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Tentativ tidsramme Innhold 

10.00 – 10.05 Sak 1 

10.05 – 10.20 Sak 2 vedlegg 1 

10.20 – 10.45 Sak 2 vedlegg 2 

10.45 – 11.00 Pause 

11.00 – 11.15 Sak 3 

11.15 – 11.20 Sak 4 

11.20 – 11.40 Sak 5 

11.40 – 11-45 Sak 6 

11. 45 – 12.00 Styreleders oppsummering 
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2021.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling på Outlook 
 
 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 

 

Saksutredning 

Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 7. januar 2021 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken.  
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2021.02 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1  Sakskart Hovedstyremøte 2020-01  
                   Protokoll Hovedstyremøte 2020-01 
Vedlegg 2  Rapport Fremtidens kulturskole 
  

  

Vedlegg 1: 

Hovedstyret møte 3. desember 2020 

Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landstingene. 

Styret består av leder og nestleder valgt i landstinget, de ti fylkeslederne og en representant valgt av 
og blant de tilsatte. 

Hovedstyret har minst fire møter årlig tilpasset økonomisk planlegging og rapportering. 

AU i hovedstyret består av leder, nestleder, en av fylkeslederne og direktør. AU leder arbeidet 
mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement. 

Hovedstyret 2020 – 2024 

Styreleder  Helga Pedersen 
Nestleder  Terje Lindberg 
Styremedlem  Sjur Høgberg  leder Agder 
Styremedlem  Terje Røe  leder Innlandet 
Styremedlem  Torbjørn Larsen  leder Møre og Romsdal 
Styremedlem  Elisabeth Ødegård leder Nordland 
Styremedlem  Ole Thomas Evensen leder Oslo og Viken 
Styremedlem  Kirsten Steffensen leder Rogaland 
Styremedlem  Pål Jentoft Johnsen leder Troms, Finnmark 
Styremedlem  Bjørn Skjelstad  leder Trøndelag  
Styremedlem  Morten Hagevik leder Vestfold og Telemark  
Styremedlem  Astrid Aarhus Byrknes leder Vestland 
Styremedlem  Anders Rønningen ansattes representant 
Personlig vara 
for ansattes repr.                Åste Selnæs Domaas 
Sekretær  Ole  Jakob Nedrebø 

 

Sakskart for møtet 2020-01, 3. desember 

Neste møte: 17.01.21 
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Vedlegg 2: Fremtidens kulturskole – rapport 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – 

en felles satsing på kulturskoleområdet. Nå oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en rapport – 

der det også pekes på hva som videre bør gjøres. 

Norsk kulturskoleråd har lagt arbeidet med prosjektet Fremtidens kulturskole inn i sitt strategiarbeid. 

Kulturskolerådets nye strategi, Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden, vil være 

retningsgivende for Norsk kulturskoleråds arbeid i årene fremover. 

Fremtidens kulturskole er planlagt som tema på ledermøte for kulturskolene i Innlandet, 19. februar. 

Elin Kvernmoen har vært i kontakt med Torkel Øien for å få innspill til møtet. Vi ønsker å lage en liten 

temarekke, over flere møter, hvor vi presenterer aktuell tematikk fra rapporten, lager 

refleksjonsspørsmål til forberedelse og dialog lokalt, tanker om oppgaver og organisering på digitale 

samlinger. 

Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe blant regionale rådgivere, veiledere og Torkel Øien som utvikler 

rammeverk og kommer med innspill på innhold, verktøy, mål og metode. 

 

 

 

Forberedelse til styremøte: 

• Se filmen om Fremtidens kulturskole 

• Lese innledningen på rapporten til Fremtidens kulturskole 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar sakene til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7526/orig/2020%20Strategi%202032.pdf
https://vimeo.com/453929562
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2021.03 Styreinstruks 
 

Saksdokumenter:  
 

Styreinstruks 

Saksbehandler:  Rådgiver 

Saksutredning 

1. STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD 

- INNLANDET  

 

Utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektenes paragraf 

3.4.1 

Fylkesstyrene 

• er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er 

beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede 

• alle vedtak skjer ved simpelt flertall 

• ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme 

• leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid med 

administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal være 

med og forsterke det nasjonale arbeidet 

• arbeider aktivt inn mot politiske og administrative myndigheter i fylkene 

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i deres fylke 

• kan fremme saker til hovedstyret via administrasjonen 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• deltar med styreleder – eventuelt annen representant fra fylkesstyret – ved tilsetting av 

fylkesrådgiver 

• kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og 

utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten 

• delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av lederen, nestlederen og 

fylkesrådgiveren 

• kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar 

med det vedtatte planverk for perioden 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 
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Fylkesstyrets leder er også fast medlem i hovedstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å sende vara om 

leder ikke kan møte. 

 

Styreplan  

 

Styret har ansvar for fylkesavdelingens økonomi og det er da nødvendig med minimum 4 møter. 

 

Faste saker til hvert møte: 

Godkjenning og innkalling av sakliste 

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis 

Eventuelt 

 

Styreplan fylkesstyret og hovedstyret 

Møter Dato/tid Sted Saker 

AU-møte 1 Innlandet 07. januar 2021 

Kl. 12.30 – 13.30 

Teams Forberede styremøte 1 

AU-møte hovedstyre 

1 

Tirsdag 2. februar 2021  

12:30 – 14:30 

Internett Forberede styremøte 1 

Styremøte 1 
Innlandet 

9. Februar 2021 Zoom Saker til Hovedstyret 

Hovedstyremøte 1 Onsdag 17. februar 2021 

09:00 – 14:00 

Internett Andre saker: 

 

AU-møte 2 Innlandet   Forberede styremøte 2 

 

AU-møte hovedstyre 
2 

Fredag 26. mars 2021  

10:00 – 12:00 

Internett Forberede styremøte 2 

 

Styremøte 2 
Innlandet 

16. april 2021 Zoom Saker til Hovedstyret 
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Hovedstyremøte 2 Fredag 23. april 2021 

09:00 – 14:00  

Internett Andre 

saker:  

AMU-

Årsrapport  AU-møte 3 Innlandet    

Styremøte 3 
Innlandet 

Fredag 28. mai 2021 Zoom  

 

Om en fylkesavdeling ønsker å avvike fra noe punkt i §3.4, må dette legges fram for, og godkjennes 

av hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar Styreinstruksen 

 

 

2021.04 Årsmøte 2021 
 
Saksdokumenter:  
 

Vedtektene for Norsk kulturskoleråd 

Saksbehandler:  Rådgiver 

 

Saksutredning   

Årsmøte Innlandet 2021 

I henhold til vedtektene for Norsk kulturskoleråd, er årsmøtene for fylkene flyttet til høsten: 

§ 3.4.2  

Årsmøte i fylkesavdelingene Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består 

av delegater fra medlemmene i fylket. Årsmøtet holdes annet hvert år i oddetallsår, i 

perioden oktober/november – dersom særlige forhold ikke tilsier noe annet. Styret 

bestemmer tid og sted for årsmøtet. 

 

Årsmøtet for Norsk kulturskoleråd Innlandet er lagt til 1. oktober 2021.  

Sted er ikke satt. 

  

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.05 Fylkeskommunens kulturstrategi 
 
Saksdokumenter:  
 

Innlandsstrategien 2020-2024 

Saksbehandler:  Rådgiver 

  

Saksutredning 

 

Innlandsstrategien 2020-2024 

Det nye Innlandet holder i disse dager på med en utarbeidelse av nye strategier. Norsk kulturskoleråd 

Innlandet har med dette en mulighet til å kunne sette kulturskolen på dagsordenen i 

fylkeskommunen. Vi jobber med det samme for øyet; å gi barna i fylket en trygg og god oppvekst 

med alt vi har å by på.  

Fylket ønsker å redusere omfanget av planer og strategier, og utarbeider noen nye, regionale planer. 

 
Nye regionale planer: 

Det inkluderende Innlandet 

 
Erstatter/bygger på: 

• Regional plan for kompetanse, Oppland 

• Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hedmark 

• Regional plan for det flerkulturelle Hedmark 

• Regional plan for folkehelse, Oppland 

• Regional plan for samferdsel, Hedmark 

• Regional plan for samferdsel, Oppland 

• Politikk for det flerkulturelle Oppland 

• Innlandet universelt utformet 2025, Hedmark og Oppland 

• Folkehelsestrategi, Hedmark 

• Plan for fysisk aktivitet, Hedmark 

• Strategiplan for idrett, Oppland 

• Kulturstrategi Hedmark 

• Kulturstrategi Oppland 

 
 

Tidsplanen for utarbeidelse av strategien er: 

- Prosesser med eksterne aktører i februar / mars med 

- Behandling i fylkestinget okt / desember 2021.  

- Høringsperiode juni – august. 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/5-planportefoljen-2020-2024/
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Spørsmål styret bør ta stilling til: 

▪ Hvilken posisjon ønsker vi at kulturskolen skal ha i Innlandet? 

▪ Hvordan følger vi opp prosessen med strategien? 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 
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2021.06 Hovedstyremøte 2021 – 01 
 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart Hovedstyremøte 2021-01 

Saksbehandler:  Styreleder 

  

Saksutredning: 

Hovedstyret i Norsk kulturskoleråd har årets første styremøte 17. februar. Sakskartet ligger vedlagt.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

  

 

2021.06 Eventuelt 
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:   

 

Saksutredning 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 


