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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2021 
  

I løpet av de siste årene har Norsk kulturskoleråd vært gjennom en omfattende utvikling. Dette har 

bidratt til at kulturskolen har blitt satt tydelig på det nasjonale kartet. Dette blir synliggjort gjennom 

den tilliten organisasjonen vises, spesielt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg har samarbeidet og 

dialogen med KS (kommunesektorens organisasjon) og Utdanningsdirektoratet (Udir) blitt satt i 

system, slik at Kulturskolerådet nå er en viktig og naturlig premissleverandør og samtalepartner når 

det gjelder både kulturskoleutvikling og utvikling av barn- og unges oppvekstsvilkår generelt. Når 

årsmøtene til fylkesavdelingene nå er i gang er det svært givende å oppleve det arbeidet som gjøres 

rundt i landet. Vi jobber sammen som en helhetlig og fremoverlent organisasjon. Dette gjør meg 

optimistisk i forhold til å utvikle og fremme kulturskolen plass i kommunenes tjenesteportefølje, 

spesielt med blikk på fremtidens kulturskole. Det er fremdeles en vei å gå til at vi kan si at vi har 

«Kulturskole for alle», men slik Norsk kulturskoleråd tar tak gjennom hele organisasjonen ligger alt til 

rette for at vi kan komme nærmere målet. Med Norsk kulturskoleråds strategi 2032 «Med 

kulturskolen inn i fremtiden» som det sentrale styringsdokumentet skal vi i fellesskap stå på for å 

løfte kulturskolelandet videre.  

Jeg ønsker alle lykke til med årsmøtet!  

  

 

Morten Christiansen  

Direktør Norsk kulturskoleråd 
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KJØREPLAN FOR ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL 2021 
 

Klokka Hva Hvem 

Fredag 5.11   

12.50 Kulturelt innslag Randi Anita Dale 

13.00 Velkommen og hilsen fra Helga Pedersen Torbjørn Larsen/Ingolf Dragset 

13.10 Sak 1 Torbjørn Larsen 

13.15 Sakene 2, 3 og 4 Møteleder/Torbjørn Larsen 

13.45 Pause  

14.00 Sak 5 Møteleder 

14.05 Sakene 6, 7 og 8 Møteleder/Julianne Hauge 

14.30 Sak 9 Møteleder/Torgeir Hauge 

14.50 Avslutning Torbjørn Larsen/Ingolf Dragset 
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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET  
Sak 1 Konstituering: 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av to representanter til tellekorps 

1.3 valg av møtedirigent 

1.4 valg av referent 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av to representanter til redaksjonskomite 

1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Sak 4 Saker som legges fram av fylkesstyret 

Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan (2022 – 2023) som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 

Sak 7 Tilleggskontingent 

Sak 8 Budsjett for perioden 

Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret:  

Sak 9.1.1 Leder  

Sak 9.1.2 Nestleder  

Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer  

Sak 9.1.4 To varamedlemmer  

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget (velges på årsmøtet 2023) 

Sak 9.3 Etter innstilling fra fylkesstyret:  

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen  

Sak 9.3.1 Leder Sak 9.3.2 To medlemmer  

Sak 9.3.3 Ett varamedlem  
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SAK 1 – KONSTITUERING 
 

1.1. Godkjenning av fullmaktene 
Saksordfører: Torbjørn Larsen 

Norsk kulturskoleråds medlemmer i fylket har meldt sine delegater til årsmøtet 2021 i henhold til 

vedtektene. 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet består av i alt 40 delegater med godkjente fullmakter. 

Saksdokument: Delegatlisten på neste side viser hvem som har levert fullmaktsskjema så langt. 

Endelig liste blir presentert på årsmøtet. 

 

  

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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DELEGATLISTE

   

Kommune Navn Tittel 

Aukra 

kommune Lis Kristin Groven kommunikasjonsmedarbeidar 

 Anne Jorunn Sandøy kultursjef 

Fjord kommune Charles Tøsse kommunalsjef 

 Gøril Vidhammer Rektor kulturskulen 

 Nina Grøndahl kommunestyrerepr 

 Palma F. Øvrebust kommunestyrerepr 

Hareid 

kommune Torgeir L. Hauge Rektor i kulturskulen/valkomiteen 

Kristiansund 

kommune Thorstein Holgersen kulturskolerektor 

 Eigunn Stav Sætre kultursjef 

 Mattis Himo Fagleder kultur 

Molde 

kommune Siv Janne Håseth-Eik Fagleder OKV 

 Rakel H. Rinde Fagleder Molde kulturskole 

 Ingvild Aas Rektor/enhetsleder 

Rauma 

kommune Ellen Karberg Rektor kulturskolen 

Sande 

kommune Susann Worren Hauge Rektor kulturskulen 

Smøla 

kommune Marit Neerland Hopshaug Enhetsleder ungdomsskole 

 Ann Helen Stamsve Avdelingsleder kulturskole 

 Liv Rokstad Enhetsleder barneskole 

Stranda 

kommune Trond Otto Berg Rektor i kulturskulen 

Sula kommune Ingunn Krosby Einingsleiar 

 Hildegunn Pedersen kommunalsjef 

 Karoline Antonie Slinning Utvalsleiar 

 Annbjørg Skår Jarnes utvalsmedlem 
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Sunndal 

kommune Siv-Grete Sponås Rektor i kulturskolen 

 Ole Magne Ansnes Kultursjef 

Surnadal 

kommune Astrid M Høivik Kommunalsjef oppvekst 

Sykkylven 

kommune Åge Frøystad Rektor kulturskulen 

Tingvoll 

kommune Margrethe Beverfjord rektor 

 Christina Adelhardt oppvekstsjef 

 Christin Løkke kulturskolerektor 

Ulstein 

kommune Vegard Gurskevik Skulesjef 

Vestnes 

kommune Skjalg Fladset-Skrove Konstituert einingsleiar 

 Hege Haugen einingsleiar 

Ålesund 

kommune Kari Grindvik 

Leiar, komite for kultur og 

medborgarskap 

 Arnt Ove Tennfjord 

Nestleiar, komite for kultur og 

medborgarskap 

 Gaute Aamlid Avd.leiar Ålesund kulturskule 

 Annbjørg Rørvik Skar Fagleiar teater, Ålesund kulturskule 

Fylkesstyret Torbjørn Larsen  

Fylkesstyret Randi Anita Dale  

Fylkesstyret Julianne hauge  

Observatører Anders Riise Kandidat til fylkesstyret 

 Kim Thoresen-Vestre Kandidat til fylkesstyret 
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1.2. Valg av to representanter til tellekorps 
Saksordfører: Torbjørn Larsen 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Gaute Aamlid 

2 Skjalg Fladset-Skrove 

 

velges som representanter til tellekorps på årsmøtet. 

 

  

1.3. Valg av møtedirigent 
Saksordfører: Torbjørn Larsen 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1  Randi Anita Dale 

 

 

velges som møtedirigent på årsmøtet. 

 

1.4. Valg av referent 
Saksordfører: Møtedirigent. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Ingolf Dragset 

 

velges som referent på årsmøtet. 
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1.5. Godkjenning av innkalling 
Saksordfører: Møtedirigenten. 

 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

 

Saksdokument: kopi av innkalling på neste side 
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Til 

Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i Møre og Romsdal 

 

 

 

Kunngjøring og innkalling til årsmøte 2021 

 

Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter, § 3.4.4 og kunngjør med dette tid og sted for årsmøte 

2021.  

 

Styret har vedtatt at møtet legges til Scandic Seilet i Molde fredag 5. november kl 12.30. I forkant av 

årsmøtet blir det en presentasjon av Kulturdag i Trondheim kommune av fagleder Iver Dragset og en 

rektor på en grunnskole. Dette starter kl 10.00 

 

• Saker som medlemmene ønsker å ta opp på fylkesårsmøtet, skal være fylkesstyret i hende 

senest to måneder før møtet. Mal for innsending av saker er vedlagt. 

• Dagsorden og saksdokumenter sendes delegatene to uker før årsmøtet.  

• Medlemmene dekker utgiftene til sine delegaters og observatørers deltakelse.  

 

Lenke til påmelding kommer iløpet av september. 

 

Med hilsen 

Norsk kulturskoleråd 

        

Torbjørn Larsen (sign)       Ingolf Dragset (sign)  

styreleder       rådgiver 

Kopi: 

Kulturskolene i Møre og Romsdal    

 

Invitasjon observatører: 

Fylkespolitiske og - administrative myndigheter, samarbeidende lag, organisasjoner og institusjoner.  

https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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1.6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
Saksordfører: Møtedirigenten. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner forretningsorden. Vi velger å ikke bruke nummerskilt. Talere sier navn og 

kommune før innlegg.  

 

Saksdokument: se forretningsorden på neste side 
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Forretningsorden 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøtet fatter vedtak om annet. 
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.4.: 
 
Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
• Godkjente delegater i alle saker. 
• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  
 
Følgende har tale- og forslagsrett: 
 • Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 
 
Følgende har talerett: 
• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 
Man tegner seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt 
plass i salen. 
 

2. Dirigenten kan med årsmøtets godkjenning fastsette maksimal tid for innlegg.  
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller 

korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på 

talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. 

3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres 
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren. 
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles. 

Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i 

innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 

4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller 
før saken tas opp til avstemning. 
 

5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.  
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende 

vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 

Forretningsorden. 

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, 
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får 
mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, 
går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som 
står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to 
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang 
holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag 
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. 

Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen. 

8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak. 
 

9. Ved digital gjennomføring vil alle detaljer rundt plattform og hvordan møtet gjennomføres i 

praksis, sendes deltakerne i god tid før møtet, i form av en brukerveiledning. 
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1.7. Godkjenning av dagsorden 
Saksordfører: Møtedirigenten 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Saksdokument: 

Dagsorden, på side 5. 

 

1.8. Valg av to representanter til redaksjonskomité 
Saksordfører: Møtedirigent. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Rakel Hoem Rinde 

2 Susann Worren Hauge 

 

velges som redaksjonskomité på årsmøtet. 

 

1.9. Valg av to protokollunderskrivere 
Saksordfører: Møtedirigent. 

 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

1 Charles Tøsse 

2 Karoline Antonie Slinning 

 

 

velges som protokollunderskrivere på årsmøtet.  
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SAK 2  STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: Torbjørn Larsen 

 

Innledning: 

Styrets beretning for perioden legges med dette frem for årsmøtet.  

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet godkjenner melding om virksomheten for perioden. 

 

Saksdokumenter:  

Styrets beretninger for siste periode, se neste side. 
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Styrets årsmelding for 2019  
 

Årsmøte 
Siste årsmøte ble avholdt 22. mars 2019 på Hotell Alexandra i Molde med 25 delegater. 

Fra Norsk kulturskoleråd deltok varamedlem til sentralstyret Geir Grav. 

Medlemmer 

Det har ikke vært endring i medlemsmassen i 2019, og alle kommunene i fylket er fortsatt 
medlemmer. Kommunene Surnadal, Halsa og Rindal er medlemmer gjennom kulturskolen 
på Indre Nordmøre. Nesset er medlem gjennom samarbeid med Gjemnes kommune. 

Tillitsvalgte for 2019 -20 

Leder   Torbjørn Larsen  Kulturskolen på Indre Nordmøre 

Nestleder  Ingolf Dragset   Sula 

Styremedlem  Randi Anita Dale  Fræna 

Styremedlem  Ragnhild Helseth  Kristiansund 

Styremedlem  Terri Senior   Ålesund 

1.vara   Julianne Hauge  Ulstein 

2. vara   Line Karlsvik    Kristiansund 

 

Styret hadde i 2019 4 styremøter. Det er behandlet tilsammen 39 saker. Arbeidsutvalget 
(AU) har hatt 2 møter men også mer uformelle samtaler 

 

Rådgiver 

Edvin Eriksen er ansatt som rådgiver i 40 % stilling med basisoppgaver og 10 % statistisk 
analyse med kontoradresse i Gjemnes kommune. Norsk kulturskoleråd sentralt betaler for 
hele stillingen.  

 

Ledersamlinger 

Fylkesstyret har i 2019 invitert til 1 ledersamling. 

11. og 12. januar vi det samling på Åndalsnes med god deltakelse. Hovedtema var 
Fremtidens kulturskole, fjernundervisning og politisk plattform. 
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Kulturskoledagene 2018 ble arrangert 3-4.januar 2019 på Molde kulturskole med 180 
deltakere. 

 

Lederprogrammet 

Lederprogrammet «Ledelse av prosesser» Trinn 1 og 2 ble avsluttet i april med 
eksamen i juni.. Dette var i regi av Lederskap AS og Høyskolen på Lillehammer. 
Programmet kvalifiserte til 30 studiepoeng. 6 samlinger med oppstart i september 
2018.11.16 I denne runden er det deltakere både fra Trøndelag, Sogn og Fjordane 
samt Møre og Romsdal.  

Ved oppstart var det 31 påmeldte. Etter oppstart trakk 3 av deltakerne seg. 

Programmet var finansiert av OU midler og bruk av egenkapital. 

  

Drømmestipend 2019 

25 nominerte kandidater fra Møre og Romsdal og vi fikk 6 drømmestipendvinnere.  

Kommune Navn Sjanger 

Averøy Tuva Kongshaug Musikk 

Smøla Martyna Szymanska Musikk 

Vestnes Roman Mohylevyts Musikk 

Molde Malin Halle Farstad Visuell kunst 

Ørsta Eirik Stave Musikk 

Ålesund Martin Flataker Musikk 

   

   

   

   

Kulturskoledagene 2019 

Norsk kulturskoleråd har i siden 2005 invitert til nasjonale kulturskoledager annethvert år. 
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For 2019 ble det bestemt å invitere til kulturskoledager regionvis ( 4). Fylkesstyret gikk tidlig 
inn og krevde eget arrangement i Møre og Romsdal. I samråd med «Region Midt» kom vi 
frem til 2 arrangement i regionen.  24-25.november 2018 i Stjørdal og 3.4.januar 2019 i 
Molde 

I Molde var det ca. 180 deltakere + ansatte i kulturskolerådet og innledere. 

Landsstyremøte 2019 

Landsmøtet 2016 behandlet nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd og dette 
medførte at landsmøtet ble endret til landsting og frekvensen for landsting blir 4 år. 
Nytt organ blir landsstyre, og her blir leder av fylkesstyret medlem. Dette organet 
skal ha årlige møter. Vedtektsendringene medfører også endring for fylkesledda. 
Styreleder Torbjørn Larsen er medlem i landsstyret.  

 

Ungdommens musikkmesterskap ( UMM) 

UMM har 2 arenaer der den første er regionalt mesterskap. Dette var på Ålesund 
kulturskole. 7 solister i klasse 1,2 i klasse 2 og 3 i klasse 3. 4 deltakere i kammermusikk 1 og 
2. 

Flere gikk videre til Nasjonalt mesterskap i Oslo i januar 2019 og Florian Rademacher 
Krogsæter ble årets musiker. I november 2019 var det på nytt regionalt mesterskap i 
Ålesund med 6 solister i klasse 1, 9 i klasse 2 og 6 i klasse 3. 3 grupper deltok i klasse A og 
B kammermusikk. 4 solister og en kammermusikkgruppe gikk videre til nasjonalt mesterskap 
i 2020 

 

Økonomi 

Fylkesleddets inntekter består i hovedsak av refusjon fra sentralleddet. Driftstilskuddet på 
kr 20 400 fra Møre og Romsdal fylke er falt bort. Medlemskontingenten blir fastsatt av 
landsmøtet i Norsk kulturskoleråd. Alle medlemskommuner betaler en medlemskontingent ut 
fra GSI-tall.  

 

Fylkesleddet får tilbakeført et driftstilskudd etter følgende formel: 

Antall elever (GSI) 2015 Totalt GSI-elever 20,00 %  

Antall årstimer Totalt GSI-Årstimer 30,00 %  

Antall kommuner Totalt Kommuner-

antall 25,00 % 

  Kommuner-areal 25,00 % 
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Dette utløste kr. 161 068 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. 01.10.19 viser stabile elevtall men 
en nedgang i antall årstimer 

Statistikken pr 01.10.19 viser at det blir brukt 137 005 timer samlet i kulturskolene, og av 
dette er 100 377 timer til kjernevirksomhet. 

Antall elevplasser er redusert fra 10 418 i 2016/17 til 9941 i 2018/19 og økt til 10564 i 2019 

Det er stabile tall på venteliste. Statistikken viser også at 2917 elever har deltatt på kortere 
kurs. Disse kommer i tillegg til registrerte elever. 

 

Samlet er det registrert 226 årsverk i kulturskolene. Dette er stabilt.  

 

GSI tall fra Møre og Romsdal 

År 
Sum 

elever 
Venteliste 

Elevplasse
r 

Elevplasse
r venteliste 

Høyeste 

betaling 

Laveste 

betaling 

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 
Årstime

r 

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 styreleiar. 

 

2019 har vore eit år der Norsk Kulturskoleråd som organisasjon har iverksett dei oppgavene 

som er fordelt på dei ulike seksjonane av rådgjevarar. Politisk arbeid, veiledning, 

kommunikasjon, ulike samarbeidsprosjekt (Nordea- Drømmestipend) og arbeid mot UH-

sektor mm. Det ser ut til at vi får utnytta den samla kompetansen i organisasjonen på ein god 

måte. 

 

Året starta med nasjonale fagdagar i Molde 3. og 4. januar. Det var veldig godt oppmøte med 

gode tema for lærarar og leiarar.  

Leiarstudiene LAP 1 og 2 vart avslutta i vårsemesteret med skriftlege og munnlege 

eksamenar med gode resultat. Denne kompetansehevinga har vi tru på er gull verdt for å 

utvikle skoleslaget i riktig retning. Ca 25 leiarar gjennomførte. 

 

Også i år hadde vi mange søkere til Drømmestipendet. Vi fikk tildelt 6 stipend til fylket.  

Vi har også hatt regionale fagdager/nettverksmøter for lærarane før oppstarten i august.  

Rammeplanveiledning gjennom Norsk Kulturskoleråd er i gang i tre regioner. Nordmøre og 

Sunnmøre med bolker av fleire kommuner saman.  

Styreleiar deltok på landsstyremøte i juni. Det var også eit politisk arbeidsseminar for 

landsstyret i oktober der leiar og nestleiar deltok. 

Vi hadde møte med sentralstyret i Molde i september. Sentralstyret besøkte Molde for å få 

omvisning og info om Molde, årets kulturskolekommune. 

 

I slutten av september hadde vi fylkesleiarmøte. Viktig å få reetablert leiarnettverket etter 

fleire år med sterkt fokus på studiesamlingar. Godt oppmøte og aktiv deltaking. 

Det er også gjennomført regionleiarmøter etter vanleg mal der det blir initiert mykje godt 

fagleg arbeid. 

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

politiske sekretariatet setter fleire politiske saker på dagsorden slik at vi kan få utnytta den 

politiske kompetansen i styret enda betre. Samarbeidet med vår regionale rådgivar har fungert 

på beste måte.  

For fleire kommuner har kommunereformen sett sitt preg på arbeidet fram mot 2020. Med ein 

reduksjon i antal kommuner er det viktig å finne gode og hensiktsmessige måter å organisere 
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nettverksarbeidet vårt. Med godt samarbeid kan vi løfte skoleslaget vårt framover. 

 

 
 

 

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  Hustadvika fra 1.august 2020 

Styremedlem  Randi Anita Dale  Hustadvika 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 
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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. Ledersamlingen var et 
samarbeid med Skolelederforbundet Ålesund og omegn. 

 

Fagdager 

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 Gjertrud Maria Moen Dans 

Sula Oleanna Brungot Dybvik Visuell kunst 
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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 konkurranse. 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 

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 
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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 

Elevplasse
r 

Elevplasse
r 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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SAK 3  REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE 
  Saksordfører: Torbjørn Larsen 

 

Innledning: 

Regnskap 2019: 

Resultatet er preget  av LAP1 og LAP2-samlinger med tilhørende OU-midler fra KS, og inntekt av 

kulturskoledager i Molde.  

Regnskap 2020: 

Resultatet er sterkt preget av korona, og manglende aktivitet. Dette vises i avvik ift budsjett. 

Egenkapital pr. 31.12.2020 er 254.506. 

Styret har laget en plan på hvordan egenkapital skal disponeres. Se styrevedtaket side 31. 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet tar revidert regnskap for 2019 og 2020 til orientering. 

 

Saksdokumenter:  
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Styrevedtak om bruk av egenkapital: 
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SAK 4  SAKER SOM LEGGES FREM AV STYRET 
  Saksordfører: Møtedirigent 

 

Styret legger ikke frem noen saker til årsmøtet 

 
 

SAK 5  INNKOMNE SAKER 
 

Ingen innkomne saker 
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SAK 6 ÅRSPLAN SOM BYGGER PÅ STRATEGI 2032, VEDTATT AV 

LANDSTINGET 
  Saksordfører: Julianne Hauge 

 

Innledning: Planen gjelder for den kommende 2- årsperioden. 

SAK 6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 

Bakgrunn for saken: 
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 
opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 
kulturskolene. 
Visjonen «kulturskole for alle» stadfestes i Barne-og ungdomskulturmeldingen vedtatt av Stortinget 
juni 2021. 
Målbildet i strategi 2032, «Et kulturskoletilbud for fremtidens kulturskole av god kvalitet», er en 
beskrivelse av hvordan situasjonen ser ut i fremtiden, og er en utdyping av visjonen. Målbildet vil 
være styrende med hensyn til hvilke mål organisasjonen arbeider mot og hvilke verdier som 
synliggjøres gjennom Norsk kulturskoleråds måte å arbeide på. 

 
Strategi 2032 har fire strategiområder: 
Mangfold – Kulturskole i et mangfoldsperspektiv  
Bærekraft – Kulturskole i et bærekraftsperspektiv 
Digitalitet – Kulturskole i et digitalitetsperspektiv 
Samskaping – Kulturskole i et samskapingsperspektiv 

 
Den politiske plattformen til Kulturskolerådet er vedtatt av landstinget. Plattformen konkretiserer de 
viktigste områdene som organisasjonen har politiske synspunkt på og målsetninger knyttet til. 
Plattformen vedtas på landstinget og kan justeres av hovedstyret. 
Rammeplan for kulturskolen skal til enhver tid være styrende og grunnleggende for arbeidet i Norsk 
kulturskoleråd. Rammeplanen skal være et dynamisk dokument. Det innebærer at også Norsk 
kulturskoleråds strategiske arbeid som er fundamentert på rammeplanen, må være dynamisk. 
Som nasjonal aktør for kommunene og de kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være 
en samhandlingspart med bredt samfunnsengasjement og tydelig profil. 
 
Fylkesstyret har i sitt forslag til prioriterte utviklingsområder 2022-2023 lagt til grunn saker 
medlemmene har løftet til fylkesstyret, vedtak på Norsk kulturskoleråd sitt landsting 2020 og 
resultatet av felles arbeid med stortingsmelding. Innspill fra medlemmene framkommer i 
organisasjonens førende dokument, politiske vedtak og vedtatt stortingsmelding. 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal vedtar med grunnlag i organisasjonens førende dokument 

og politiske vedtak følgende utviklingsområder for perioden 2022-2023: 

 

Fordypning 

Fremtidens kulturskole 
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Utviklingsplan og årshjul for perioden utarbeides av det kommende fylkesstyret og gjøres tilgjengelig 

for medlemmene.  

 

 

 

UTVIKLINGSPLAN 

Utviklingsplan utarbeides av fylkesstyret og gjøres tilgjengelig for medlemmene. 

FORANKRING  MÅL/FOKUS

OMRÅDE  

TILTAK  STRATEGI 

 

EVALUERING RESSURSER 

 

ANSVAR 

       

       

       

       

       

 

 

ÅRSHJUL 

Årshjul utarbeides av fylkesstyret og gjøres tilgjengelig for medlemmene. 
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SAK 7 TILLEGGSKONTINGENT 
  Saksordfører: Møtedirigent 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Styret foreslår ingen tilleggskontingent 

 

SAK 8 BUDSJETT FOR PERIODEN 
  Saksordfører: Torbjørn Larsen 

 

Innledning: 

Budsjettene som legges fram er rammebudsjett. Det er basert på to ledersamlinger i året, 

kulturskoledager og drift av styret. Planen for bruk av egenkapital er bakgrunnen for at budsjettene 

er i minus, og styret ønsker å ha muligheten til å putte mere av egenkapitalen inn i prosjekt ved 

behov. Fordypningsprosjekt er ikke tatt inn i budsjettene da dette ikke er klarlagt. 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2022 og 2023 

Saksdokumenter:  

Styrets forslag til budsjett på de neste sidene. 
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Budsjett 2022 
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Budsjett 2023 
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SAK 9 ÅRSMØTET VELGER FOR KOMMENDE PERIODE 

  

 Etter innstilling fra valgkomiteen:  

Sak 9.1. Medlemmer til fylkesstyret:  

 
Sak 9.1.1. Leder  
 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal fremmer følgende: 

 

Innstilling: 

Julianne Hauge, Ulsteinvik velges som leder for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal i 

perioden 2022-2023. 

Leder i Møre og Romsdal sitter også i hovedstyret i Norsk kulturskoleråd i samme periode. 

 

 

Dette må protokollføres og signeres av de som er valgt som protokollunderskrivere på årsmøtet. 

 

Sak 9.1.2. Nestleder 
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal fremmer følgende: 

Torbjørn Larsen, Surnadal 

 

  

Sak 9.1.3. Tre styremedlemmer 
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal fremmer følgende: 

Ragnhild Helseth, Kristansund 

Kim Thoresen -Vestre, Molde 

Anders Riise, Hareid 

 

Sak 9.1.4. To varamedlemmer 
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal fremmer følgende: 

Line Karlsvik, Kristiansund 

Jørund Enzenbach, Averøy 

 

Sak 9.2. Inntil seks delegater og to vara til landstinget  
Saken kommer opp på årsmøtet i 2023 
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Etter innstilling fra fylkesstyret: 

 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

 

Sak 9.3.1. Leder 

Torgeir Hauge, Hareid 

 

Sak 9.3.2. To medlemmer 

Ann Helen Stamsve, Smøla 
  Trond Otto Berg, Stranda 

Sak 9.3.3. Ett varamedlem 
  Randi Anita Dale, Hustadvika 

 

Saksdokumenter:  
 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 1 
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Vedlegg 1: Presentasjon av kandidatene 
 

Verv: Leder 

 

 

 

 

Julianne Hauge 

Født 1974 

Bostad Ulsteinvik 

 

Arbeidserfaring 
1994 – 2012 messinglærar og korpsdirigent. Hareid, Herøy og Ulstein kulturskule 
2000 – 2012 Musikklærar i prosjektstilling. Hareid skule. 
2012 – 2015 Musikklærar i grunnskulen. Hareid kommune. 
2013 – 2019 Korpsdirigent. Sande kulturskule 
2015 – 2019 Kulturskulerektor. Sande kulturskule 
2017 – 2018 Kulturkonsulent. Sande kommune. 
2019 -            Kulturskulerektor. Ulstein kulturskule. 

Utdanning/kurs 
2002 – 2004 Korpsledelse. Norges musikkhøgskole, desentralisert. 
2016 – 2017 Ledelse av prosesser. Høgskolen i Innlandet 
2018 – 2019 Ledelse av prosesser. Høgskolen i Innlandet 
2016 – 2018 Vurdering for læring, pulje 7. Udir 

Tillitsverv 
2013 – 2015 Veileder i korpsbyggerprogrammet «Bli betre, få det betre». NMF 
2016 –           Tillitsvald i Skolelederforbundet 
2017 –           Lokal lønnsforhandlar Skolelederforbundet 
2019 –           Lokallagsleiar for Skolelederforbundet Søre Sunnmøre. 
2019 –           Styremedlem i Kulturskolerådet Møre og Romsdal. 
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Verv: Nestleder 

 

 

 

 

 

  

Navn 
Fødselsår 
Bustad 

Torbjørn Larsen 
1969 
Surnadal 

Utdanning 1985-1988 Surnadal VGS - realfaglinja 
1989 Truckførarbevis 
1990-1994 Adjunkt m rykkjar HINT- HIST almennlærarutd 
1992-1994 NTNU mus.vit  
2017-2019 LAP 1+2 HINN 

Yrkeserfaring 1985-1993 Sommarvikar Surnadal Avløysarlag 
mai 1988- oppsagd des 1988 Sagbruksarbeidar, Møre Tre.  
1989 Førstegongsteneste Hæren 
jan 1990- juli 1990 Skogsarbeidar Hamnes gods 
1994-2001 Berg skole- Lærar og Inspektør 
2002- Rektor Kulturskolen på Indre Nordmøre/ Surnadal og Rindal 
kulturskole 

Tillitsverv Div styrer innan kultur, idrett, skole,  
2013-2021 Styreleiar Norsk Kulturskoleråd MR 
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Verv: Styremedlem 

 

 

 

Ragnhild Helseth, Kristiansund (1958) 
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Verv: Styremedlem 

 

 

 

 

 

Navn 
Fødselsår 
Bosted 

Kim Thoresen-Vestre 
1984 
Molde 

Utdanning 2016 – Mastergrad i «Samfunnsendring, organisasjon og ledelse» fra HiMolde, 
med masteroppgave innen iverksettingsteori 
2010 – Allmennlærer fra HiHedmark med fordypning i engelsk (HiVolda, UNN) og 
samfunnsfag (HiMolde, HiFinnmark avd. Alta) 
2004 – Fullført videregående opplæring ved Solør Videregående Skole innen 
allmennfaglig studieretning. 
2001 – friår med minikurs innen idrett og kultur i Oregon, USA 
2000 – Fullført grunnskoleutdanning ved Åsnes Ungdomsskole 
 

Yrkeserfaring Vokst opp i potetbygda Solør og med aktiv deltakelse på gården til min onkel, med 
traktorkjøring, dyrking og levering av korn og potet 
2000 – 2004 lagerarbeider, renholder, kassapersonale, kaféarbeider og ansatt i 
ferskvaredisk på Coop Mega Flisa 
2002 – 2003 Støttekontakt for yngre ungdom 
2003 – 2004 Bowlingvert, resepsjonist og kioskarbeider ved Åsnes Aktivitetssenter 
2004 – 2007 Resepsjonist, renholder og kjøkkenassistent ved Vikingskipet Motell 
og vandrerhjem 
2008 – 2009 Lærer ved Skjevik barne- og ungdomsskole, Molde 
2009 – 2011 Lærer ved Grønnåsen ungdomsskole, Tromsø 
2011 – 2017 Lærer ved Bergmo ungdomsskole, Molde 
2017 – i dag Rådgiver og teamleder ved Bergmo ungdomsskole, Molde 
 

Tillitsverv 2021 – i dag: første vara til Stortinget for Møre og Romsdal SV 
2019 – i dag: Fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal for SV 
2019 – i dag: Fast medlem i samferdselsutvalget til fylkestinget 
2015 – i dag: Kommunestyremedlem for SV i Molde kommune 
2015 - i dag: Formannskapsmedlem for SV i Molde kommune 
2019 – i dag: styremedlem i Astero  
2019 – i dag: styremedlem i Molde Kino 
2019 – i dag: nestleder i Lyntogforum Møre og Romsdal valgt av fylkestinget 
2019 – i dag: komitemedlem av Molde PRIDE 
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Verv: Styremedlem 

 

 

 

 

Namn Anders Riise 

Fødd 1969 

Kommune Hareid  

  

Udanning: 

  

Idrettsskolen 1987 

Studiekompetanse UVS 1989 

Exphil UIB 1989 

Delfag metode UIB 1989 

Ambulansefagarbeidar 2005 

Paramedic HIL 2010 

  

Arbeid: 

Dagleg leiar og ambulansearbeidar  Aktiv Omsorg As 

Dagleg leiar Ambu Eigedom AS 

Dagleg leiar Olebuda Eigediom AS 
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Har vore medeigar og drivar i ulike aksjeselskap. 

  

Tillitsverv (dei viktigaste) 

Ordførar i Hareid kommune 8 år 

Kommunestyremedlem i Hareid 28 år 

Fylkesting i M&R 3 periodar 

Fylkesutval 1 periode 

Leiar KS M&R 4 år 

Leiar Sunnmøre Regionråd 4 år 

1 vara til Stortinget 2017-2021 (møtt ca 4 mnd) 

Leiar Hareid IL fotball 

Pluss ei rekke andre styreverv 

 

 

Verv: 1.varamedlem 

 

 

 

Line Karlsvik, Kristiansund (1978) 

Utdanning 

01.2013 - 12.2015 Universitetet i Oslo, Master Jus 

08.2004 - 06.2006 NTNU , Bachelor med fordypning i sosiologi 

08.1999 - 05.2004 Universitetet i Oslo , 4 årig Høyskole/Universitet 
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Erfaring 

10.2021 - nåværende Advokat, Advokatfirmaet Line Karlsvik AS 

02.2020 - 09.2020 AdvokaUpartner, Advokatfirmaet Velund & Co ANS 

10.2018 - 01.2020 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Velund & Co ANS 

03.2017 - 09.2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Velund & Go ANS 

09.2008 - 08.2017 Førstekonsulent, NAV Forvaltning Møre og Romsdal 

03.2008 - 06.2008 Vikar, Sparebanken Nordvest 

09.2000 - 08.2001 Vikar, Oslo Pensjonsforsikring AS 

10.1999 - 09.2000 Vikar, Unglnfo iOslo 

05.1997 - 10.1999 Vikar, Posten Norge BA 

07.1998 - 07.1999 Sentralstyremedlem, Norsk Elevorganisasjon (NEO) 

 

Tillitsverv 

Leder i Kristiansund SV siden 2011 . Tidligere nestleder og fremdeles kvinnepolitisk kontakt i Møre 

og Romsdal SV. Fast bystyremedlem siden høsten 2015. Var i forrige periode leder i hovedutvalget 

for skole, barnehage og kultur og medlem av eldrerådet. Er denne perioden bystyremedlem og 

medlem i hovedutvalg for næring- og omstilling. Vara til fylkestinget og medlem av Kultur- næring og 

folkehelseutvalget i fylket. Nestleder i Møre og Romsdal revisjon. Vara til Kulturskolerådet i Møre og 

Romsdal 

 

Verv: 2.varamedlem 
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Navn 

Fødselsår 

Bosted 

Jørund Enzenbach 

1972 

Averøy 

Utdanning 09.2011 - 11.2011 BI Handelshøyskolen, studiepoeng 7, økonomi og ledelse. 

08.1992 - 06.1998 Høgskolen i Nord-

Trøndelag, studiepoeng 300, allmennlærerutdanning, grunnfag i musikk og 

engelsk. 

01.2002 - 06.2002 Høgskolen i Sør-Trøndelag, studiepoeng 30, norsk som 

andrespråk. 

Kurs/sertifisering 08.2015 - 12.2015 pwc Bergen og Sparebank 1 

Nordvest, Sertifiseringsprogram i forbedringsfilosofien Lean med 

sertifiseringen Grønt Belte. 

24.03.2010 Autorisert finansiell rådgiver 

Yrkeserfaring 01.2017 – Averøy kommune, Enhetsleder for Averøy kulturskole, Stillingen er 

delt i 60% enhetsleder og 40% lærer. Alle enhetslederne i Averøy sitter i 

kommunedirektørens lederteam. 

07.2013 - 09.2016 SpareBank 1 Nordvest, Avdelingsbanksjef privatmarked 

avd. Averøy, Stillings% 100. Leder for privatmarked avd. Averøy med 

resultatansvar og personalansvar. I tillegg delprosjektleder i bedriftens Lean-

prosjekt. 

07.2009 - 06.2013 SpareBank 1 Nordvest, Teamleder/Finansiell 

rådgiver, Stillings% 100. I tillegg til finansiell rådgivning - planlegge og legge til 

rette for hvordan arbeidet på privatmarkedet ved avdelingen blir gjennomført 

av de finansielle rådgiverne. 

07.2006 - 06.2009 SpareBank 1 Nordvest, Finansiell rådgiver, Stillings% 100. 

08.2005 - 07.2006 Eide kommune, Lærer, Stillings% 100. 

Beskrivelse Kontaktlærer ved Eide ungdomsskole. 

08.2004 - 07.2010 Averøy kommune, Kulturskole, Gitarlærer, Stillings% 12. 

Deltidsstilling med varierende stillingsprosent i perioden. Undervisning gitar 

og bandundervisning. 

08.2003 - 07.2005 Averøy kommune, Lærer, Stillings% 100. Kontaktlærer ved 

Bremsnes skole, i tillegg MOT-informatør ved Averøy ungdomsskole. 

08.2000 - 07.2003 Inderøy kommune, Lærer, Stillings% 100. Kontaktlærer ved 

Sandvollan og Utøy barneskole. I tillegg prosjektleder for endringsprosjekt ved 

Utøy skole. 

08.1998 - 07.2000 Vestby kommune, Lærer, Stillings% 100. Kontaktlærer ved 

Såner ungdomsskole. 
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11.1992 - 03.1993 Inderøy kommune, Miljøterapeut, Stillings% 50. Kartlegging 

av ungdomsmiljøet i Inderøy kommune. 

08.1991 - 07.1992 Rødøy kommune, Ufaglært 

lærer, Stillings% 100. Kontaktlærer ved Rødøy skole. 

Annet Jeg 49 år, opprinnelig fra Inderøy i Trøndelag. Inngift i Sveggesundet med to 

barn på 18 og 20. Vi bygde oss hus her for 17 år siden og er aktive i 

lokalsamfunnet og velforeningen. Var med å starte mannskoret Tarrakarrain i 

2005 og har siden vært dirigent der. Er også med i Baillbænne, et orkester som 

har sitt utspring fra Tarrakarrain.  I tillegg brenner jeg for å ha et levende lokalt 

kulturliv. 
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Vedlegg 2: Norsk kulturskoleråds vedtekter  
 

 

 

 

 

VEDTEKTER VEDTATT PÅ LANDSTINGET 2020 

 

KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM  

§ 1.1 Navn  

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. 

§ 1.2 Formål 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i 

opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale 

kulturskolene. 

§ 1.3 Organisasjon 

Norsk kulturskoleråd er en landsdekkende organisasjon med landsting, hovedstyre og fylkesstyrer. 

Organisasjonens forretningsadresse er i Trondheim. 

§ 1.4 Organisasjonsform 

Norsk kulturskoleråd er organisert som en forening. 

 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 

§ 2.1 Medlemskap 

Norsk kulturskoleråd er en organisasjon hvor alle kommuner og fylkeskommuner har rett til 

medlemskap. 

§ 2.2 Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av landstinget. 

 

§ 2.3 Innmelding 
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Medlemskap opprettes ved skriftlig innmelding etter politisk vedtak til Norsk kulturskoleråd, og 

gjelder fra det tidspunktet medlemskontingenten er registrert innbetalt.  

 

§ 2.4 Utmelding 

Utmelding meldes skriftlig etter politisk vedtak og gjelder fra utgangen av kalenderåret.  

§ 2.5 Rettigheter 

Alle medlemmer får tilgang til Norsk kulturskoleråds samlede kompetanse og arenaer. 

 

KAPITTEL 3: ORGANISASJONENS ORGANER 

§ 3.1 Landsting 

Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste organ. 

Landsting holdes hvert fjerde år innen utgangen av oktober. 

Landstinget består av delegater fra hovedstyret og valgte delegater fra fylkesavdelingene. 

Hovedstyret bestemmer tid og sted for landstinget. 

§ 3.1.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hvert av fylkesavdelingene kan være representert med inntil seks delegater. Disse velges på 

fylkesavdelingene årsmøter. Delegatenes fullmakter vedtas av fylkenes årsmøter og sendes til 

administrasjonen seks uker før landstinget. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

• Hovedstyrets medlemmer og godkjente delegater. Hovedstyrets medlemmer har ikke 

stemmerett ved behandling av melding om virksomhet og regnskap.  

Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Kontrollkomiteens medlemmer. 

• Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

Følgende har talerett: 

• Direktøren, men ikke i forbindelse med valg. 

• Landstinget kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av oppløsning av og vedtektsendringer (hhv. §4.1. 

og §4.2.). 

Departement, direktorat, KS, medlemmer, samarbeidende organisasjoner og institusjoner kan 

inviteres til landstinget. 
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§ 3.1.2 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om landsting sendes til medlemmene og fylkesavdelingene senest 15. januar det året 

møtet avholdes. Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som fylkesavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være hovedstyret i hende senest 

15. april samme år som landstinget holdes. 

Dagsorden og saksdokument sendes delegatene én måned før landstinget.  

Utgifter til reise og opphold dekkes av organisasjonen. 

§ 3.1.3 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering: 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for landstinget 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2 Kontrollkomiteens melding for siste fireårsperiode. 

Sak 3 Hovedstyrets melding om virksomheten for siste fireårsperiode. 

Sak 4 Hovedstyrets regnskap for siste fireårsperiode. 

Sak 5 Andre saker som legges fram av hovedstyret og/eller medlemmene. 

Sak 6 Medlemskap i andre organisasjoner. 

Sak 7 Medlemskontingent. 

Sak 8 Godtgjøring til styrer, komiteer og utvalg. 

Sak 9    9.1. Politisk plattform 

              9.2. Strategiplan 

              9.3. Økonomiplan  

Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode: 



      Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal årsmøte 5.november 2021 
 

 
 Til innholdsfortegnelsen  

53 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

10.1 Medlemmer til hovedstyret 

10.1.1 Leder 

10.1.2 Nestleder 

10.2 Medlemmer i kontrollkomiteen 

10.2.1 Leder 

10.2.2 Nestleder 

10.2.3 Ett medlem 

10.2.4 Ett varamedlem 

Etter innstilling fra hovedstyret: 

10.3.  Medlemmer i valgkomiteen: 

10.3.1 Leder 

10.3.2 Nestleder 

10.3.3 Ett medlem 

10.3.4 Ett varamedlem  

Etter innstilling fra kontrollkomiteen: 

10.4.  Registrert eller statsautorisert revisor 

Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag 

eller når minst én delegat forlanger det. De nyvalgte styre og komiteer tiltrer umiddelbart. 

§ 3.1.4 Ekstraordinært landsting 

Ekstraordinært landsting kan innkalles når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst en tredel 

av fylkesavdelingene krever det. Ekstraordinært landsting behandler bare de sakene som det blir 

reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall, med unntak av endringer i §4.1. og §4.2. 

Kunngjøring sendes til medlemmene og fylkesavdelingene fire uker før møtet holdes. 

§ 3.2 Hovedstyret 

Hovedstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. Det skal lede 

virksomheten og iverksette landstingets vedtak og planer i tråd med organisasjonens formål.  

§3.2.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hovedstyret består av leder og nestleder valgt av landstinget, de valgte fylkeslederne samt ett 

medlem valgt av og blant de ansatte.  

Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og hovedstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av 

medlemmene møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
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Hovedstyret kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i 

samsvar med det vedtatte planverket for perioden. 

§ 3.2.2 Hovedstyrets arbeid 

Hovedstyret 

• arbeider aktivt inn mot nasjonale politiske og administrative myndigheter  

• tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser 

• har tilsettings- og arbeidsgiveransvar for direktøren 

• forbereder og innstiller sakene som skal til landstinget 

• utarbeider detaljert årsbudsjett på bakgrunn av landstingets økonomiplan 

• 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 leder, nestleder, en fylkesleder 

og direktør 

• forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk 

• skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid 

• møtes minimum fire ganger årlig, ihht økonomirapportering 

§ 3.3 Kontrollkomite 

Kontrollkomiteen er landstingets kontrollorgan i perioden. Kontrollkomiteen skal på vegne av 

landstinget: 

• kontrollere at landstingets og hovedstyrets møter gjennomføres i tråd med vedtekter og 

reglement samt at lovlige vedtak blir fattet 

• kontrollere at hovedstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtektene og vedtak 

gjort i landstinget 

• kontrollere fylkesstyrenes protokoller 

• legge fram rapport til hovedstyrets første møte hvert år  

• legge fram rapport til landstinget 

• innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget 

§ 3.4 Fylkesavdelingene 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger som arbeider etter organisasjonens 

vedtekter og formål, og i samsvar med vedtak i landstinget og hovedstyret. 

 

Fylkesavdelingene 

• har navn etter følgende mal: Norsk kulturskoleråd fylkesnavn. Eksempel: Norsk 

kulturskoleråd Nordland 

• vedtar på sine årsmøter egne budsjett innenfor den økonomiske rammen hovedstyret har 

gitt 

• sitt årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent 
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• ledes av et styre på fem valgte representanter og to varamedlemmer 

§ 3.4.1 Fylkesstyrene 

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 

o 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 

Fylkesstyrets leder er også fast medlem i hovedstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å sende vara om 

leder ikke kan møte. 

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

av hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. 

§ 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.  

§ 3.4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Medlemmene oppnevner inntil fire delegater med godkjente fullmakter til årsmøtet. Minst en av 

disse bør være folkevalgt representant. 

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

• Godkjente delegater i alle saker. 

• Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap.  
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Følgende har tale- og forslagsrett: 

• Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg. 

Følgende har talerett: 

• Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg. 

• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 

Fylkespolitiske og -administrative myndigheter, samarbeidende organisasjoner og institusjoner 

inviteres til årsmøtet. 

§ 3.4.4 Kunngjøring og innkalling 

Kunngjøring om ordinært fylkesårsmøte sendes til medlemmene tre måneder før møtet blir holdt. 

Kopi sendes til kulturskolene. 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på fylkesårsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest to 

måneder før møtet. 

Dagsorden og saksdokumenter sendes delegatene to uker før årsmøtet.  

Medlemmene dekker selv utgiftene til sine delegaters og observatørers deltaking på årsmøtet.  

§ 3.4.5 Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering 

1.1 godkjenning av fullmaktene 

1.2 valg av tre representanter til tellekorps 

1.3 valg av to møtedirigenter 

1.4 valg av to referenter 

1.5 godkjenning av innkalling 

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

1.7 godkjenning av dagsorden 

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.9 valg av to protokollunderskrivere  

Sak 2 Styrets beretning for siste periode 

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Sak 4 Saker som legges fram av styret 

Sak 5 Innkomne saker 

Sak 6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget 
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Sak 7 Tilleggskontingent 

Sak 8 Budsjett for perioden 

Sak 9 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Etter innstilling fra valgkomiteen: 

Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret: 

Sak 9.1.1 Leder 

Sak 9.1.2 Nestleder 

Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer 

Sak 9.1.4 To varamedlemmer 

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget 

 Sak 9.3 Etter innstilling fra fylkesstyret: 

Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen 

Sak 9.3.1 Leder 

Sak 9.3.2 To medlemmer 

Sak 9.3.3 Ett varamedlem 

 

Alle vedtak på årsmøtet blir gjort med simpelt flertall. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller hvis minst én delegat forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. 

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.  

 

§ 3.4.6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært fylkesårsmøte kan innkalles når fylkesstyret finner det nødvendig eller når minst en 

tredel av medlemmene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte behandler bare de sakene som det 

blir reist krav om. Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Kunngjøring sendes til medlemmene fire 

uker før møtet holdes. 

§ 3.5 Administrasjon 

Norsk kulturskoleråds administrasjon ledes av direktøren, som tilsettes av hovedstyret jf. §3.2.2. 

Norsk kulturskoleråd driftes av en felles administrasjon. Administrasjonen ivaretar den daglige 

driften av organisasjonen og setter i verk de sakene som landstinget og hovedstyret vedtar. 

Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. 

Ansatte i Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen, med unntak av 

ansattes representant og dennes vara i hovedstyret. 

Alle ansatte i organisasjonen skal ha stillingsinstruks. 
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KAPITTEL 4: OPPLØSNING OG ENDRING AV VEDTEKTER 

§ 4.1 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på ordinært landsting samt et 

etterfølgende ekstraordinært landsting, eller to ekstraordinære landsting. Det må være minst seks 

måneder mellom landstingene. Forslaget må fremsettes for hovedstyret senest seks måneder før 

landstinget, som senest fem måneder før landstinget sørger for at kulturskolerådets medlemmer blir 

informert om forslaget. Beslutning om oppløsning av Norsk kulturskoleråd må fattes med minst to 

tredels flertall i begge møtene. 

§ 4.1.1 Fordeling av verdier 

Eventuelle verdier ved oppløsning skal gå tilbake til medlemmene etter en fordelingsnøkkel som er 

basert på den medlemskontingenten som medlemmene har betalt til Norsk kulturskoleråd siste året. 

§ 4.2 Vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendring behandles som sak i ordinært eller ekstraordinært landstinget. Endringer 

vedtas med minimum to tredjedels flertall. 

KAPITTEL 5: REGLEMENT FOR VALGKOMITE FOR LANDSTING OG 

FYLKESAVDELINGENE 

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget/fylkesårsmøtet på kandidater til alle verv, 

unntatt kandidater til valgkomite, i samsvar med vedtektene (se §3.1.3 punkt 10.1 og 10.2, og §.3.4.5 

punkt 9.1 og 9.2). 

2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget/fylkesårsmøtet at innstillingen sammen med 

en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må 

likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres protokoll fra 

komiteens møter. 

3. Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke 

representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i vedtektene som 

gjelder valg. Dette er administrasjonens ansvar (se også punkt syv). 

4. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om 

kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon 

om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en ambisjon å få 

folkevalgte kandidater fra skoleeierne. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 

fylkesavdelingene/medlemmene, slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle 

kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har 

foreslått dem.  

5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater som på best mulig 

måte ivaretar følgende på en måte som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd: 
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• Geografi 

• Kjønnsfordeling 

• Kompetanse 

• Nettverk 

• Alderssammensetning 

• Kontinuitet kontra utskifting 

6. Valgkomiteen møter på landstinget/fylkesårsmøtet og legger fram innstillingen sin.  

7. Valgkomiteen for hovedstyret bistår de fylkesvise valgkomiteene med oppstart av sitt arbeid, 

sammen med administrasjonen. 
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Vedlegg 3: Strategi 2032  
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Vedlegg 4: Mal for forslag som stilles i møtet 
 

 
 

Årsmøter 2021 

 

 

Forslag til årsmøtet leveres møtedirigentene skriftlig eller på mail / minnepin. 

Navn på forslagsstilleren og kommune:__________________________________________________ 

Forslaget gjelder sak nr.__________________evt. henvisning:________________________________ 

Forslaget lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 


