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2022.01 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart på side 2 
Innkalling på side 4 
 

Saksbehandler:  Ingolf Dragset 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er utsendt ihht vedtektene og møteplanen.  

 

Fra administrasjonen møter: Ingolf Dragset 
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Invitasjon kun i Outlook denne gang: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hei. 
 
Kaller med dette inn til styremøte 29.april kl 10-14.30 på Fylkeshuset. Torbjørn har meldt forfall, så 
Line kalles herved inn. 
 
Saker:  
 
Orienteringssaker: 
Rådgivers rapport inkl økonomirapport 
Styreleders rapport fra hovedstyret 
Politisk kvarter (hva rører seg i det politiske miljøet som vi bør følge med på?) 
 
Styresaker: 
Utviklingsplan og årshjul 
Ledersamling mai 
Kulturskoledager 2023 
Dialogmøte mellom Statsforvalteren og fylkeskulturavdelinga 
 
Evt. 
 
Sakspapirer kommer ca 14 dager før møtet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingolf Dragset 
rådgiver / kontaktperson 
 

   Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal 
 
telefon: (+47) 934 41 788  
mail: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no  
nettsted: kulturskoleradet.no 
Min arbeidstid er hovedsakelig tirsdag og fredag 09:00-15:00. 
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2022.02 Referatsaker 
Saksdokumenter: Saksdokumenter til Hovedstyremøte 4.mai legges ut her Hovedstyrets 

dokumentarkiv > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no) 

Saksbehandler:  Ingolf Dragset/Julianne Hauge/Anders Riise/Ragnhild Helseth/Kim Thoresen 

Vestre 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

Økonomirapport 1. kvartal 2022 

 

Her er rapporten. Den utdypes muntlig i møtet. 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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Rådgivers rapport 

 

UMM 

Ingen fra Møre og Romsdal gikk videre til fysisk finalkonsert i mai, men men Niels Kretschmer, 

Ålesund, piano (piano klasse 2) fikk inspirasjonspris på 2500 kroner. 

UMM Møre og Romsdal 2022 blir arrangert 19.november med Ålesund kulturskole som teknisk 

arrangør. 

Drømmestipendet 

Disse får stipend fra Møre og Romsdal i 2022: 

Marte Hallingstad Barstad, musikk, Ulstein 

Tarald Kongshaug, musikk, Averøy 

Josefa Berg Hellebust, dans, Sula 

Turneen er i Møre og Romsdal 13.-14. juni. Praktisk hjelp behøves. Jeg sjekker ut og presenterer 

behov i møtet. 

Ny nettside 

Norsk kulturskoleråd har utarbeidet nye nettsider for fylkene. Du finner vår her: 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal Kom gjerne med innspill på innhold 

og evt mangler. 

Arbeid ifm kommune/fylkestingsvalg 

Dette er sak på hovedstyremøte. Det skal utarbeides tekst som skal sendes alle lokallag til alle parti. 

Rådgiver skal før 1.juni finne og organisere i Excel navn og e-post til alle lokallagsledere. Kan dette 

avhjelpes? Det er ønskelig at styret (AU?) sender ut mail (politiker til politiker) til disse. 

Regional Lederkonferanse 

Det er 13 påmeldte til Regional lederkonferanse. Rådgiver er usikker på effekten av dette, og vil gi 

rapport fra gjennomføring av konferansen og respons fra deltagere muntlig i møtet. Er det bedre å 

oppfordre til fysisk deltagelse i Oslo? 

Søknader til Inkluderende kulturskoler 

Rådgiver vet at det er sendt inn søknader fra et samlet Sunnmøre og et samlet Nordmøre og 

Romsdal. Det søkes om koordinatorstillinger begge steder. Rådgiver kan utdype muntlig i møtet fra 

begge søknader. 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal
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Status regionarbeid 

Rådgiver tror at arbeidet med Inkluderende kulturskoler/fordypning kan bli en boost i 

regionarbeidet, og vil følge opp dette når resultatet av tildeling er klart. 

Ny avtale mellom fylkeskommunen og kommunene om Ung kunst og kultur – høring 

Rådgiver har vært med i ei arbeidsgruppe for å utarbeide ny avtale mellom Fylkeskommunen og 

kommunene i Møre og Romsdal ang Ung Kunst og kultur. Denne skal erstatte tidligere avtaler om 

UKM og DKS. Rapporterer mer muntlig, og se egen styresak om dialogmøte. 

Dialogmøte mellom fylkesrådgivere i Norsk kulturskoleråd og fylkesrådgivere KS 

14. juni er det fellesmøte på Gardermoen mellom rådgivere i KS og rådgivere i Møre og Romsdal. 

Agenda er samarbeid og fellesprosjekter. 

 

Leders rapport fra hovedstyret  

 

Leder gir muntlig rapport i møtet. 

Politisk kvarter 

 

Politikerne i styret informerer om aktuelle saker og prosesser som pågår, som er relevante for oss. 
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2022.03 Utviklingsplan og årshjul 
Saksdokumenter:  Årsmøtevedtak, maler for utviklingsplan og eksempel på årshjul 
 
Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset og styret 
 
Saksutredning: 
 
På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt to utviklingsområder. Det er Fordypning og Fremtidens 
kulturskole. I vedtaket står det at styret skal lage utviklingsplan for disse områdene, samt lage et 
årshjul, som skal sendes/kjentgjøres for medlemskommunene. Dette arbeidet må styret starte på. 
Kalender på ny hjemmeside kan være vårt offentlige årshjul, men kanskje må vi ha et årshjul der 
interne frister og arrangement også står? Vi må lage oss en møteplan. 
 
Her er eksempel på årshjul fra Innlandet: 
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Her er mal for utviklingsplan. Rådgiver tar med papirutgaver og redigerbar fil i møtet. 
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Hvordan organiseres arbeidet med å ferdigstille disse dokumentene? 

2022.04 Ledersamling mai 
Saksdokumenter: Invitasjon og program til samling 12.-13.mai i Molde 

Saksbehandler:  Ingolf Dragset/politikere 
 
Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
Saksutredning: 
Her er utsendt invitasjon: 
 

Fylkesledersamling i Møre og Romsdal 

ved Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal 

  
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal inviterer til fylkesledersamling i Molde 12. og 13. mai 2022. 
Her skal vi ta opp tråden fra fylkesårsmøtet og sammen legge en plan for våre vedtatte 
utviklingsområder, Fordypning og Fremtidens kulturskole. Fylkesstyret håper alle 

medlemskommuner blir representerte. Programmet er et utkast, og kan bli endret, men temaene 
er Samskaping og Fordypning, samt politisk språk, strategi og påvirkning. Det blir kjekt å møtes 
igjen! 
  
Program for dagene: 
  
Torsdag 12.mai: 

10:00-16:00 
Samskaping teori og metode v/Ragnhild Skille/Ingolf Dragset 
Fordypning i samskapingslys v/Knut Øverland/Ingolf Dragset 
  
Fredag 13.mai: 
09:00-12.00 Fremtidens kulturskole (pakke 2) v/Torkel Øien/Ingolf Dragset 
13.00-14.30 Politisk språk, strategi og påvirkning v/politikerne i fylkesstyret. 
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Påmeldingsfrist: 15. april 

Sted: Molde Fjordstuer 
Tid: 12. og 13. mai 2022 fra kl. 10:00 første dag til kl. 14:30 andre dag 
Kontaktperson: Ingolf Dragset, E-post: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no Mobil: 934 41 788 

Antall ledige plasser: 21 av 30 
 
Pris: Avhenger av hva man velger 

 
Ikke så veldig god påmelding enda, men jeg skal purre en siste gang. Styret må bli enige om hva som 
skal presenteres siste del av dag to. Hvem deltar? Skal vi ha ei styreøkt kl 16.30 på første dag med 
aktuelle tema for fylket? 
 

2022.05 Kulturskoledager 2023 
Saksdokumenter: Ingen 

Saksbehandler:  Ingolf Dragset og styret 
 
Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
Saksutredning: 
Styret vedtok på siste styremøte at det var ønskelig med kulturskoledager i f.eks Molde i 2023. Dette 
må konkretiseres videre. Hvordan organiserer vi arbeidet med dette? Skal vi sette ned ei 
arbeidsgruppe? Hvem skal evt være med? Skal vi lande dato i møtet, slik at lokaliteter kan bookes? 
Hvor mange tror vi blir deltagere? Kan vi bruke regionene til noe her? 
 

2022.06 Dialogmøte mellom Statsforvalteren og fylkeskommunen initiert av 

Norsk kulturskoleråd M&R 
Saksdokument: Stortingsmelding, PE-strategi, fylkeskulturstrategi, ny avtale mellom 

fylkeskommunen og kommunene, brev fra statsforvalteren til 
kommunene.  

 
Saksbehandler:   Ingolf Dragset 
 
Forslag til vedtak:  Fylkesstyret tar initiativ til et dialogmøte mellom Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune (kultur og 
utdanning) og Norsk kulturskoleråd.  
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Saksutredning: 
Det er et sprik mellom hva som forventes av kulturskolene i de nasjonale dokumentene, og hva som 
blir praktisert på fylkesnivå og lokalt. Stortingsmeldinga og PE-strategi sier at kulturskolene skal være 
en sentral aktør i kommunens tjenestetilbud og en aktør i opplæringsløpet til barn og unge. 
Samarbeid mellom grunnskole og kulturskole er vektlagt tungt. Når vi kommer til fylkesnivået her i 
Møre og Romsdal så henger ikke dette sammen. Fylkeskulturavdelinga tar ikke ansvar for å sette 
kulturskolene som en viktig del av sitt felt, og Statsforvalteren sender ut kravbrev til kommunene på 
opplæringsfeltet der kulturskole heller ikke er nevnt. 
I gamle dager var Møre og Romsdal et foregangsfylke når det gjelder samhandling mellom 
«fylkesmannen», kulturavdelinga og Norsk kulturskoleråd. Er det på tide at vi tar opp igjen hansken? 
Vi har tunge «papir» som begrunner samhandling, og vi har f.eks fordypning som konkret sak. Mange 
fylkeskommuner er tungt økonomisk inne i fordypningsordningene som eksisterer. 
Hvordan tar vi dette videre? 
 
 

2022.07 Eventuelt 
 


