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«Hendt i veckan» - Uformell runde rundt bordet 
Inkl. saker til eventuelt 

2021.17 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

 

2021.18 Regjeringens melding til Stortinget: Oppleve, skape, dele – Kunst og 

kultur for, med og av barn og unge  
 

Saksdokumenter:  Regjeringens melding til stortinget  

Sjurs sammendrag  

 
Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Saksutredning: 

• Status: Skal vedtas i Stortinget, forhåpentligvis før sommeren. 

• Det skal legges strategier for videre arbeid (hovedstyret/administrativt).  

• Tema på Lederkonferansen: https://www.kulturskoleradet.no/vi-

tilbyr/arrangement/lederkonferansen-2021#anders (dag 2, fredag kl 09.00) 

• Fagseminar 18. mai: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/fagseminar-

barne-og-ungdomskulturmelding  

o «Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS tirsdag 18. mai et nasjonalt 

fagseminar, med fokus på kulturskolens rolle slik den framstår i meldinga.» 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

2021.19 Gjennomgang saker hovedstyremøte, 23. april 
 
Saksdokumenter:  Saksliste (ikke sakskart) sendes ut fredag 26. mars. 

Saksbehandler:  Sjur Høgberg 

 

 
Forslag til vedtak: Leder tar med signaler fra styret til behandlingen av sakene i hovedstyremøtet. 
 

  

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder-Rdgiver-styrearbeid/Delte%20dokumenter/R%C3%A5dgiver-styrearbeid/Stortingsmelding%20barne%20og%20ungdomskultur/Stortingsmelding%20Barne%20og%20ungdomskulur.pdf?csf=1&web=1&e=w1Es7r
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2021%20Styredokumenter%20Agder/Sakskart%202021/Styrem%C3%B8te%203%20vedlegg%201%20-%20sammendrag%20Stortingsmelding%20Barne-%20og%20ungdomskultur%20sammendrag.docx?d=w366d5cf2d14b4548a7a7b5e7a66165a8&csf=1&web=1&e=UARsB5
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/lederkonferansen-2021#anders
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/lederkonferansen-2021#anders
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/fagseminar-barne-og-ungdomskulturmelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/fagseminar-barne-og-ungdomskulturmelding
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2021.20 Orienterings- og infosaker 
Saksdokumenter:  Vedlegg 1: Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid – Agder (skriv sendt 

arbeidsutvalg) 

Saksbehandler:  Leder/rådgiver 
 

Saksutredning: 
 

1. Prosessen videre: Arbeidsgruppe Regionalt utviklingsarbeid (vedlegg 3) 

Skriv er sendt ut og alle har som er forespurt har sagt ja til å delta. Leder og rådgiver tar 

prosessen videre (møteplan, osv) 

 

2. Info: Rutine utbetaling honorar/reiseregninger 

Det er styremedlemmenes ansvar å levere disse. Skal leveres fortløpende, det vil si etter 

hvert styremøte. Siden det bare er honorarer vår 2021 kan disse samles opp og leveres etter 

møtet. Rådgiver sender ut mal med bruksanvisning.  

Digital løsning fra 1. august. 

 

3. Stryk på Sørlandet:  

Videoprosjekt vår 2021. Finansiert av midler fra fylkeskommunen, opprinnelig gitt til 

Beethovenprosjektet som ble avlyst. 

 

4. Valgkomite Norsk kulturskoleråd Agder: 

Valgkomiteen har sitt første møte 7. april. Leder, leder valgkomite og rådgiver har deltatt på 

orienteringsmøte om valgkomitearbeid bl.a. med Liv Kari Eskeland, leder nasjonal 

valgkomite. 

Valgkomite Agder: 

o Leder: Åse Løvland, Froland 

o Medlem: Marianne Bøksle, Lyngdal 

o Medlem: Nina Martinsen, Birkenes/Lillesand 

o Varamedlem: Kaare Lauridsen, Sirdal 

 

5. Cutting Edge, forskningskonferanse UiA uke 40, status:  

Kort orientering om status. Hyggelig å melde at Sjur Høgberg er bedt å holde innlegg om 

organisasjonsutvikling på konferansen. 

 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
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Vedlegg: Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid – Agder 

____________________________________________ 

 

Lillesand/Kristiansand 02.03.2021 

 

Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid – Agder 

 
Kulturskolene i Agder er flinke til å samarbeide, og har i en årrekke hatt felles tiltak som fagdag, 

ledersamlinger, regionalt talenttilbud og samlinger for strykeelever (Stryk på Sørlandet). Styret i 

Norsk kulturskoleråd Agder ønsker en nøyere vurdering av hvordan felles tiltak faglig skal styres og 

hvordan de skal administreres, slik at det lages forutsigelige rammer for ansatte, innflytelse for 

deltakende kulturskoler og trygge økonomiske rammer. Det er derfor ønskelig at det legges et 

felles rammeverk for hvordan eksisterende og nye samarbeidstiltak skal utformes.  

Det vil i arbeidet med felles rammeverk være formålstjenlig å se på faglig styring og administrasjon 

hver for seg, slik at ikke finansiering, ansettelser og andre formaliteter står i veien for en organisering 

som involverer beslutninger basert på størst mulig bredde og faglighet. 

Siden Talent Sør er det mest omfattende samarbeidstiltaket man har i kulturskolene i Agder er det 

naturlig at dette får en særlig plass i en fremtidig modell for samhandling. 

 

---------------------------------------------------------- 

Styret i Norsk kulturskoleråd Agder vedtok på styremøte 2. feb. 21 at det nedsettes bredt 

sammensatt arbeidsutvalg for å se på organisering av felles utviklingstiltak i Agder, bl.a. ut fra 

signaler gitt på ledersamling, januar 2021. 

Vedtak styremøte 2.2.2021: (Saksutredning/forslag til org.modell se vedlegg) 

1. Styret oppretter et arbeidsutvalg med representanter fra kulturskolene som ser på organisering 

av regionalt utviklingsarbeid.  

Disse forespørres å sitte i utvalget: Åse Løvland (Froland), Elisabeth Christiansen (Øst i Agder), 

Ragnhild Maria Sandvik (Flekkefjord), Helga Jacobsen (Bykle) Sjur Høgberg (Kristiansand), Ingunn 

Olsen Høgetveit (koordinator, Talent Sør) 

Sekretær: Jo Eskild (rådgiver/koordinator Stryk på Sørlandet). 

2. Styrets AU utarbeider mandat for arbeidsgruppa. Mandatet skal peke fram mot sak på årsmøtet i 

Norsk kulturskoleråd 15. oktober 2021. 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Mål for arbeidet og tidsfrist 

Målet for utvalgets arbeid er å forberede sak som legges fram for vedtak i årsmøtet i Norsk 

kulturskoleråd Agder, 14.10.2021. Saken må være ferdig utredet til styremøte 30. aug. 2021. 

 

Utvalgets oppgave 

Utarbeide modell: Utvalget utarbeider modell for samordning av tiltak med fokus på faglig styring, 

administrasjon og lokalisering av tiltakene, gjerne med utgangspunkt i foreslått modell «KulturHub 

Agder» (se vedlegg).  
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Eksisterende tiltak som vurderes inn i ordningen er: Talent Sør, Stryk på Sørlandet, planlagt 

«Intervensjonssenter Agder», Fagdag Agder/pedagogisk utviklingsarbeid 

Forankring og eierskap: Se muligheter for samarbeid med andre aktører (f.eks Fylkeskommunen, 

UiA). 

Finansiering: Skissere mulige finansieringsordninger for et felles senter for regionalt regionale 

prosjekter og tiltak, gjerne med utgangspunkt i eksisterende finansieringsordninger/modeller  

 

 

For styret i Norsk kulturskoleråd Agder 

 

Sjur Høgberg (leder)  Torunn Charlotte Nyberg (nestleder)   Jo Eskild (rådgiver) 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Fra sak 2021.10 Organisering av regionalt utviklingsarbeid, Agder 

 
Saksutredning: En mulig modell, «KulturHUB Agder»: 
 

 
 

• Partnerskapet er summen av alle deltakerne i de ulike prosjektene. 

• Partnerskapets medlemmer betaler for de prosjektene man deltar i. 

• Alle faglige beslutninger foretas av Prosjektstyret. 

• Prosjektstyret, unikt for hvert prosjekt, velges av partnerskapsmedlemmer som er eiere i 
prosjektet + kommunen (evt. fylkeskommunen/UiA). 

• Prosjektleder til hvert enkelt prosjekt ansettes i kommunen eller av en av organisasjonene i 
partnerskapet. 

• Merkantilapparatet står for avtaleverk, skaffer ekstern støtte og har i stor grad det formelle 
ansettelses- og arbeidsgiveransvaret i prosjektene. 
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2021.21 Utmelding Norsk kulturskoleråd: Hægebostad kommune 
 

Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Saksutredning:  
Hægebostad har meldt seg ut av Norsk kulturskoleråd. Oppsigelse gyldig fra 1.1.22. 

Leder/rådgiver henvender seg til kommunen for en samtale rundt utmeldingen. 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

2021.22 Søknader støtte fra Agder fylkeskommune  
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Saksutredning: 
Budsjettsøknad Talent Sør videreføres, og skal leveres (helst) innen 1. mai sammen med rapport 

2020. Tildelingen har ikke økt de siste årene, men det søkes igjen om utvidet tilbud og midler til 

regionalisering. Ansvarlig: Rådgiver i kommunikasjon med talentkoordinator og styreleder. 

 

I tillegg vurdere om det skal sendes søknad til fylkeskommunen om midler til samarbeid om 

kulturskoleutvikling i Agder (jf. Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid i Agder) 

 

I begge søknader vil det henvises til regjeringens melding til Stortinget om barne- og ungdomskultur. 

 

Forslag til vedtak:  
1. Budsjettsøknad Talent Sør videreføres. Det søkes om midler til utvidelse av tilbud.   
2. Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid – Agder bes om å utforme søknad f.eks. til 

prosjektstilling, koordinering av felles tiltak/prosjekter i Agder.  
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2021.23 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
Saksdokumenter: Vedlegg: Rådgivers rapport, 2.2.21 – 25.3.21  

Vedlegg: Regnskap/økonomi 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 
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Vedlegg: Rådgivers rapport, 2.2.21 – 25.3.21 

 

• Ungdommens musikkmesterskap: 

Digitalt nasjonalt mesterskap er nå gjennomført med visninger på nett.  Den digitale 

gjennomføringen har vært vellykket. Rådgiver har vært med i gjennomføring som ansvarlig 

for program.no (påmeldings/adm.) 

 

• Stryk på Sørlandet: Videoprosjekt vår 2021. Se orienteringssak.  

 

• Arendalsuka: Besluttet at kulturskolerådet ikke skal ha stand. Fokus på å være synlig på 

relevante arenaer, på eget debattarrangement på onsdagen, KulturskoleTV m.m.  Det vil 

være stor tilstedeværelse fra Kulturskolerådet administrativt og politisk: Det er lagt 

hovedstyremøte til torsdagen med styreseminar på fredagen. 

 

• Arbeid med oppdatert hjemmeside, Norsk kulturskoleråd Agder:  

Det har vært et stort savn å ikke kunne ha all info som gjelder Norsk kulturskoleråd Agder på 

ett sted. Rådgiver er med i arbeid for å oppdatere de regionale sidene på kulturskoleradet.no 

slik at de blir stedet for info om Norsk kulturskoleråd Agder: 

o Aktivitetskalender/årsplan 

o Info regionale aktiviteter/nyheter fra Agder 

o Saksdokumenter styremøter 

o Aktuelle lenker til og info om prosjekter: Talent Sør, Stryk på Sørlandet m.m. 

Håp om at sidene blir oppdatert en gang før sommeren. 

 

• Ansattmøter Norsk kulturskoleråd/prosesser 
Rådgiver har deltatt på ukentlige ansattmøter. Disse har vært infomøter, men det er også 

blitt gjennomført lengre møter med tema «Fremtidens kulturskoleråd», med fokus på bl.a. 

samskapingsprosesser (jf. Kommune 3.0) som metodikk, arbeidsform og væremåte.    

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder
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Vedlegg: Regnskap/økonomi 

Kommentarer: 

• Pga koronasituasjonen har det vært liten aktivitet i første kvartal. 

• Inntekt: Støtte fra fylkeskommunen, Stryk på Sørlandet 

• Utgift honorar (fremmede tjenester): Honorar utbetalt SPS pga av avlysninger planlagt 

aktivitet, Beethovenprosjekt. 
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2021.24 Komitearbeid kommende konferanser/fagdag 
Saksdokumenter:    
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 
Saksutredning:  
 

1. Årsmøtekonferanse (dato): Hva er interessant for eierne våre: kommunene i Agder? Det 
bør være et mål at konferansen oppleves som relevant for administrativt- og politisk 
ledernivå i kommunene. 
Det arbeides for at sentralleddet tilbyr innhold til de fylkesvise årskonferansene. Noe av 
dette vil kunne tilbys digitalt i form av foredrag/innlegg som streames på konferansen. 

 
2. Fagdag Agder dato: Fagdagen vil ha fokus på kulturarv, og det søkes et samarbeid med 

kulturarvprosjektet i Setesdal (UNESCO Setesdal). 
 

Forslag til vedtak:  
1. Komite årsmøtekonferanse: Styret og rådgiver. 
2. Komite Fagdag Agder: Kari Matti Tamper og Torunn Charlotte Nyberg. Komiteen søker å 

knytte til seg: Audun Ramo (musiker «verdensmusikk»/kulturskolerektor), Anbjørg Lien 
(prosjektleder UNESCO Setesdal). Rådgiver er sekretær. 

 

 

2021.25 Norsk kulturskoleråd Agder på Arendalsuka 2021 
 
Saksdokumenter:   
  
Saksbehandler: Jo Eskild, Rådgiver 
  
Saksutredning:  
Arbeidsgruppe: Martha M. Hansen, rådgiver 
 
Kulturkammeret i Arendal har meldt seg som samarbeidspart til Arendalsuka ung og skriver etter 
dialog med oss følgende i søknaden: «Samarbeidspartnerne ønsker å bruke Kulturkammeret som sin 
felles arena, for politiske debatter, arrangement og ulike aktiviteter knyttet til barn og unge.  
Samarbeidsparter: Norsk kulturskoleråd, LNU, Ungdom og Fritid, UKM, Tverga, Kulturkammeret og 
Play Makers.»  
 
Arbeidsgruppa vil være i dialog med Kulturkammeret framover om Kulturskolerådets rolle og bidrag i 
det som blir planlagt.  
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 
 

Saker til eventuelt 


