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2021.18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

2021.19 Orienteringssaker 
Saksdokumenter: Dette dokumentet og presentasjon som legges frem på møtet. 
 

Saksbehandler:  Knut Øverland 
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Saker: 

* Hver enkelt i styret presenterer seg selv og sin motivasjon for å delta i styrearbeidet  

* Orientering om Norsk kulturskoleråd   

* Behandling av søknader om stimuleringsmidler Vestfold og Telemark 

   - Sigrun Fostad (rådgiver i Nordland) og Knut Øverland behandler søknadene. 

   - Vedtak i styret pr epost 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

2021.20 Oppfølging av vedtatt to - årsplan (årsmøtevedtak, sak 6)   

Saksdokumenter: Dette dokumentet  
 
Saksbehandler:  Morten Hagevik  
  
 
Saksutredning: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark gjennomførte sitt årsmøte torsdag 4. november 2021 i 
Skien. I årsmøtesak 6/21, skrev styret følgende: 
 

«Fylkesstyret har derfor i sitt forslag til toårsplan lagt til grunn saker medlemmene har løftet til fylkesstyret og 

saker det har vært arbeidet med i denne perioden, pågående saker knyttet til bl.a. Barne- og 

ungdomskulturmeldingen, den regionale kulturstrategien, samt lokale behov og innspill. 

På bakgrunn av dette legger fylkesstyret i Vestfold og Telemark følgende plan: 

I kommende toårsperiode skal Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 

• Bidra med veiledning og tilrettelegging for medlemskommunene slik at flest mulig kulturskoler i 
fylket får tilgang til de evt fremtidige nasjonale stimuleringsmidlene 

• Bidra til å synliggjøre kulturskolen i de ulike politiske partiprogrammer i forbindelse med 
kommunevalget i 2023  

• Bidra til å synliggjøre kulturskolen i kommunale planverk og strategier 

• Samarbeide med Fylkeskommunen og fylkeskommunale instanser om fylkets kulturstrategi 

• Stimulere og legge til rette for interkommunale samarbeid om fordypningsprogram 

• Hjelpe medlemskommunene med informasjon og kunnskap knyttet til digital didaktikk for 
kulturskolene 

• Legge til rette for at viktige aktører i utviklingen av en helhetlig kunstfaglig utdanning i fylket blir 
bedre kjent med hverandre» 

Årsmøtet ble invitert til å drøfte de ulike forslagene, og gjerne prioritere de opp mot hverandre. 

Etter noe debatt, også i Årsmøtets redaksjonskomitè, ble følgende vedtatt: 

1.  Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber fylkesstyret prioritere følgende 

områder i kommende toårsperiode: 
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• Utvikle en rekrutteringsstrategi for kulturskolens fag generelt og med fokus på nytt 

innhold og nye målgrupper spesielt, herunder bidrag med veiledning og tilrettelegging 

for medlemskommunene slik at flest mulig kulturskoler i fylket får tilgang til de 

eventuelt fremtidige nasjonale stimuleringsmidlene 

• Bidra til å synliggjøre kulturskolen i de ulike politiske partiprogrammer i forbindelse med 

kommunevalget 2023 

• Stimulere og legge til rette for interkommunale fagnettverk for lærere 

• Stimulere og legge til rette for interkommunalt samarbeid om fordypningsprogram og 

herunder sette i gang en prosess om et eventuelt samarbeid med fylkeskommunen. 

2. Fylkesstyret utarbeider en tiltaks-, strategi- og fremdriftsplan på disse punktene, og rapport 

på dette arbeidet legges frem på neste årsmøte. 

Vurderinger 
Årsmøtets vedtak er en tydelig prioritering for styrets arbeid i denne perioden, og de fire punktene 
må grundig drøftes i styret slik at vi har en helhetlig forståelse for punktene knyttet til bl.a. 
følgende spørsmål: 
 

a. Hvordan velger vi å tolke begrepene «stimulere» og «legge til rette for»? 
b. Hva innebærer å «sett i gang en prosess» og «bidra til»? 
c. Hvor omfattende skal en strategi være? 
d. Hvordan skal fordelingen mellom administrativt og politisk arbeid være for å utnytte 

kunnskap og ressurser på best mulig måte? 
e. Hvilke samarbeidspartnere ønsker vi å involvere i arbeidet? Eget nettverk? 

Medlemskommunene og kulturskolene? Andre regioner i Norsk kulturskoleråd? Norsk 
kulturskoleråd? Andre lokale, regionale og nasjonale aktører? 

f. Hvilke mål (prosessmål, resultatmål, effektmål) setter vi for de ulike punktene? 
g. Hvilken fremdriftsplan har vi for de ulike punktene? 
h. Økonomi og budsjett for de ulike punktene? 
i. Andre ting 

 
Styret inviteres til å tenke grundig igjennom disse punktene i forkant av styremøte/arbeidsseminar 
25. og 26. januar hvor det vil bli lagt frem et forslag til foreløpige svar på disse punktene. 
 
 

Forslag til vedtak: 
AU bes ta med seg de innspill som er kommet i saken og forberede en sak til neste styremøte. 
 

2021.21 Fastsette datoer for styremøtene 2022 samt dato for styreseminar i januar.  

Saksdokumenter: Dette dokumentet. 
  
Saksbehandler: Knut Øverland 
 

Saksutredning: 

AU ser for seg fire ordinære styremøter og ett styreseminar kombinert med styremøte i løpet av 
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2021. Dette harmonerer med hovedstyret i Norsk kulturskoleråd som har satt opp fire 

hovedstyremøter i samme periode. AU ønsker å videreføre praksisen med å behandle 

hovedstyresakene på styremøtet i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark i forkant av 

hovedstyremøtene slik at fylkesleder har med seg styrets stemme inn i møtene.  

  

 
 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar møteplanen.  

  

2021.22 Saker til hovedstyremøtet 2. – 3.12.2021 
 

Saksdokumenter:  Dette dokumentet samt sakspapirer for hovedstyremøtet 2. – 3.12.21 
  
Saksbehandler:  Arbeidsutvalget  
 

2021.20 Referatsaker 

 
Økonomirapport etter 3. kvartal 2021 
Det ligger an til å bli et solid overskudd i 2021. Årsak: Inntektene er redusert men Covid-19 gjør at 
driftskostnadene knyttet til reise og større arrangement ligger under budsjett og gir overskuddet 
for året. Det bør bli en debatt om hvordan dette overskuddet skal disponeres fremover. 
 

https://drive.google.com/file/d/1LhUpq3cDAn2pVl3X6e9a2HiAJuBn_wwB/view?usp=sharing
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Forslag til vedtak:  
Økonomirapporten tas til etterretning. 
 
Direktørens rapport 
Det er verdt å merke seg formuleringen «stort trykk på medarbeidere».  

• Er det noe arbeid som kan settes bort til andre/leie inn eksterne midlertidig til å gjøre 
arbeid organisasjonen ikke rekker selv? 

 

• Styret i Vestfold/Telemark har tidligere etterlyst en oversikt over status på ulike 
saker/arbeidsområder fra Direktøren (en «restanseliste»). En slik liste er ikke uvanlig i 
sammenlignbare organisasjoner/næringsliv. Formålet med en slik liste er å sikre at det blir 
en så god informasjon som mulig ut til fylkene, slik at vi ikke «maser» unødig om saker vi er 
spesielt opptatt av. Restanseliste foreligger ikke i sakspapirene til dette hovedstyremøtet 
Det foreligger restanseliste på kulturskolerådets Teamssider som rådgiverne har tilgang til. 
Denne er oppdatert 4. oktober. AU mener det er viktig at restanselisten til enhver tid er 
oppdatert. Årsaken er todelt: Både å sikre fremdrift i de sakene som pågår, samt, i en tid 
hvor det er stort trykk på medarbeiderne, kan den gi Hovedstyret mulighet for å avhjelpe 
administrasjonen med å prioritere saker.  

 
 
Forslag til vedtak:  
Direktørs rapport tas til orientering. 
  

  

2021.21 Styreinstruks, møteplan for 2022 – 2024, og oppstart i de nye fylkesstyrene  

AU ser nødvendigheten av å utarbeide en helt annen styreinstruks for fylkesstyrene og 
Hovedstyret i organisasjonen. Denne bør ha et annet navn enn styreinstruks og må ha som mål å 
få frem lagspillet og uttrykke en større fellesskapsfølelse mellom administrativt og politisk nivå hva 
gjelder organisasjonens arbeid. 
 
Et slikt dokument må også ha som mål å avklare ansvar- og rollefordeling mellom det 
administrative og det politiske nivået i organisasjonen. 
 
I tillegg ser AU at fylkesinstruksens pkt 5, 2. linje, og instruksen for hovedstyret, pkt 5 2. linje, gjør 
at det blir utfordrende å ferdigstille sakene innen de gitte fristene i instruksen. Å ivareta kvaliteten 
i dette arbeidet fordrer tidligere frister for administrasjonen for å ferdigstille og publisere sakskart 
til hovedstyret. 
 
Forslag til vedtak: 
Nestleder fremmer følgende forslag i saken på Hovedstyremøtet 2. desember: 
«Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra fylkeslederne, Hovedstyret og 
administrasjonen som får i oppgave å se på gjeldende styreinstrukser og vurdere nye 
styreinstrukser. Arbeidsgruppen leverer en innstilling innen 1. juni 2022, som behandles på 
Hovedstyrets møte i september og deretter sendes på høring. Målet er å ha på plass eventuelle 
nye styreinstrukser innen 1. januar 2023.» 
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2021.22 Budsjett 2022 

 
Saksdokumenter:  Dette dokumentet (se neste side) 
 
Saksutredning: 
Direktørens sak til Hovedstyret med forslag til budsjett for 2022 er svært omfattende (8 sider), og 
inneholder i realiteten også en gjennomgang av handlingsplanen for organisasjonens arbeid 
kommende år: 
 

- Drift/organisasjonsutvikling 
- Fylker/regioner 
- Veiledning/kompetanseutvikling 
- Forskning og utviklingsarbeid 
- Næring 
- Digital utvikling 
- Interessepolitikk 

 
Flere av disse punktene griper direkte inn i fylkenes arbeid, og når Hovedstyret har vedtatt 
budsjettet, har man også vedtatt rammene for en relativt detaljert handlingsplan for Norsk 
kulturskoleråd. Det er på den ene siden naturlig at handlingsprogram settes i sammenheng med 
budsjettet, men samtidig utfordrende for Hovedstyret å ha nok tid til å kunne veie de ulike 
aktivitetene og utviklingsområdene opp mot hverandre. 
 
Hele Hovedstyresak 22 ligger som vedlegg slik at styret i Vestfold og Telemark kan bli kjent med 
omfanget. 
 
Hovedstyret vil komme tilbake til enkeltsaker/utviklingsområder i fremtidige møter, og det legges 
derfor opp til at regionstyret drøfter sammenhengen mellom vår nasjonale organisasjon sitt 
handlingsprogram og vårt regionale på styreseminar i januar. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark tar saken til orientering. 
 

 

2021.23 EUs kulturhovedstad 2024 er Bodø – hva gjør Kulturskolerådet?  

 
Direktørens forslag til vedtak: 

«Administrasjonen bes komme tilbake til hovedstyret med et forslag til hvilke aktiviteter 
som er aktuelle og relevante for kulturskolerådet å arrangere, medarrangere eller delta på i 
løpet av 2024 når Bodø er EUs kulturhovedstad, under vignetten ARTICulation. Dette 
inkluderer å undersøke om vi kan legge Landstinget der i oktober 2024.» 
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Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til 
vedtak. 
 
 

2021.24 Sak fra årsmøtet i Oslo og Viken  

«Kontingentmodell, driftstilskudd og rådgiverressurs»  

 
Saksutredning: 
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken har fattet følgende vedtak: 
 

«Årsmøtet ber hovedstyret i Norsk kulturskoleråd om å gjennomgå kontingentmodell, 
driftstilskudd og rådgiverressurs, og se disse under ett. I dette arbeidet må helheten og 
sammenhengen mellom disse vurderes, og man bør se på hvordan et økt samsvar kan 
styrke organisasjonen som helhet. Årsmøtet ber også hovedstyret se på de uheldige 
utslagene den nye kontingentmodellen har medført for enkelte medlemskommuner, og 
videre om å iverksette treffende tiltak for å begrense den betydelige økningen enkelte har 
opplevd.» 

 
Forslaget fra Oslo og Viken blir vurdert slik av Direktøren: 
 

Administrasjonens vurdering:  
Framlegget fra Oslo og Viken må inngå i en helhetsvurdering knyttet til Norsk 
kulturskoleråd som enhetlig organisasjon. Slik situasjonen er nå tilbakeføres en vesentlig 
større sum til fylkesavdelingene enn det som organisasjonen får inn i medlemskontingent. 
Slik som saksutredningen fra Oslo og Viken viser er økonomien basert på flere elementer. 
Ressursfordelingen, slik den fremstår og beregnes med bakgrunn i vedtakene som er gjort, 
handler om å ha en fordeling som tar opp i seg de ulike utfordringene som finnes rundt i 
landet. Det er landstinget 2024 som har fastsatt systemet for medlemskontingent og 
forskjellig ressursfordeling til fylkesavdelingene. Systemet for driftstilskudd er vedtatt av 
sentralstyret i 2015 etter dialog med fylkesavdelingene.  
 
Forslag til vedtak i hovedstyret:  
Hovedstyret ber om at administrasjonen gjennomgår og konsekvensutreder utfordringer 
og muligheter i de ulike elementene knyttet til både medlemskontingent fra kommunene 
og den helhetlige ressursfordelingen mellom de ulike funksjonsområdene i Norsk 
kulturskoleråd, inkludert fylkesavdelingene, og legger dette frem for Landstinget 2024. 

 
Vurderinger: 
Det synes unødvendig å bruke to år på en slik konsekvensutredning, selv om vedtak om eventuell 
endret kontingentmodell først kan vedtas på Landstinget 2024. Oslo og Viken sitt forslag og 
direktørens vurdering peker også på at økonomien i organisasjonen er basert på flere elementer, 
og det bør være mulig å se på hvilke muligheter man har for å justere både regionale og nasjonale 
bevilgningsvedtak og budsjett tidligere enn dette. 
En slik diskusjon bør også fylkesstyrene være en aktiv part i, all den tid det eksisterer ulike 
regionale utfordringer knyttet til størrelse på medlemskommuner og regioner. 
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På bakgrunn av dette foreslås det et nytt forslag til vedtak i Hovedstyret. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber sitt medlem legge frem følgende forslag til 
vedtak i Hovedstyret i denne saken: 
 

«a. Hovedstyret ber om at administrasjonen gjennomgår og konsekvensutreder 
utfordringer og muligheter i de ulike elementene knyttet til både medlemskontingent fra 
kommunene og den helhetlige ressursfordelingen mellom de ulike funksjonsområdene i 
Norsk kulturskoleråd. 
b. I forkant av dette arbeidet inviteres samtlige fylkesråd å gi en vurdering av eksisterende 
kontingentmodell og også gi innspill på hvilke tiltak som kan treffes allerede i 2022 for å 
begrense negative virkninger av denne. 
c. Administrasjonen bes legge frem en foreløpig rapport for Hovedstyret 4. mai 2022.» 
  

 
 

2021.25 Sak fra fylkesstyret i Troms, Finnmark og Svalbard  

«Sak om utredning av friplasser, til hovedstyret»  

 
Vedtak i fylkesstyret i Troms, Finnmark og Svalbard:  

Styret v/rådgiver melder inn saken til neste hovedstyremøte. Forslag til vedtak i 
Hovedstyret: Administrasjonen lager en veileder til kommunene om hvordan man kan 
opprette og administrere friplasser. 

 
Administrasjonens vurdering:  

Norsk kulturskoleråd kan vise til, og synliggjøre gode eksempler som kommunene kan 
bruke til inspirasjon i sitt arbeid, dersom de ønsker å innføre en ordning med friplasser i 
kulturskolen sin. Dersom vi lager «en veileder til kommunene om hvordan man kan 
opprette og administrere friplasser», kan det oppfattes som at organisasjonen søker å 
gripe inn i kommunenes frihet til selv å organisere egen drift, og det er ikke ønskelig.  

 
Forslag til vedtak i hovedstyret:  

Norsk kulturskoleråd utarbeider en oversikt over gode eksempler på hvordan kommuner 
forholder seg til friplassordninger i kulturskolen. Denne gjøres tilgjengelig for medlemmene 
på nettsiden vår. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til 
vedtak. 
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2021.26 Innspill fra kontrollkomiteen 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til svar 
til kontrollkomiteen. 
  

2021.27 Orienteringer 

  
Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

 
 

Porsgrunn 25.11.2021 

 

Morten Hagevik, leder 
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