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2022.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling på Outlook 
 
 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 

 

2022.02 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter: Protokoll 2021-05 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 

 

2022.03 Referatsaker 

 

Saksdokumenter:   
Saksbehandler Elin Kvernmoen, Rådgiver 
Saksutredning:  

 

Interpellasjonsdebatt om kulturskolen på Stortinget 

Fra kulturskolerådets nettside: 

file:///C:/Users/Elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/StyremÃ¸ter%202021/2021-02/Protokoll%202021%20-%2002%20%20Norsk%20kulturskolerÃ¥d%20Innlandet.pdf
file:///C:/Users/elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/StyremÃ¸ter%202021/2021-05/Protokoll%202021-05.pdf
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I en interpellasjon stilte stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) (Oppland) spørsmål til 

kunnskapsministeren, om hvilke tiltak ministeren har tenkt å iverksette for at alle barn og 

unge skal ha mulighet til å få kulturskoleundervisning.  

 

Kunnskapsminister Tonje Brenna svarte i positive vendinger om at regjeringa ser kulturskolen 

som viktig for mange barn og unge og sa at Kunnskapsdepartementet vurderer flere tiltak 

som en håper skal kunne bidra til å gjøre kulturskolen til et reelt tilbud for flere barn og unge. 

 

Kunnskapsminister Tonje Brenna sa blant annet at kulturskolen er en viktig del av mange barn 

og unges liv, og at opplæringen de får der gir dem mulighet til å utfolde seg kreativt. Hun 

understreket også at for noen er kulturskoleundervisning det første steget mot en profesjonell 

karriere innen kunst og kultur. 

Brenna sa at det er viktig at kulturskolen er både skole-, fritids- og kulturtilbud. Videre sa hun 

at det at barn og unge har tilgang til kunst- og kulturopplæring av høy kvalitet, er en del av et 

større demokratiprosjekt. Brenna mener dette bidrar til sosial utjevning og er et viktig bidrag 

til inkludering og integrering. 

Hun understreket også viktigheten av at kulturskolen må ses i sammenheng med 

utdanningspolitikken, og uttrykte glede over at kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, og 

derfor ligger i Kunnskapsdepartementet. – Det gir oss gode muligheter til å se kulturskolen, 

barnehagen, skolen, SFO og høyere utdanning i en sammenheng, sa Tonje Brenna. 

Kunnskapsministeren viste også til at Utdanningsdirektoratet har fått et tydelig oppdrag med 

å følge opp flere punkt i barne- og ungdomskulturmeldinga, og nevnte også at Norsk 

kulturskoleråd er en viktig samarbeidspart for direktoratet i denne sammenhengen. 

Brenna sa også at den høye kompetansen hos de ansatte i kulturskolen er en uutnyttet 

ressurs, når det gjelder å benytte denne kompetansen i samspill med kompetanse i 

barnehage, skole og SFO. 

 Kunnskapsministeren sa seg ikke fornøyd med at bare 13 prosent av alle barn i 

grunnskolealder går på kulturskole. Og hun fortalte også at det nå vurderes om en satsing på 

SFO kan ses i sammenheng med en satsing på kulturskolen. 

 

Stortingsmøtet 11. januar kan ses i opptak på Stortingets nett-tv 

(I opptaket starter kulturskoledebatten kl. 14:44:30 og er ferdig kl. 15.38.25, avbrutt av en 

voteringsrunde fra kl. 14.54.30 til 15.10.00) 

 

  

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/Storting/01/11/Stortinget-20220111-095455.mp4&msid=305&meid=11010
https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/Storting/01/11/Stortinget-20220111-095455.mp4&msid=305&meid=11010
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Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 
2022.04 Styreinstruks med styreplan   
 
Saksdokumenter:  Styreinstruks  Årshjul 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning:  

 

Styreinstruks:  

Styreinstruksen er noe revidert. 

Det utarbeides også en styreplan med datoer for styremøtene i 2022 – 2023. Disse legges på 

nettsidene. Datoene settes i sammenheng med hovedstyrets møter. Disse vises i årshjulet sammen 

med planlagte aktiviteter i organisasjonen. 

 

Årshjul 2021-2023 Innlandet, utkast: 

 

2021 

Måned Aktivitet Kommunene: 

Kulturskolens ansatte 

Kulturskoleledere Fylkesstyret Hovedstyret 

(kun for 

styreleder) 

Oktober Årsmøte     

November   18. – 19.11.21 

Ledersamling Oslo 

17.11.21 

Styremøte 2021-

05, Oslo 

 

Desember     02.– 03.12, 2021-

4 

2022 

Januar  13. januar 

Musikkpedagogdagen 

13. januar 

Musikkpedagogdagen 

  

Februar Vinterferie 

uke 9 

  4. februar 8. – 9. februar 

Mars  Fagdager  

17. – 18.03.22? 

 1.mars: frist 

søknader stim. 

midler 

 

April Påske uke 

15 

 22. april 

Lederkonferanse 

NMH 

22. april 

Lederkonferanse 

NMH 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/8306/orig/2021%20Styreinstruks%20hovedstyret%20og%20fylkesstyrene%20v.2.pdf
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Mai     4. mai 

Juni      

Juli Sommerferie 

August Arendalsuka 

uke 33, 15. – 

19.08  

    

September     7. – 9. september 

Oktober      

November      

Desember     1.desember 

2023 

Januar      

Februar Vinterferie 

uke 9 

    

Mars      

April      

Mai      

Juni      

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. Rådgiver lager en styreplan og sender digital innkalling til møtene. 

 

 
2022.05 Politisk arbeid mot fylkesbenkene på Stortinget 
 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning: Elin Kvernmoen, rådgiver 

 

Bakgrunn; 

Med utgangspunkt i visjonen til Norsk kulturskoleråd, vil vi arbeide opp mot nasjonale og regionale 

myndigheter for å bedre rammevilkårene for de kommunale kulturskolene.  

Forslag til vedtak: 

Representanter fra fylkesstyret kontakter stortingspolitikerne fra Hedmark og Oppland til en dialog.  
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2022.06 Utviklingsplan 
 
Saksdokumenter:  Protokoll Årsmøte 2021 Utviklingsplan Innlandet 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning: Elin Kvernmoen, rådgiver 

 

Innledning: 

I etterkant av Årsmøte 2021 og ledersamlingen november 2021, starter arbeidet med å lage en 

utviklingsplan og et årshjul (jfr. Sak 2022.04).  

For å lage en god prosess på dette arbeidet, brukes det noe veiledningsmetodikk.  

- Vedlegg 1: Lotusdiagram med utgangspunkt i de 3 vedtakene fra årsmøtet. 

- Vedlegg 2: Prioriteringsmodell 

- Vedlegg 3: Utviklingsplan 

 

Styrets innstilling til årsmøtet:  

Norsk kulturskoleråd Innlandets styre presenterer disse punktene som utviklingsområder for 

perioden 2022-2023, og legger opp til debatt. Årsmøtet vedtar hvilke 3 utviklingsområder 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. (Dette punktet er ikke til valg, siden det vil ligge til grunn for 
politisk arbeid) 

• 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  

file:///C:/Users/elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/STYREARBEID/Ã�rsmÃ¸te%202021/Protokoll/Protokoll%20NKSR%20Innlandet%20Ã�rsmÃ¸te%202021%20signert.pdf
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/personal/elin_kvernmoen_kulturskoleradet_no/Documents/Documents/INNLANDET/Styremøte%20INNLANDET/Styremøter%202022/Utviklingsplan%20Norsk%20kulturskoleråd%20Innlandet%202022-2023.docx
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• I perioden skal styret jobbe for å styrke kommunale planverk og strategier og øke 
kunnskapen om samskapingsmuligheter på tvers av sektorer.  

• Annet (benkeforslag presentert av forslagsstiller) 

Utviklingsplan og årshjul for perioden utarbeides av det kommende fylkesstyret og gjøres 

tilgjengelig for medlemmene. 

Årsmøtets vedtak:  

I perioden 2022 – 2023 skal styret i Norsk kulturskoleråd Innlandet jobbe for alle 

utviklingsområdene, men legge størst vekt på disse 3 punktene.  

3. I perioden skal styret jobbe videre med å legge til rette for optimalisering av 

regionale samarbeidsformer  

4. I perioden skal styret hjelpe medlemskommunene til å sette ekstra fokus på 

mulighetene som åpnes med digital didaktikk for kulturskole  

5. I perioden skal styret jobbe for å styrke kommunale planverk og strategier og øke 

kunnskapen om samskapingsmuligheter på tvers av sektorer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

2022.07  Egenkapital disponering 
 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning: Elin Kvernmoen, rådgiver 

 

Innledning:  

Etter vedtak fra styremøtene 2021.04 og 2021.05, skal egenkapitalen fordeles; 

Vedtak 2021.27 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. 

Vedtak 2021.34:  Jfr. Vedtak 2021.27, disponeres egenkapitalen fordelt på stimuleringsmidler 

og kompetanseheving. Fordeling av ansvar for videre arbeid avklares på styremøte 2022-01.  

1. Stimuleringsmidler (lokale utviklingsmidler) er utlyst med forlenget søknadsfrist 1. mars. 

I utlysningsteksten henvises det til at midlene kan tildeles prosjekter innen fordypningstilbud, 

men andre målsettinger tildeles også.  
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Inkluderende kulturskole er en ordning som er utarbeidet nasjonalt innen fordypning 

(funksjonsområde Veiledning og rammeplanutvikling). Sparebankstiftelsen DNB støtter denne 

ordningen med kr. 12.5 mill.  

Det er klarert fra ordningen at eventuelle søknader fra kommunene til fylket kan inngå som 

egenkapital til søknader til ordningen Inkluderende kulturskole. 

2. Kompetanseheving: Faglig inspirasjon har vært mangelvare de to siste årene. For å gi lærere og 

ledere i fylket et løft, arrangerer fylket fagdager.   

Oppgaver videre: 

• Styret setter rammer for dagene med antall og ressurser. 

• Arbeidsgruppe for arrangering av fagdagene 

Forslag til vedtak: 

Styret setter i gang organiseringen av fagdager med disse i arbeidsgruppen: 

 

2022.08 Kommunikasjon og rolleforståelse 
 
Saksdokumenter:  Presentasjon av organisasjonen, utkast 

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning: Elin Kvernmoen, rådgiver 

 

Innledning: 

Styrets medlemmer fordeles på de regionale teamene. Når styremedlemmet møter teamene, er det 

viktig at vi snakker samme språk og har samme agenda for møtene.  AU hadde et ønske om at det 

utarbeides en presentasjon av organisasjonen og en forventningsavklaring for styremedlemmene. 

Kommunene oppfordres også til å kunne bruke denne presentasjonen når de møter sine skoleeiere.  

Presentasjonen omtaler 

o Hvem og hva er Norsk kulturskoleråd 

o Organisasjonskart 

o Hva er styrets oppgaver 

o Årsmøtevedtakene 

o Hvordan fylkesstyret jobber i forhold til hovedstyret, 

o M.m. 

 

Forslag til vedtak: 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/personal/elin_kvernmoen_kulturskoleradet_no/Documents/Documents/INNLANDET/STYREARBEID/Presentasjoner/Presentasjon%20av%20organisasjonen,%20utkast.pptx
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2022.09 Eventuelt 
 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, rådgiver 

Saksutredning: Elin Kvernmoen, rådgiver 

 

 


