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2022.32 Godkjenning av innkalling og sakskart  

 
Saksdokumenter: Innkalling styremøte 04-2022, side 4 
 Sakskart, side 2 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Saksutredning 

Innkalling til styremøte på Teams ble sendt som e-post 6. mai 2022. Kalenderinvitasjon sendt via 

Outlook-kalender samme dag. 
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2022.33 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokument: Lenke til Møtearkiv Nordland 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2022-03. 

 

 

2022.34 Referatsaker 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 5 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Referatsaken tas til etterretning.  
 

2022.34.1 Rådgivers rapport  

I perioden siden forrige styremøte, har rådgiver fortsatt arbeidet med mal for årsmøtet 2023 i 
nedsatt arbeidsgruppe. Rådgiver har deltatt på møte for rådgivere med fylkesansvar, ansattmøte 
med tema Fremtidens kulturskoleråd, møte om fordypningsarbeidet i organisasjonen, møte med 
regionale arbeidsgrupper i UMM, styremøte med behandling av søknader til utviklingsmidler, møte 
med AU for fylker med utviklingsområde digitalitet, møte i AU, møte om gjennomgang av søknader i 
ordningen «Inkluderende kulturskoler», deltatt på Lederkonferansen og 6. og siste samling i LAP-
studiet og arbeidet i LAP-studiets skrivegruppe. 
 

 

2022.35 Utviklingsplan 

 
Saksdokumenter: «Utviklingsplan, mai 2022», side 6-7 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Utviklingsplanen vedtas. 
 

Saksutredning  
Organisasjonen har jobbet med å få på plass en mal for utviklingsplan. Det har tatt tid å få 

dokumentet på plass. AU har kommet med innspill til utviklingsplanen. Styret gjennomgår punktene i 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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møtet. Ved behov for utdyping, endringer og tilføyelser, endres planen og sendes deretter til ut til 

medlemmene. 
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2022.36 Bodø 2024 

 
Saksdokumenter: Notat tilsendt pr e-post 
 https://bodo2024.no/  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til foreløpig orientering. 
  

Saksutredning  
På forrige kaffemøte, var Bodø 2024 tema. Ut fra diskusjonen kom det et spørsmål til styreleder i 

Nordland fra direktør Morten Christiansen: 

«Kan styret i Nordland utforme et notat eller tankekart som kan drøftes i Hovedstyrets møte i 

september 2022?» 

 

På forrige styremøte ble det gjort vedtak om at AU utarbeider et notat på bakgrunn av diskusjonen i 

møtet og at notatet fremlegges på styremøtet 31. mai 2022. 

 

Styreleder Veronica Vangen Evensen formulerte et notat som ble behandlet i AU 7. mai. 

Notatet er sendt til direktør og politisk sekretariat for kommentarer/innspill. Saken behandles i  

Hovedstyret i september. 

 

https://bodo2024.no/
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2022.37 Politisk arbeid 

Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 8 
 Nyhetssak vedr. digitalitet jf. møte arr. av KD og deltakelse fra direktør  
 Fordypning med mangfold 
 Mangfold, inkludering og innenforskap 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksutredning 
31. mai er fylkesstyrene og rådgivere med fylkesansvar invitert til arbeidsmøte for å samhandle og 
samskape ut fra spørsmålene: Hva gjør fylkene, hva kan ett fylke ivareta og dele med andre, hva kan 
vi samhandle om og samskape? 
 
Saker som tas opp på møtet jobbes det videre med i styremøtet. Sakene er 
 
Digitalitet 
Nordland har digitalitet som ett av sine tre utviklingsområder. 6. april ble det gjennomført et møte 
for alle fylker som har digitalitet som utviklingsområde. Nordland var representert med AU; 
styreleder, nestleder og rådgiver. Representantene kom med innspill på hvordan vi kan jobbe innen 
området ved å skape nye mulighetsrom og vise de gode eksempler både på fylkesnivå og nasjonalt, 
som for eksempel 

✓ digitale verktøy i undervisning, 

✓ erfaringsdeling, 

✓ gode eksempler, 

✓ geografi i fylket utfordring – små kulturskoler og mindre fagmiljø. Dette kan avspeiles i 
kompetansen, og  

✓ Kulturskolerådet kan hjelpe med kompetanseheving 
 
 
Forslag til programtekst til kommunepartiene ved valg 2023, tre hovedpunkter:  

✓ SFO og kulturskolen  

✓ Kulturskolens økonomi. Reduksjon av pris og innføring av en friplassordning  

✓ Utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller for å bedre folkehelsen 
 
 
Presentasjon av strategiene:  

Fordypning med mangfold  
 Mangfold, inkludering og innenforskap 
 
 
 
 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/april/innspillsmote-ny-strategi-digital-kompetanse-og-infrastruktur
file:///C:/Users/sigrunf/Downloads/2021%20Strategi%20Fordypning%20med%20mangfold%20-%20Hovedversjon%201.9%20(2).pdf
file:///C:/Users/sigrunf/Downloads/2022%20Strategi%20Mangfold,%20inkludering%20og%20innenforskap.pdf


Saksliste           Side 9 

2022.38 Økonomirapport første kvartal 

Saksdokumenter:   
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Økonomirapport for første kvartal 2022 tas til orientering. 
 
 
Saksutredning 
I skrivende stund er det ikke mulig å få tilgang i azets. Økonomirapporten legges fram på møtet og 
ettersendes på e-post. 
 
 

2022.39 Oppfølging av medlemskommuner 

Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 9  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksutredning 
På forrige styremøte fordelte styret kommunene mellom de faste styremedlemmene slik: 
 

Veronica Ole Åshild Ulla-Stina Johnny 

Andøy 

Bø 

Flakstad 

Hadsel 

Sortland 

Øksnes 

Vestvågøy 

Vågan 

Beiarn 

Bodø 

Fauske 

Gildeskål 

Hattfjelldal 

Sørfold 

Rødøy 

Saltdal 

Brønnøy 

Grane 

Alstahaug/Leirfjord 

Herøy 

Nesna 

Vefsn 

Bindal 

Hemnes 

Lurøy 

Rana 

Meløy 

Evenes 

Hamarøy 

Narvik 

Steigen 

Sømna 

 
 
Rådgiver tok kontakt med Elin Kvernmoen, Innlandet, som sendte maler for arbeidet 
fylkesavdelingen i Innlandet har gjort. Malene er delt med AU og Åshild Pettersen. Styret fortsetter 
arbeidet med innholdet og hvilke saker som tas opp med medlemskommunene i Nordland. 
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2022.40 Orienteringer 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 10 
 Hovedstyret, dokumentarkiv  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering.  
 
 

2022.40.1 Utlysing utviklingsmidler - tildeling  

 
Saksutredning  
På forrige styremøte ble det vedtatt, med bakgrunn i habilitet, at styremedlemmene Åshild 
Pettersen, Johnny Kristiansen og Ulla-Stina Wiland skulle ta saken til behandling i eget møte.  
Det kom 4 søknader innen fristen. 1 søknad ble levert etter fristen og ble ikke tatt med i 
behandlingen. Tildeling av utviklingsmidlene ble gjort av disse styre-/varamedlemmene på møte 
7.april slik: 
 

RKK Ytre Helgeland                                                                 kr. 15 000 

Kulturskolenettverket i Salten kultursamarbeid               kr. 25 000 

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen                                  kr. 25 000 

Steigen kulturskole                                                                 kr. 25 000 

 
Melding om vedtak ble sendt i e-post til søkerne 6. mai.    
 
 

2022.40.2 Orientering fra Hovedstyremøte 4. mai 

 
Saksutredning  
Nestleder Ole Bøhlerengen deltok på møtet og orienterer styret om sakene og diskusjonene. 
 
 

2022.41 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet, side 10-11 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
  
 

2022.40.1 Regional samhandling i team 

Bakgrunnen er organisasjonens ønske om å videreutvikle samarbeidet mellom veilederne og 

fylkesrådgiverne. Disse skal ha en fysisk samling 2.-3. juni. Som forarbeid til samlingen, prøver disse 

ut samarbeidsformen «team». 

https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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Med utgangspunkt i at Nordland har vært en initiativtaker med å få saken om arbeidet med 

fordypningstilbud i kulturskolene vedtatt på Landstinget 2020, og har «Mangfold og fordypning» som 

ett av sine tre utviklingsområder for perioden, ble det gjennomført et møte med Team A (rådgivere 

fra Troms/Finnmark/Svalbard og Nodland og representanter fra veilederkorpset) 23. mai hvor 

diskusjonen dreide seg om: 

- Hvordan jobbe sammen, veiledere og fylkesrådgivere, for å gi best mulig service til 
medlemskommunene? 

- Utprøving av jobbing i team. Case: Fordypningstilbud  
 

I forhold til selve jobbinga med temaet ‘fordypningstilbud’, diskuterte vi hva som kunne være 

aktuelle måter å jobbe med dette på i, og i forhold til, fylkesavdelingen. 

Det kan være: 

- Forankring.  
o Det er viktig å forankre arbeidet i fylkesavdelingens styre. 
o I forankringsarbeidet kan vi få bistand fra veilederkorpset. 
o Hva betyr arbeidet med fordypningstilbud for Nordland? Hva skal vi gjøre? Hvordan 

skal vi gjøre det?  
o Invitere til dialog for å skape en felles forståelse av tematikken. Hva mener vi? Hva 

betyr det? 
 

- Kartlegging av behov.  
o Har vi en oversikt over hvilke kommuner som har fordypningstilbud? 
o Vet vi hvilke behov kommunene har? 

 

- Styremøte 31. mai i Nordland: 
o Eventuelt-sak med redegjørelse. Mulig med delegering til AU, arbeidsgruppe, 

styreseminar eller annen ønsket arbeidsform.  
 
Rådgiver utdyper saken i møtet. 


