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TIDSPLAN: 

 

Onsdag 7.9.: 

Kl. 1500: Orientering om UKM sitt arbeid med digitalitet ved Frank Haugseth og Ole Martin Pedersen 

  Gjestad. 

 

Kl. 1600: Styreseminar: 

Hvor står hovedstyret nå, midt i landstingsperioden, med utgangspunkt i hva    

styringsdokumentene sier? Hva blir viktig fremover mot landstinget i 2024? Innledning ved 

Helga Pedersen.  

Kl. 1730: Orienteringssak 2, ved Anders Rønningen. 

Kl. 1800: Pause. 

Kl. 1930: Middag.  

 

Torsdag 8.9.: 

Kl. 0830: Møtestart, jfr. sakskartet. 

Kl. 1015: Orienteringssak 4. 

Kl. 1030: Orienteringssak 1. 

Kl. 1055: Orienteringssak 3. 

Kl. 1120: Lunsj og hjemreise. 
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2022.15 Godkjenning av innkalling og sakskart 
  

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, med disse forfallene: 
- Inger Margrethe Stoveland, Agder meldte forfall, vara kunne ikke møte. 

- Jertru Torsdotter Stallvik, Innlandet meldte forfall, vara kunne ikke møte. 

- Terje Lindberg meldte forfall. Nestleder har ikke vara. 

- Anders Rønningen, ansattes representant meldte forfall til dag 1, vara kunne ikke møte. 

- Julianne Hauge, Møre og Romsdal meldte forfall til dag 2, nestleder Torbjørn Larsen møtte via 

Teams. 

 

- Fra administrasjonen møtte:  

o Morten Christiansen, Lars Emil Johannessen og Ole Jakob Nedrebø. 

o Torkel Øien, Fabiola Charry og Anders Rønningen orienterte via Teams. 
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2022.16 Referatsaker 
 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 
Vedtak:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

2022.17 Sak fra fylkesstyret i Nordland, om Bodø 2024. 
 
Forslag til vedtak: 
Det settes ned en prosjektgruppe på minimum tre personer som får mandat, tid og budsjett til å 
planlegge kulturskolerådets innsats rundt landstinget med tilhørende konferanse i Bodø i oktober 
2024. Prosjektgruppen legger frem første skisse av planene for hovedstyremøtet i desember. 
 
 
Vedtak:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2022.18 Tre saker fra årsmøtet i Vestfold/Telemark 
 
Forslag til vedtak: 

1. Hovedstyret tar notatet «Post korona Kulturskole» til orientering, og ser på den som svar på 
fylkesårsmøtets innspill. 

2. Hovedstyret mener at oppfølgingen av sak 2022.03 om vårt samarbeid med Udir, svarer ut 
fylkesårsmøtets innspill om kulturskolestatistikk. 

3. Hovedstyret mener at kulturskolerådet både politisk og administrativt i høy grad følger opp 
Meld. St. 18. En ser derfor ikke at det er behov for å opprette en slik åpen ressursbank. 

 
 
Vedtak:  
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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2022.19 Om kulturskolerådets forhold til fylkene 
  
Forslag til vedtak: 

1. Fylkesstyrene oppfordres til å sette saken på dagsorden. 
2. Administrasjonen får i oppdrag å utrede saken om fylkeskommunene og medlemskap i Norsk 

kulturskoleråd. 
3. Saken tas opp i hovedstyrets møte 01.2023. 

 
 
Endringsforslag fra Ingvill Dalseg: 
1. Administrasjonen utarbeider en «smørbrødliste» for hvorfor Norsk kulturskoleråd og kulturskolen 
er en viktig samarbeidspart for fylkeskommunen. Denne listen behandles og godkjennes av AU. 
 
2. Fylkesstyrene får tilsendt «smørbrødlisten» og oppfordres til å avtale møter med respektive 
fylkeskommuner for å sette kulturskolen på dagsorden.  
 
3. Politisk sekretariat bes, eventuelt sammen med aktive politikere i Norsk kulturskoleråd, å skrive 
forslag til interpellasjon. Interpellasjonen skal inneholde forslag om samarbeid og/eller medlemskap i 
Norsk kulturskoleråd, interpellasjonen kan fremmes for fylkesting av politikere på fylkesnivå. 
 
4. Saken følges opp i HS styremøte 2023.01, hvor erfaringer utveksles og deles. 
 
 
Vedtak:  
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2022.20 Orienteringer 
 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

 
Vedtak:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

2022.21 Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet. 

 


