
 

Protokoll  

Norsk kulturskoleråd  
Vestfold og Telemark 

 

Styreseminar og styremøte: 2022-01 

Sted: Nettmøte 

 

 
 

 



Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
 

Leder Morten Hagevik 

Nestleder Øystein Sandtrø 

Styremedlem Signy Gjærum 

Styremedlem Dag Henrik Skatteboe 

Styremedlem Ingrid Holmboe Høibo 

1. varamedlem Marianne B. Gärtner Ous 

2. varamedlem Rønnaug Flatin 

 

Fra administrasjonen: 

Rådgiver Knut Øverland 

 
Forfall: 

1. varamedlem Marianne B. Gärtner Ous 

  

 

Saksliste 

2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2022.02 Prosessuelle saker 

2022.03 Oppsummering fra hovedstyremøtet desember 2021 

2022.04 Økonomi – resultatrapport for 2021 

  

Gjennomføringsplan for styreseminaret/-møtet 

 

2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

 

Saksbehandler:  Knut Øverland  
 
Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

2022.02 Prosessuelle saker 
Mål for styreseminaret: 

1. Bli bedre kjent med organisasjonen Norsk kulturskoleråd 
2. Legge et godt grunnlag for arbeidet i fylkeskulturskolerådet i denne perioden 
3. Drøfte fylkeskulturskolerådets plass og oppgaver i organisasjonen (utvikle en felles 

forståelse) 
4. Bli bedre kjent med hverandre 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1-c6YpSeCq4_SGK-xoeYUlgoQBiPy_sQs/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true


Sakene: 

* Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemarks plass og oppgaver i organisasjonen 
* Styrets arbeidsformer/-måter 
* To-årig utviklingsplan 
* Samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune 
* Politisk arbeid – møter med stortingsbenkene 
* Medlemspleie og relevans 
* Prinsipiell diskusjon rundt forvaltning av utviklingsmidler  
 
Saksdokumenter: Dette dokumentet og notat fra Morten Hagevik 

 
Saksbehandler:  Morten Hagevik og Knut Øverland 
 
 

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemarks plass og oppgaver i organisasjonen og 
styrets arbeidsformer/-måter 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

 
To-årig utviklingsplan  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedtak:   

Styret delegerer til AU og rådgiver å følge opp arbeidet ifm de søkbare 
midlene fra Kulturtanken (12,6 mill.) og Norsk kulturskoleråd (12,5 mill). AU 
arbeider videre med utviklingsplanen og legger frem revidert forslag til neste 
styremøte. 
 

 
Samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1is1VgKmVRvOrLJaDnTwzQssOdaJRVx_S/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true


 
 
 

Politisk arbeid – møter med stortingsbenkene 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
AU jobber med dette fremover og legger frem forslag på neste styremøte hva gjelder innhold 
og gjennomføring.    
 

 

Prinsipiell diskusjon rundt forvaltning av utviklingsmidler jfr styrebehandlingen i 
desember 2021  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

 

2022.03 Oppsummeringer fra hovedstyremøtet desember 2021   
Saksdokumenter: Ingen 

 

Saksbehandler:  Morten Hagevik og Øystein Sandtrø  
 
2021.21 Styreinstruksen 

Tidspunkt for utsending av sakspapirene: 
Det ble ingen endring av utsendelse for hovedstyresakene. Ble en god erfaringsutveksling og 
diskusjon. Administrasjonen mener at det ikke er nødvendig med en behandling av 
hovedstyresakene i fylkesstyret. Øystein argumenterte for at dette er viktig. Vi må se 
hvordan vi kan få en gode gjennomganger av hovedstyresakene i vårt styre i forkant av 
hovedstyremøtene.  
 
 
2021.24 Kontingentmodell, driftstilskudd og rådgiverressurs 

Det skal gjøres en kartlegging og utredning av konsekvensene av innføring av ny 
kontingentmodell og fordeling av ressursene i Norsk kulturskoleråd. Dette legges frem for 
Landstinget i 2024. 
 
2021.25 Friplasser 
Mange kommuner har allerede ordninger for dette. Kulturskolerådet samler alle gode 
eksempler og gjør dette tilgjengelig for medlemmene.  
 



Høringsuttalelse til ny opplæringslov 
Ble endret fra administrativ høringsuttalelse til politisk høringsuttalelse. Ekstraordinært 
hovedstyremøte ble arrangert for å ivareta og kvalitetssikre innhold. Var viktig å få 
konstatert at saker/uttalelser fra Kulturskolerådet av politisk karakter skal behandles i 
hovedstyret.  
 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar oppsummeringene til orientering. 
 

Vedtak: 
Styret tar oppsummeringene til orientering. 
 

 

2022.04 Økonomi - resultatrapport for 2021  
Saksdokumenter: Dette dokumentet og vedlagte resultatrapport for 2021 

  
Saksbehandler: Knut Øverland 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til etterretning.  
 

Vedtak: 
Styret tar økonomirapporten for 2021 til etterretning. 
 

Eventuelt 
Ekstra styremøte avholdes fredag 11. mars kl. 10.00. 1. vara innkalles da styremedlem Dag 
Henrik Skatteboe har meldt forfall. 
 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11H7-ODSVOxF07CC8sdblwV0Kr_LZeTYN/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
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