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Til stede:      

Leder  Bjørn Skjelstad  

Styremedlem Tonny Eliassen  

Styremedlem Toril Antonsen Aae 

Styremedlem  Aslaug Hestø 

Styremedlem Mette Stene Ertsgaard  

Frafall:  

Nestleder  Karsten Selseth Landrø 

Styremedlem  Vegar Snøfugl 

 

Fra administrasjon: 

Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
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2021.51 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Fylkesstyrets vedtak 

Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste som framlagt 

2021.52 Godkjenning av protokoll 2021.06 

 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret godkjenner protokollen som framlagt 

2021.53 Referatsaker 

 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret tar rådgivers rapport  

 
2021.54 Opprettelse Ungdomsråd Trøndelag Fylke 
 
Innspill 

Jobbes med at det ikke blir ett politisk alibi, men jobbe med at de får en reel uttalelsesrett. Viktig å 

jobbe med felleskapet, å få rådet til å jobbe effektivt og relevant. Skape ett felleskap, trygg arena 

hvor ungdommene lærer og utvikler seg. Bør ungdomsrådet være en del av AU i flere saker? 

Fylkesstyrets vedtak 

Fylkesstyret i Trøndelag beslutter å opprette ett ungdomsråd for perioden 2022-2024 med årlige 

evalueringer av ordningen. 

 

2021.55 Oppfølgingsaker fra styremøte 21.09.21 
 
55.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 
 

Innspill 
Det var ett positivt og konstruktivt møte med direktør og funksjonsleder fylke gjeldene 
prosjektarbeidet modell samarbeid grunnskole og kulturskole. Fylkesstyret påpeker at all egenkapital 
skal brukes på dette prosjektet.  Styreleder påpeker at fylkesstyret ikke kan bruke rådgiver som 
prosjektleder, dette er stillingsprosent på 40% er for liten til å ivareta dette. Rådgiver har avholdt 
møte med flere funksjonsområder for å se hvordan de kan kobles på prosjektet. Bekymring løftet fra 
ansattressursene rundt bruk av kommuner som allerede er koblet på andre program gjennom Norsk 
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kulturskoleråd. Dette begrunnes med bekymring rundt for stor arbeidsbelastning på kommuner som 
deltar i både prosjektet til Trøndelag og f. eks Framtidens kulturskole. Styret drøfter 
problemstillingen rundt for stor arbeidsbelastning. Styrets drøftinger konkluderer med at det ikke vil 
bli for stor arbeidsbyrde på kommuner som deltar i flere program samtidig.  Modellene som 
deltakerkommunene skal prøve ut, må utvikles sammen med kommunene. Det blir løftet fram at det 
ikke er hensiktsmessig å utvikle modeller for utprøvning før prosjektet starter i kommunene. Det blir 
stilt spørsmål fra Toril Aae om hvordan kommunene ble utvalgt? Styreleder opplyser at noen 
kommuner har meldt seg selv, mens andre er plukket ut basert på deltagelse i Framtidens kulturskole 
pilot. Styreleder opplyser at prosjektet er forankret hos KS og Fylkeskommunen. Rådgiver blir bedt 
om å sende prosjektbeskrivelsen ut til alle medlemmer i fylkesstyret på nytt, da ikke alle medlemmer 
er orientert om framdriften og beslutninger rundt prosjektet. 
 
Fylkesstyrets vedtak  
Fylkesstyret tar saksframlegget til orientering  

 
55.2 Årsmøtet 26. november 2021 

 
Innspill 
Styret tar kontakt med medlemskommuner for å sikre stor påmelding. Styremedlemmene ringer 
rundt til medlemskommunene og oppfordrer til deltagelse. Dette er siste styremøte før årsmøtet. 
Styrets beretning sendes ut til styre snarest, og senes 21. oktober for endelig godkjennelse. 
 
Fylkesstyres vedtak: 
Fylkesstyret beslutter å ta telefonisk kontakt med medlemskommunene for å sikre høy deltagelse.  
 

 
2021.56 Trøndelagsbenken 
 
Fylkesstyret vedtak 
Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

2021.57 Møte KS og fylkeskommunen avd. kultur 
 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret tar informasjonen om møtene med KS og fylkeskommune til orientering.  

 

2021.58 Eventuelt  
 
Innspill 
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Styreleder har levert en høringsuttalelse ang nedleggelse av MDD linja på Orkdal vgs. På vegne av 

Kulturskolerådet Trøndelag.  

Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret tar saksframlegget til orientering.  
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