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2021.22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  Innkalling på Outlook 
Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner saken. 

 

2021.23 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter: Protokoll 2021-03 
Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 
 

Vedtak: 

Styret godkjenner saken. 

 

2021.24  Referat fra Hovedstyremøte 3 

 

Saksdokumenter:  Protokoll og sakskart 
Saksbehandler: Styreleder Terje Røe, som sitter i Hovedstyret 
Saksutredning: Styreleder  
 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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2021.25 Gjennomgang av dagsorden for Årsmøte 2021 
 

Saksdokumenter:  Saksliste kladd 
Saksbehandler:  Styreleder 

Saksutredning: Rådgiver 

 
Til årsmøtene i fylket er det laget et felles oppsett for saksliste. En ferdig saksliste for fylket sendes ut 

2 uker i forkant av årsmøtet.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 
 

2021.26 Fokusområder  
 

Saksdokumenter:  Protokoll fra Hovedstyremøte 3 
Saksbehandler:  Styreleder 
Saksutredning: Rådgiver 

 

Vedtak: 

Styret presenterer disse punktene som fokusområder for årsmøtet, og legger opp til debatt. 

Årsmøtet vedtar hvilke 3 fokusområder det nye styret skal jobbe etter den neste perioden. 

Årsmøtet står fritt til å velge flere eller færre områder, men styrets forslag er at det blir valgt 3 av 

følgende: 

• I perioden skal styret jobbe for politiske initiativ som kan gjeninnføre ordningen med 
stimuleringsmidler.  

• I perioden skal styret jobbe med å styrke kulturskole i planverk og strategier og praktisk 
samarbeid med Fylkeskommunen og fylkeskommunale instanser.  

• I perioden skal styre stimulere til/ legge til rette for interkommunale samarbeid om 
fordypningsprogram  

• I perioden skal styret jobbe videre med å legge til rette for optimalisering av regionale 
samarbeidsformer.  

• I perioden skal styret hjelpe medlemskommunene til å sette ekstra fokus på mulighetene 
som åpnes med digital didaktikk for kulturskole  

• I perioden skal styret jobbe for  styrke kommunale planverk og strategier og øke kunnskapen 
om samskapingsmuligheter på tvers av sektorer.  

• Annet (benkeforslag presentert av forslagsstiller) 
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2021.27 Egenkapitalen 
 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Rådgiver 

Saksutredning:  

 

Egenkapitalen til Innlandet er kr. 892 159,00. For en stund siden ble vi bedt om å lage en plan for 

hvordan dette ønskes brukt. 

Styret må vedta hvordan EK skal brukes ut 2022. Da blir EK en post i balansen. Dette betyr ikke at vi 

mister vår EK, men den vises i den nasjonale balansen. 

 

Vedtak: 

Egenkapitalen settes inn i budsjettet for den kommende perioden, og fordeles slik: 

- Stimuleringsmidler som kommunene kan søke på: kr. 600 000,- 

- Kompetanseheving: kr. 290 000,- 

Dette fordeles over to år. 

 

 

2021.28 Referatsak: Ledersamling Oslo 
 
Saksdokumenter: Program for ledersamlingen 

Saksbehandler:  Rådgiver 

Saksutredning:  

 

Programmet for ledersamlingen i november blir preget av kulturskolen i fremtiden.  

Forslag til program sendes styret til gjennomsyn med mulighet for tilbakemelding. 

 
2021.29 Eventuelt  

 

Fra styremøte 2021-03: 

Forskningsprosjektet KÅL ønsker økonomisk støtte 

Saksdokumenter:  Vedtak fra styremøte 2021-03 
Saksbehandler:   

Saksutredning:  
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I forbindelse med forskningsprosjektet KÅL ønsker kulturskolen i Alvdal og Tynset og delta 

med en lærer hver som følger og lærer i prosjektet. Dette med tanke på å videreføre det i 

egen kommune og som et delingsprosjekt med andre interesserte kommuner. 

Det trengs imidlertid finansiering og her henvender prosjektet seg til Norsk Kulturskoleråd 

Innlandet for å spørre om de har midler som kan søkes på. Det finnes etter sigende 

fondsmidler og disse har en frist for når de må settes i spill. Henvendelsen gjelder konkret 

økonomisk støtte fra dette fondet med lovnad om å stille lærere til disposisjon for 

kunnskapsformidling i etterkant av prosjektet. 

Vedtak: 

Styret tar saken opp igjen på styremøte 2021-04 etter sommeren.  

Styret tar da en gjennomgang av egenkapitalen, og stilling til muligheter for støtte til 

prosjektet. 

 

Vedtak: 

For å unngå forfordeling i styret, må prosjektet gå inn i rekken av søknader på lik linje med andre. 


