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Foto: Egil Hofsli 

Kulturskolekalenderen viser mangfold av elevarbeider i kulturskolelandet. Kalenderen for 2021 er i salg nå, og 

blir den siste som blir produsert. Fra 2022 kommer ett nytt produkt fra kulturskolerådet  
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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 
Sak 10 og Sak 11 

11:10 - 11:15 
Sak 12 

11:15 - 11:25 
Sak 13 orientering ved Franziska Wika  

11:25 - 11:35 
Sak 14 Egenkapital 

11:35 – 11:45 
Sak 15 ved Sigrun Fostad, rådgiver 

11:45 - 11:55 
Sak 16 

11:55 – 12:00 
Styreleder oppsummerer 
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2021.10 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Sakliste (side 2) 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Innkalling med teams lenke ble sendt ut som kalenderinvitasjon 27. november 2020, og formell 

innkalling i e-post 28. januar 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.11 Godkjenning av protokoll 2021.01 

 
Saksdokumenter:  
 

Link Protokoll Nordland  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

2021.12 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1 rådgivers rapport 
 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 28. februar 2021 

Orientering 

Nasjonal lederkonferanse blir digital i år. Tid: 8. -9. april, kl. 10-14. program og påmelding kommer 

snart på nettsidene til Kulturskolerådet. 

Næringssamarbeid 

Spilt inn 2 konsepter for videre næringssamarbeid opp mot næringsgruppen. 

 

Politisk plattform 

Det er jobbet med innovasjonsprosjektet gjeldene utenforskap. Rådgiver har deltatt på 2 nasjonale 

samlinger i regi av Æra, samt holdt en intern prosess i ett utvalg av kollegiet. Har vært med på 

utarbeidelse av flere prosjektkonsept i Utenforfloka sammen med Obos, Nordre Follo Kommune, 

Gjensidigstiftelsen, Oslo Met, Stiftelsen TY og Kronprinsparets humanitære fond.  

Deltatt på fellesmøte for regional samhandling sett i lys av FoU arbeid og rammeplanen. Jobbet i 

arbeidsgruppe i forbindelse med implementering av rapporten om framtidens kulturskole i 

medlemskommunene. I arbeidsgruppen jobbes det med webinar, refleksjonsspørsmål, 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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informasjonsfilm mm som skal brukes i dialog med medlemskommunene i 2021. Det jobbes også 

med oppstart av pilotprosjekt i forbindelse med framtidens kulturskole, og her skal de rundt 

påsketider rekrutteres kommuner som vil være med på piloten. Oppstart blir høsten 2021.01.28 I 

Trøndelag har rådgiver jobbet med forundersøkelsene til pilot med oppstart 2021-2021 i forbindelse 

med samarbeid grunnskole – kulturskole. Både i lys av kompetanseheving, økning av stiling og 

forskning/fordypningsprogram. 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har hjemmekontor og all reisevirksomhet er innstilt fram til ny beskjed blir gitt. 

 

2021.13 Orientering møte regional samhandling 19. januar 
 
Saksdokumenter:  
 

Muntlig orientering av Franziska Wika i møtet. 

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland   

Saksutredning 

Ulike vedtak i Landstinget setter noen premisser og muligheter for hvordan Norsk kulturskoleråds 

videre utviklingsarbeid skal ta form. Tiltak etter Landstingsvedtak er ikke endelig landet, men 

Rammeplan for kulturskolen er utgangspunkt og «ballvegg» også for videre utviklingsarbeid.  

Hvordan kan kulturskolerådet og medlemskommunene best ta tak i det regionale og lokale 

utviklingsarbeidet sammen videre? I det videre utviklingsarbeidet vil det være relevant å følge opp 

erfaringer fra den gjennomførte møterekken med kulturskole, UH og andre relevante aktører, som i 

vil ha søkelys på fordypningstilbudet i kulturskolen. Landstingsvedtaket knyttet til fordypning vil være 

naturlig å se i sammenheng med dette arbeidet. FoU arbeidet videre, inkludert forsking på egen 

praksis og oppfølging av tematikken universitetskulturskole (jf. PE-strategien) vil også kunne følges 

opp på denne typen arena, i samspillet mellom rådgivere regionalt, styreledere og ansvarlige for de 

ulike funksjonsområdene.  

Med dette som inngang avholdte Åste Domaas og Anders Rønningen som har hovedansvar for 

funksjonsområdene veiledning og rammeplanutvikling og FoU møte for videre drøfting rundt 

samhandling gjennom FoU med utgangspunkt i rammeplanen.  

 

Forslag til vedtak 

Styret tar orienteringen til etterretning  

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/regionale-fordypningsprogram
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/universitetskulturskoler
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-regjeringas-strategi
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2021.14 Egenkapital  
 
Saksdokumenter:  
 

Se sak 2021.06 i protokoll styremøte 2021.01, link i vedlegg 1 

Saksbehandler:   Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland   

Saksutredning 

AU jobber med plan for bruk av Nordlands tidligere egenkapital. AU ønsker å redegjøre for styret om 

arbeid med planen. AU ønsker innspill på innhold i planen. 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen, og ber AU jobbe videre med plan som skal sendes til 

hovedstyremøte 23. april.  

 

Vedlegg 1 

Link til hovedstyre møtearkiv 

 

2021.15 Nordlandsbenken 
Saksdokumenter:  
 

Link Protokoll Nordland  

Saksbehandler:   Sigrun Fostad, rådgiver Nordland   

Saksutredning 

Møte med Nordlandsbenken ble avlyst våren 2020. Rådgiver Sigrun Frostad har sjekket opp status på 

møte med Nordlandsbenken etter innspill i styremøte 2021.01. Hvordan skal det jobbes framover, og 

hvilke tema skal adresseres? Rådgiver fikk i oppdrag å undersøke om sakene som ble planlagt til 

møte i vår fortsatt er relevante for ett møte med Nordlandsbenken.  

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å gjennomføre møte med Nordlandsbenken med tema x. 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2021.16 Styrehonorar 
Saksdokumenter:   
 

 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal og Sigrun Fostad, rådgivere med fylkesansvar 
 

Saksutredning 

AU ønsker å endre praksis med innsending av styrehonorar for refusjon. Hvordan skal det holdes 

oversikt over hvem som deltar på hvilke møter? AU foreslår en modell med felles innkreving av 

honoraret 2 ganger pr år – sommer og til jul. 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter praksis rundt styrehonoraret  

 


