeidet med utforming av plan til hovedstyret gjeldene bruk av egenkapital til AU.  

Styret vedtar å bruke egenkapitalen i perioden 2021 – 2023 til: 

1. LAP  

2. Fordypning  

3. Fagutvikling 

4. Søkbar midler for utvikling i kulturskolene.  

 

2021.07 Kulturskolemanifestet 
 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 3 Link fra NKR hjemmeside  

  

Drøfting 

Områder styret i Nordland ønsker å sette søkelys på gjeldene Kulturskolemanifestet: 

• Interessant med lærerutvikling over landegrenser. Partnerkommuner kan aktivt brukes. 

Kompetanseutvikling viktig.  

• Inkludering. 

Kick off til medlemskommunene på Årsmøte 14. og 15. oktober. Kulturskolemanifestet forberedes 

som sak til årsmøte 2021. 

 

Informasjon og synliggjøring for medlemskommunene som styret og rådgiver skal jobbe aktivt videre 

med fram til årsmøtet 2021: 

Mail fra rådgiver hvor alle kommuner bes om å sette seg inn i Kulturskolemanifestet inkludert info på 

hjemmesider til Kulturskolerådet, egen sak på årsmøtet. 

Det bes om tilbakemelding fra alle kulturskoler hva hver enkelt kulturskole vil setter søkelys på i sitt 

daglige virke. Svar sammenfattes og styret og rådgiver jobber videre med dette. 

Frist på tilbakemelding fra medlemskommunen settes til mars 2021. 

 
Vedtak: 
Styret vil forberede sak til årsmøtet 14. – 15. oktober 2021 gjeldene Kulturskolemanifestet.  Rådgiver 
sender ut info til alle medlemskommuner og ber om tilbakemelding på hvilke områder de ønsker å 
jobbe videre med Kulturskolemanifestet.  
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2021.08 Distriktsmusiker ordningen 
 
Saksdokumenter:  
 

 

Drøfting 

Styreleder har tatt kontakt med fylkeskommunen gjeldene Kulturskolerådet Nordlands mulighetene 

for å bli høringsinstans. Styreleder har fått muntlig tilbakemelding på at Kulturskolerådet i Nordland 

blir høringspart i saker som gjelder distriktsmusiker ordningen. Jobbe videre med å få retten som 

høringspartner skriftlig til neste styremøte. 

Vedtak  
Styret tar til orientering at Kulturskolerådet Nordland er blitt høringspartner gjeldene nye 

retningslinjer distriktsmusikerordningen i Nordland fylke. Styreleder jobber videre med 

skriftliggjørelse av deltagelse som høringspartner. 

 

2021.09 Regionalt samhandling  
 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 4 

Drøfting 

Styret stiller spørsmål: Hvem skal organisere fordypningsarbeidet? Ha blikk på at store og små 

kulturskoler blir ivaretatt i forhold til fordypning. 

Viktig med de sosial dimensjon, lang reisevei, ofte med fly og ikke alt av digitale løsninger er ideell. 

Dette gir også en økonomisk forskjell 

Bør det opprettes en organisator stilling i forhold til fordypning? 
Med regionale fordypningsprogram tenker en ikke på de store byene med nasjonale 
fordypningsprogram i Tromsø og Trondheim, men regionene i Nordland, Helgeland, Salten, Ofoten, 
Lofoten og Vesterålen.  

 I Nordland er lokalt samarbeid viktig å løfte fram, og at de små medlemskommunene ikke blir glemt. 

Styret spiller inn at det er behov for regionale bevilgninger for å sikre at alle blir ivaretatt.   

 

Vedtak  
Styret tar saken til etterretning.  Beslutters å jobbe videre med temaet finansiering av regional 

samhandling. 

 

2021.X Eventuelt tatt opp i slutten av møtet  
• Møte i 2021 gjeldene Nordlandsbenken? Hvilke saker skal eventuelt opp? 
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• Økonomi jobber rådgiver Sigrun Fostad med videre inkl styregodtgjørelse  

 


