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2021.12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

Innkalling Styremøte 2021.02 
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2021.13 Godkjenning av protokoll 

Saksdokumenter: Møre og Romsdal dokumentarkiv > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)
  
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
 

Forslag til vedtak 

Protokoll styremøte 2021.01 godkjent 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal/more-og-romsdal-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal/more-og-romsdal-dokumentarkiv/filter
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2021.14 Referatsaker 

 

Saksdokumenter: Økonomirapport legges fram kvartalsvis. 
   Rådgivers rapport 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
   
 
 
Forslag til vedtak 

Tas til orientering. 

 

 

Økonomirapport 
Rapport første kvartal 2021 

 

 
 

 

Ingen inntekter. Styrehonorar er overheng fra 2020. Minner om å sende inn reiseregning og krav om 

møtegodtgjørelse etter hvert møte. Fremmede tjenester er honorar til Nordengen og et krav fra 

tidligere revisor som vi måtte ta på vår kappe. Ellers full kontroll. 
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Rådgivers rapport 
 

Drømmestipendet 2021 

660 nominerte på landsbasis. 33 fra Møre og Romsdal. 3 stipend til vårt fylke. 

 

UMM 

Digital finale i mars, fysisk finalistkonsert i september. 

Her er resultater fra vårt fylke: 

 

Kammermusikk – Klasse A 

Helene og Lydia duo 2. pris Hustadvika 

 

Kammermusikk – Klasse B 

Den lille messingfabrikken 2. pris Vestnes 

 

Messingblås - Klasse 1 

Florian Rademacher Krogsæter Althorn 1. pris, Videre til finalekonsert Vestnes 

 

Messingblås – klasse 2 

Emil Rademacher Krogsæter Tuba 1. pris, Videre til finalekonsert Vestnes 

 

Digitalt rektortreff 

Avholdt 4.mars. Tema var rekruttering. Brukbar deltagelse. 

 

Søknad om ettårig driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune 

Søknad er sendt, og delt på Teams med styret. Avventer behandling. 

 

Lederkonferansen 21 

Relativt få deltagere fra Møre og Romsdal. Er det noe i måten vi informerer på? 
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2021.15 Hovedstyremøte 

Saksdokumenter: https://www.kulturskoleradet.no/om-
oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter 
 
  
Saksbehandler: Torbjørn Larsen  
  
Saksutredning   Torbjørn Larsen 
 
Styrepapirene blir tilgjengelige på denne lenka fra fredag 9.april. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten vedtak 
 

 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2021.16 Fylkesårsmøte 2021 5. november 

Saksdokumenter: Tidsplan 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
Vi har bestemt at fylkesårsmøtet skal være 5. november 2021. Det gir følgende tidsplan: 
 

 
 
Styret bestemte på forrige møte at vi arrangerer ledersamling 4. november. Eget ledertema 4. 
november. Bør vi ha en fagdel 5. november før årsmøtet også? Oppfølging av stortingsmelding? 
Valgkomiteens leder har fått tilgjengelig materiale fra rådgiver. Rådgiver holder øye med prosessen. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten vedtak 
 
 
 
 

  

Dato Sted Valgkomitearbeid Kunngjøring ut senest Styremøte - egne saker Saker inn senest Styremøte - ferdigstillelse Alt sendes ut senest

05.11.2021 Molde? 05.08.2021 05.09.2021 22.10.2021
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2021.17 Stortingsmeldinga og fordypning 

Saksdokumenter: Meld. St. 18 (2020–2021) - regjeringen.no 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset/Randi Anita Dale  
  
Saksutredning  
 
Stortingsmeldinga har positive og negative sider. Positivt: Fortsatt forankret i Opplæringsloven. 
Regjeringa adopterer «Kulturskole for alle» som visjon. Kulturskolens posisjon blir forsterket og 
behørig påpekt gjennom hele meldinga. Negativt: Ingen «påbud» om Rammeplan. Mye bør og 
anbefaler. Lite penger som følger med. 
 
Meldinga peker på fordypning spesielt. Det blir flyttet fra hver enkelt kommune til regionalt nivå. Det 
foreslås at enkelt e kulturskoler får ansvar for å gi fordypningstilbud til hele regionen. Norsk 
kulturskoleråd har ansvar for å utarbeide modeller for dette. Hvordan skal dette finansieres? Hva blir 
fylkeskommunen sin rolle i dette.  
 
Dette får betydning for vårt igangsatte arbeid. Vi har satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Randi 
Anita Dale – Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal, Unni Hagen – Høgskulen i Volda, Endre Volden – 
Musikk,dans, drama, Halvor Holm – Kulturskolen i Molde, Ingrid Sofie Nygaard – NMF Nordvest, 
Ingolf Dragset – sekretær. Det er ei flott gruppe ressurspersoner, som vi bør bruke, men vi bør vente 
på nasjonalt arbeid, for å avklare mål og mandat for gruppa. 
 
Rådgiver anbefaler at styret melder seg på arbeidsseminar om Stortingsmeldinga 18. mai. 
Nasjonalt fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga > Norsk kulturskoleråd 
(kulturskoleradet.no)  
 
 
Forslag til vedtak 
Stortingsmeldinga blir tatt til orientering, og vi avventer behandling i Stortinget. Vår nedsatte 
arbeidsgruppe om fordypning settes på vent til Norsk kulturskoleråd har kommet i gang med 
nasjonalt arbeid med modeller og gjennomføringsform. 
 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/
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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2021.18 Regionarbeid i Møre og Romsdal 

Saksdokumenter: ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset  
  
Saksutredning  
 
Det er fire «aktive» regioner i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal: Romsdal, Nordmøre, Nordre 
Sunnmøre og Søre Sunnmøre. Aktiviteten både på ledernivå og lærernivå er og har vært varierende.  
 
Viktigheten av å ha disse nettverkene er store, og mange rektorer etterlyser disse treffpunktene. På 
forrige ledersamling luftet vi muligheten for å slå sammen til 2 regioner med bakgrunn i 
kommunesammenslåinger osv. Styret fikk ballen tilbake med å se på hvilke oppgaver/funksjoner 
regionene skal ha, før vi endrer organisering.  
 
Regionene er i utgangspunktet autonome regioner, som skal være selvdrevne, og bør derfor 
bestemme oppgaver og funksjon selv. Skal rådgiverressurs brukes til å drifte regionene? 
 
Forslag til vedtak 
Styret ønsker at rådgiver tar en møteserie våren 2021 for å avklare regionenes aktiviteter og 
intensjoner. Styret påpeker viktigheten av disse treffpunktene og vil se på organisering i etterkant av 
møtene våren 2021. 
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2021.19 Ledersamling i mai 

Saksdokumenter: Ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
AU valgte å kansellere vår avtale med Kjell Dahl 20.-21. mai pga usikkerhet rundt smittesituasjonen. 
Det er ønskelig å få Kjell Dahl hit så raskt det lar seg gjøre, så rådgiver undersøker om datoer i 
september. AU mener vi bør ha en digital samling fredag 21. mai med tema Fremtidens kulturskole. 
Rådgiver har undersøkt med Torkel Øien om å innlede og evt lede sesjonen, men avventer konkret 
tilbakemelding. 
 
Forslag til vedtak 
Styret vedtar å arrangere digital ledersamling fredag 21. mai med tema Fremtidens kulturskole. 
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2021.20 Årsmelding 2020 

Saksdokumenter: Årsmelding 2020 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning: 
 

For å kunne søke om driftsstøtte fra fylkeskommunen ble det laget et utkast til årsmelding for 2020.  

Styrets årsmelding for 2020  
 
Årsmøte 
Siste årsmøte ble avholdt 22. mars 2019 på Hotell Alexandra i Molde med 25 delegater. 
Fra Norsk kulturskoleråd deltok daværende varamedlem til sentralstyret Geir Grav. 

Medlemmer 

Det var mange kommunesammenslåinger i Møre og Romsdal 01.01.2020. Alle kommunene i 
fylket er fortsatt medlemmer, og vi har nå 26 medlemskommuner i Møre og Romsdal I tillegg 
er Rindal kommune medlem gjennom Surnadal og Rindal kulturskole. 

Tillitsvalgte for 2020 -21 

Leder   Torbjørn Larsen  Kulturskolen på Indre Nordmøre 
Nestleder  Ingolf Dragset   Sula fram til 1.august 2020 
Nestleder  Randi Anita Dale  Fræna fra 1.august 2020 
Styremedlem  Randi Anita Dale  Fræna fram til 1. august 2020 
Styremedlem  Ragnhild Helseth  Kristiansund 
Styremedlem  Terri Senior   Ålesund 
Styremedlem  Julianne Hauge  Ulstein fra 1. august 2020 
1.vara   Julianne Hauge  Ulstein fram til 1. august 2020 
1. vara   Line Karlsvik   Kristiansund fra 1. august 2020 
2. vara   Line Karlsvik    Kristiansund fram til 1. august 2020 
 
Styret hadde i 2020 5 styremøter. Det er behandlet til sammen 48 saker. Arbeidsutvalget 
(AU) har hatt 5 møter men også mer uformelle samtaler. 
 

Rådgiver(e) 

Edvin Eriksen var ansatt som rådgiver i 40 % stilling med basisoppgaver og 10 % statistisk 
analyse med kontoradresse i Gjemnes kommune fram til 31.07.20. 01.08.20 ble Ingolf 
Dragset ansatt i 40% stilling som rådgiver. Norsk kulturskoleråd sentralt betaler for hele 
stillingen.  
 

Ledersamlinger 
Fylkesstyret har i 2020 invitert til 1 ledersamling. 
17. og 18. september var det samling i Ålesund med god deltakelse. Hovedtema var 
framtidens kulturskole, erfaringer fra koronatiden og styringsrett. 
 

 
 
Fagdager 
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3. januar var det fagdager i Ulsteinvik og Kristiansund. I Ulsteinvik holdt Arild Hoksnes 
foredraget: «Korleis kan kulturskulen vere relevant i denne endringstid?», og det var arbeid i 
nettverk i etterkant. I Kristiansund snakket Geir Halland om læringsmiljø, gruppeledelse og 
relasjoner. Begge arrangement hadde god deltakelse. 
 

Drømmestipend 2020 
27 nominerte kandidater fra Møre og Romsdal og vi fikk 7 drømmestipendvinnere. 

Kommune Navn Sjanger 

Hustadvika Christoffer Malmedal Lyngstad Dans 

Kristiansund Ida Hoel Dans 

Molde Livia Havlasove Visuell kunst 

Rindal Maria Moen Dans 

Sula Oleanna Brungot Dybvik Visuell kunst 

Volda Louise Engeseth Musikk 

Ålesund Jakob Sewerin Musikk 

 

Landsting 2020 

Landstinget 2020 ble avholdt digitalt, og behandlet nye vedtekter for Norsk 
kulturskoleråd. Nytt organ er hovedstyre og her blir leder av fylkesstyret medlem. 
Dette organet erstatter sentralstyret.  

 

Ungdommens musikkmesterskap ( UMM) 

UMM er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Norges 
musikkhøgskole og Musikkpedagogene i Norge. Ålesund kulturskole er teknisk arrangør for 
regionalt mesterskap her i fylket. 
På grunn av koronapandemien ble det regionale mesterskapet en digital kokurranse. UMM i 
Møre og Romsdal hadde 5 deltagere i solistklasse 1, 9 i solistklasse 2 og 2 ensembler i 
klasse A kammermusikk. 
4 deltagere kvalifiserte seg direkte til den nasjonale semifinalen, som også er digital: Florian 
Rademacher Krogsæter (althorn, messingblås kl. 1), Lill Szeeflinski (fiolin, strykere kl. 1), 
Emil Rademacher Krogsæter (tuba, messingblås kl. 2) og Johannes Tylden (klarinett, 
treblås kl 2). 
 
 
 
 
 
Økonomi 
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Fylkesleddets inntekter består i hovedsak av refusjon fra sentralleddet.  
Medlemskontingenten blir fastsatt av landsmøtet i Norsk kulturskoleråd. Alle 
medlemskommuner betaler en medlemskontingent ut fra GSI-tall.  
 
Dette utløste om lag kr. 150.000 i driftstilskudd til Møre og Romsdal. I tillegg dekkes utgifter 
til regnskap og revisjon. 
 
Regnskapet blir ført av Azets og fylkesleddets økonomi og regnskap er nå et 
avdeligsregnskap i Norsk kulturskoleråd 
 
 
Nøkkeltall  (GSI) 
Tallene fra GSI (Grunnskolens Statistikk Informasjon) pr. 01.10.20 viser nedgang i elevtall 
men stabilt antall årstimer 
Statistikken pr 01.10.20 viser at det blir brukt 132 500 timer samlet i kulturskolene, og av 
dette er 103 022 timer til kjernevirksomhet. 
Antall elevplasser er redusert fra 10 564 i 2019/20 til 9700 i 2020/21. 
Det er stabile tall på venteliste. Statistikken viser også at 2258 elever har deltatt på kortere 
kurs. Dette er en nedgang fra 2019/20. Disse kommer i tillegg til registrerte elever. 
 
Samlet er det registrert 219 årsverk i kulturskolene. Dette er en nedgang fra 226 i 2019. 
 
 

GSI tall fra Møre og Romsdal 

År Sum elever Venteliste Elevplasser 
Elevplasser 
venteliste 

Høyeste 
betaling 

Laveste 
betaling 

2020-21 7294 1897 9700 2759 5260 2184 

2019/20 8 000 1 909 10 564 2 483 4 468 2 430 

2018-19 7 945 1 552 9 941 2 032 4 346 2 430 

2017-18 8 255 1 599 10 300 2 081 4 236 2 362 

GSI tall - timeforbruk 

År Musikk Kunst Teater Dans  Andre Annet Årstimer 

2020/21 75737 4725 1952 11711  7685 1212 103 022 

2019/20 78 142 4 849 3 697 11 892  994   803 100 377 

2018-19 90 555 4 321 4 389 11 564  763 6 340 117 932 

2017-18 91 646 4 246 4 635 11 291  725 5 425 117 968 
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Sluttord fra styreleder 

  

2020 har vært et år der vi har merka koronapandemien i alle sammenhenger. Et år der 

ledelse av prosesser absolutt har kommet til nytte. Fra den 12.mars har vi utvikla den digitale 

kompetansen og samhandlinga til nye nivå i alle ledd i kulturskolelandskapet.  

Gode nettverk viste seg å være gull verdt i den hastige nedstenginga. Gjennom god deling i 

nettverka kom kulturskolene over på digital undervisning over natta. 

 Diskusjoner og deling av erfaringer med digitale verktøy, undervisningsopplegg og gode 

løsninger kom godt med i den hektiske fasen.  

Rektornettverka var også flittig i bruk med planlegging av smitteverntiltak og gjenåpning.  

 

Digitale framføringer på ulikt vis har erstatta mange av de tradisjonelle arrangementa og når 

vi kjem tilbake til tilnærma normal hverdag igjen har vi mange gode erfaringer å ta med oss. 

Likevel er det ikke mulig å gå gjennom en slik krise uten å miste noe på vegen. Vi håper at vi 

har tilført elevene våre nok til at vi har vært en positiv faktor for å gi de mange hverdagene 

positivt innhold. Så får vi håpe på at utfordringer med rekruttering og senvirkningene ikke blir 

for alvorlige.  

Organisasjonen har gjennomført sine faste møter selv om de fleste aktivitetene har blitt lagt 

på nett.  

Fram mot det digitale landstinget i oktober har vi gjennom Larsenutvalget fulgt opp arbeidet 

med å styrke det regionale og lokale arbeidet i organisasjonen etter kommunereformen. 

Revisjon av vedtekter og fokus på å styrke rådgiverressurs og fylkesstyrene sin rolle. 

Tilpassinger i den politiske strukturen ga et nivå mindre i organisasjonen. Vi har nå to nivå 

med fylkesstyrer og hovedstyre der alle fylkesledere er en del av hovedstyret.  

Nytt for fylkesledda er at årsmøtene er flyttet til høsten, så sittende styre får forlenga 

perioden fram til oktober 2021 

Norsk kulturskoleråd har tilbudt flere gode webinar gjennom året og i fylkesleddet har vi 

gjennomført egne nettmøter og foredrag for ledere og lærere. 

I den rolige smitteperioden i september var skolelederne samla i Ålesund. Det var godt med 

et fysisk møte med fin debatt og godt faglig samarbeid med skolelederforbundet på dag to. 

Styret som har blanding av faglig og politisk bakgrunn har arbeidet godt.  

Vår trofaste rådgiver Edvin Eriksen overlot i august stafettpinnen til Ingolf Dragset. Vi takker 

Edvin for innsatsen og fortsett det gode samarbeidet med den nye rådgiveren. 
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Ålesund 24.03.21 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Torbjørn Larsen   Styreleder      Randi Anita Dale Nestleder 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Ragnhild Helseth  Styremedlem   Julianne Hauge    Styremedlem 
 
 
_______________________________ __________________________________ 
Terri Senior   Styremedlem    Ingolf Dragset   Rådgiver 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

Årsmelding for 2020 godkjennes. 
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2021.21 Plan for bruk av egenkapital 

Saksdokumenter: Plan for bruk av egenkapital 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning:  
 
Hovedstyret har bestemt at alle regioner må ha en plan på bruk av oppspart egenkapital innen 
utgangen av 2022. AU har laget følgende forslag: 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Plan for bruk av egenkapital godkjennes  
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2021.22 Møteplan 

Saksdokumenter: Referat styremøte 2021-01 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
 
Styret vedtok et forslag om styremøte 28. mai. AU ønsker veldig et 2 dagers fysisk styremøte før 
sommerferien. Kan det gjøres 28. og 29.- mai? 
 
 
Forslag til vedtak 
Legges fram uten vedtak 
 

 


