
 

Fylkesstyremøte 06 – 2022 

Nordland 
 

Torsdag 21.10. kl. 11:00-17:00   

  

Sakskart for fysisk møte   

 

Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø 

 

 
 

 

 

 

 



Saksliste           Side 2 

 

Sakskart til fylkesstyrets møte 21.10.22:  

 

2022.54 Godkjenning av innkalling og sakskart ...................................................................................... 3 

2022.55 Godkjenning av protokoll .......................................................................................................... 4 

2022.56 Økonomirapport tredje kvartal ................................................................................................. 4 

2022.57 Budsjett 2023 ............................................................................................................................ 6 

2022.58 Orienteringer ............................................................................................................................. 7 

2022.58.1 Landsting og landstingskonferanse 2024 ....................................................................... 7 

2022.58.2 Digital erfaringsdelingssamling fordypning høst 2022 ................................................... 7 

2022.58.3 Webinarserie knytta til arbeidet med «Fordypning med mangfold» ............................ 7 

2022.58.4 Hovedstyremøte 7.-8. september .................................................................................. 8 

2022.58.5 Kartlegging av teater og visuell kunst i Nordland og Troms, Finnmark og Svalbard ...... 8 

2022.58.6 Digital formiddagskaffe .................................................................................................. 9 

2022.58.7 UMM Nordland .............................................................................................................. 9 

2022.58.8 Digitale møter med KS regionalt .................................................................................... 9 

2022.59 Referatsaker ............................................................................................................................ 10 

2022.59.1 Rådgivers rapport ......................................................................................................... 10 

2022.60 Oppfølging av medlemskommuner ......................................................................................... 10 

2022.61 Politisk arbeid .......................................................................................................................... 11 

2022.62 Årsmøte 2023 .......................................................................................................................... 11 

2022.63 Uttalelse angående reduksjon av enetimer på MDD-linjene .................................................. 12 

2022.64 Eventuelt ................................................................................................................................. 12 

2022.64.1 Reisestøtte LedPro 2 .................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

  



Saksliste           Side 3 

2022.54 Godkjenning av innkalling og sakskart  

 
Saksdokumenter: Innkalling styremøte 06-2022, denne side 
 Sakskart, side 2 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Saksutredning 

Innkalling til styremøte på Teams ble sendt som vedlegg via Outlook-kalender 3. august 2022.  
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2022.55 Godkjenning av protokoll 

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

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2022-05. 

 

 

2022.56 Økonomirapport tredje kvartal 

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

Forslag til vedtak 
Økonomirapport for tredje kvartal 2022 tas til orientering. 
 
 
Saksutredning 
Styret ønsker en grundig gjennomgang av regnskapet, inklusive status for bruken av egenkapitalen. 
Gunn Otnes, kontorsjef, deltar på møtet under denne saken og orienterer om den økonomiske 
situasjonen. Hun vil også være til stede for å svare på eventuelle spørsmål i sak 2022.58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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Nordland    

   

Organisasjonsnr.: 
875627422 

    

pr. 30.09.22 Perioden, Januar - Desember 

  Regnskap Budsjett Avvik 

Salgsinntekter  109 364,00 
 164 

587,50 - 55 223,50 

Sum driftsinntekter  109 364,00 
 164 

587,50 - 55 223,50 

Bruttofortjeneste  109 364,00 
 164 

587,50 - 55 223,50 

Lønnskostnad  22 500,00  30 000,00 - 7 500,00 

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  3 172,50  6 712,50 - 3 540,00 

Andre personalkostnader   0,00   0,00   0,00 

Sum personalkostnader  25 672,50  36 712,50 - 11 040,00 

Kostnader lokaler  3 500,00   0,00  3 500,00 

Leie maskiner, inventar o.l.   0,00   0,00   0,00 

Kostnadsførte anskaffelser   0,00  3 750,00 - 3 750,00 

Fremmede tjenester   0,00   0,00   0,00 

Kontorkostnad   0,00  67 874,94 - 67 874,94 

Telefon, porto o.l.   0,00  3 750,00 - 3 750,00 

Kostnad og godtgjørelse for reiser  11 008,00  30 000,00 - 18 992,00 

Kontingenter og gaver   0,00   0,00   0,00 

Annen kostnad  268 068,44  22 500,00  245 568,44 

Sum driftskostnader  282 576,44 
 127 

874,94  154 701,50 

Driftsresultat 
- 198 

884,94   0,06 - 198 885,00 

Finansinntekter   0,00   0,00   0,00 

Finanskostnader   0,00   0,00   0,00 

Sum finans   0,00   0,00   0,00 

Resultat før skatt 
- 198 

884,94   0,06 - 198 885,00 

Årsresultat 
- 198 

884,94   0,06 - 198 885,00 

    

    

IB EK 500 734,53   

Resultat pr 30.09.22 -198 884,94   

    

EK pr 30.09.22 301 849,59   
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2022.57 Budsjett 2023 

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

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtets vedtak for budsjett 2023 endres ikke. 

 

Saksutredning 

Årsmøtet i Nordland i 2021 vedtok budsjett for 2022 og 2023. Styret har anledning til å omdisponere 

midler innenfor gitt ramme. AU drøftet saken på sitt møte 30.september. AU legger ikke fram forslag 

til endringer for styret i budsjettet for 2023. 
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2022.58 Orienteringer 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 7-9 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering.  
 
 

2022.58.1 Landsting og landstingskonferanse 2024 

 
Saksutredning  
I Hovedstyrets møte 7.-8. september 2022, ble det vedtatt at det skulle 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 skal legge frem 
første skisse av planene for hovedstyremøtet i desember. 
 
I saksfremlegget til Hovedstyret framgår det at kjernen i prosjektgruppa vil være de to nordligste 
fylkeslagene og politisk sekretariat. Prosjektgruppa består pr i dag av fylkesleder i Nordland, Veronica 
Vangen Evensen, fylkesleder i Troms, Finnmark og Svalbard, Pål Jentoft Johnsen, og leder for politisk 
sekretariat, Lars Emil Johannessen. 
 
Det er brammet befaring i Bodø 14. november 2022. I tillegg til prosjektgruppa, er nestleder Terje 
Lindberg, rådgiver Sigrun Fostad og rådgiver Kristin Geiring invitert. Gruppa skal ha møte med Bodø 
2024 og starter arbeidet med hva konferansedelen skal inneholde og avklaringer rundt hvem i 
organisasjonen som skal engasjeres i arbeidet, både i forhold til Landstinget og i forhold til 
konferansen. 
 
 

2022.58.2 Digital erfaringsdelingssamling fordypning høst 2022   

 
Saksutredning  
9. november kl. 09:30-14:15 inviteres alle som er interessert i kulturskolenes arbeid med 
fordypningstilbud til digital dialogkonferanse. Invitasjon til deltagelse er sendt til kommunene. 
Nestleder, Ole Bøhlerengen, bidrar med innlegg på møtet. 
 
Høstens dialogkonferanse, med fokus på kulturskolens fordypningsprogram, er den første i en rekke 
på tre slike konferanser og er et tiltak knyttet til ordningen Inkluderende kulturskoler.   
 Dialogkonferansene er også et tiltak i Norsk kulturskoleråd sitt arbeid med å bidra til utvikling av 
opplæringsprogramfrodypning i landets kommuner, med fokus på regional samhandling.  

 

 

2022.58.3 Webinarserie knytta til arbeidet med «Fordypning med mangfold» 

 
Saksutredning  
Norsk kulturskoleråd tilbyr en serie med webinarer – seks i tallet – knytta til arbeidet med 
strategien Fordypning med mangfold. Disse digitale møteplassene skal bidra til å nå målene en har 
satt seg for arbeidet med strategien for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram. 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mai/inkluderende-kulturskoler-24-tiltak-faar-stotte
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  De tre målene webinarene er ment å bidra til oppnåelse av, er at strategien skal bidra til å 
  

• styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de 
bor 

• skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, 
med en nasjonal forankring 

• sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til 
kulturskolenes fordypningsprogram 

  
Samtlige webinarer arrangeres via Zoom og på fredager, med start kl. 08.30 og med halvannen times 
varighet. Hvert webinar består av en innledning eller forelesning samt fortellinger fra praksisfeltet. På 
noen webinar vil det også kunne legges opp til innspill i plenum. 
 
 

2022.58.4 Hovedstyremøte 7.-8. september 

 
Saksutredning  
Styreleder orienterer fra møtet. 
 
 

2022.58.5 Kartlegging av teater og visuell kunst i Nordland og Troms, Finnmark og Svalbard 

 
Saksutredning  
Tidlig i høst ble det sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor mange kulturskoler som 
tilbyr teter og visuell kunst. Svarfristen var 1. september. For visuell kunst svarte 15 kulturskoler, og 
13 av disse har tilbud om visuell kunst. For teater svarte 10 kulturskoler, og 4 av disse har tilbud om 
teater. 
 
Svargrunnlaget er tynt, og det er derfor usikkert om dette gir et riktig bilde av tilstanden for disse 
fagene i de nordligste fylkene.  
 
Ut fra de kulturskolene som har svart, og som har tilbud innen fagområdene, kan vi likevel lese at 
innen visuell kunst har halvparten av kulturskolene (7) lang tradisjon, 20-33 år, for å ha dette 
tilbudet. Innen teater har faget eksistert i 10-30 år. Innen begge fagområder har få av kulturskolene 
faste samarbeidspartnere. Lærere på teater har relevant bakgrunn. Bakgrunnen for lærere i visuell 
kunst varierer fra realkompetanse til master-nivå. 
 
Undervisningsåret for teaterfaget oppgis å være 36-38 uker, mens innen visuell kunst varierer det fra 
22-38 uker. De fleste har like langt undervisningsår som andre fagområder innen samme kulturskole. 
Årsrammen er for de fleste 741 undervisningstimer pr år, men det er kulturskoler som har gjort 
tilpassinger med lavere undervisningstid og mer tid satt av til for-/etterarbeid.  
 
Antall elevgrupper innen visuell kunst varierer fra 1-15 grupper i samme kulturskole, og antall elever 
er fra 4-15 pr gruppe. Undervisningtiden ligger på 1, 1,5 eller 2 timer, med opptil 3 timer for enkelte 
grupper/voksne elever. 
Antall elevgrupper innen teater er 2-5, og antall elever er fra 10-15 elever pr gruppe. 
 
Rådgiver jobber med å få inn flere svar og vil komme tilbake med en bredere orientering på et senere 
tidspunkt. 
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2022.58.6 Digital formiddagskaffe 

 
Saksutredning 
Rådgiver sender Outlook-innkalling til medlemskommunene på fastsatte datoer og med oversikt over 
tema på møtene. Datoer og tidspunkt for «Digital formiddagskaffe» 2022-2023: 
28. oktober  kl.10:00 
25. november  kl. 12:15*) 
27. januar  kl. 12:15*) 
24. februar  kl. 10:00 
31. mars  kl. 10:00 
13.-14. april  Lederkonferanse 
26. mai  kl. 10:00 
 
*) Annet tidspunkt grunnet møtekollisjon 
 
 

2022.58.7 UMM Nordland 

 
Saksutredning  
Ved påmeldingsfristens utløp 1. oktober, var det kun ett innslag påmeldt til konsertklassen.  
I uke 40 ble det besluttet at det ikke arrangeres UMM i Nordland i 2022. Det ble avklart at det ikke er 
aktuelt for deltakerne å delta på UMM i Tromsø eller Trondheim. Det jobbes med å tilby en alternativ 
arena for de fire deltakerne i klaverkvartetten, samme dag og sted.  
 
Lokal arrangør, Vefsn kulturskole og Vefsn-Ensemblet, i samarbeid med Rana Pianoforening med 
flere, jobber for å høyne deltakelsen i 2023. 
 
UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og 
Norges musikkhøgskole. De involverte organisasjonene jobber med anbefalinger for UMM i 
fremtiden. Arbeidet ferdigstilles innen jul 2022. 
 
 

2022.58.8 Digitale møter med KS regionalt 

 
Saksutredning  
14. juni arrangerte KS og Norsk kulturskoleråd et felles møte for Kulturskolerådets rådgivere med 
fylkesansvar og KS-ansatte med regionsansvar. Møtet ble fulgt opp med en «digital kaffekopp»  
22. september. I forbindelse med siste møte, ble alle deltakere oppfordret til å fortsette kontakten 
med «sine» i «sin» region. 
Seniorrådgiver Inger-Lise Bush Hansen i KS Nord-Norge og Kulturskolerådets rådgiver Sigrun Fostad, 
startet det regionale samarbeidet med en digital kaffekopp 23. september. Denne ble fulgt, sammen 
med seniorrådgiver Mona Halsbakk, også i KS Nord-Norge, med en ny digital kaffekopp 7. oktober.  
 
Det ble utvekslet informasjon om arrangementer som KS sin høstkonferanse, strategikonferanse som 
arrangeres hver vår og KS sine fellesmøter i fylket. Neste fellesmøte arrangeres i mai 2023 i Bodø. 
Kulturskolerådet informerte om fylkesavdelingens årsmøte i oktober/november 2023 og Landsting og 
Landstingskonferanse i Bodø i oktober 2024. 
 
Første mulige møtepunkt er KS sin høstkonferanse i Bodø 25.-26. oktober. Rådgiver i 
Kulturskolerådet kom med tilbud om å bidra med kulturelt innslag. Dette ble positivt mottatt og 
følges opp videre av rådgiver. Neste «digitale kaffekopp» er berammet til 28. oktober.  
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2022.59 Referatsaker 

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

Forslag til vedtak 
Referatsaken tas til etterretning.  
 

2022.59.1 Rådgivers rapport  

Aktivitet i perioden siden forrige styremøte: 
2.9 UMM felles møte regionale arbeidsgrupper, Teams 
6.-7.9 Erfaringsdelingssamling for veiledere og rådgivere med fylkesansvar, Kringler gård 
9.9 Arbeidsdag med rådgiver Kristin Geiring. Mal styrets beretning m.m., Skjerstad 
13.9 Ansattmøte, Teams 
13.9 Rådgivermøte, Teams 
22.9 Digital kaffekopp, samhandling KS og Kulturskolerådet i region 
30.9 Webinar om fordypning med mangfold – 1  
30.9 AU-møte, Teams 
3.-7.10 Avklaringer rundt UMM Nordland. Avklare aktualitet for alternativt arrangement. 
07.10 Digital kaffekopp, samhandling KS og Kulturskolerådet i region – oppfølging fra 22.9 
11.10 Rådgivermøte 
18.10 Webinar kulturskoleutvikling, portefølje 4 
21.10 Webinar fordypning med mangfold – 2  
 
 

2022.60 Oppfølging av medlemskommuner 

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

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
Saksutredning 
Styremedlemmene jobbet med oppfølging av kommunene fram til styremøtet 1. september og har 
fortsatt arbeidet videre fram til styremøtet 21. oktober. Styremedlemmene orienterer hverandre på 
styremøtet og drøfter hvordan saken følges opp videre. 
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2022.61 Politisk arbeid 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, denne side 
 Kulturstrategi for Nordland 2023-2027 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksutredning 
I sitt politiske arbeid er styret opptatt av hvem vi i Kulturskolerådet kan påvirke og hvem som kan 
fatte gode beslutninger for våre interesser. 
 
Dialog med Stortingsbenken 
Oppfølging etter framlegg av statsbudsjettet. Styret drøfter hvordan saken følges opp.  

 
Oppfølging e-postutsending til fylkets politikere 
Henvendelsen til alle partiene i fylket er fulgt opp med hyggelig påminnelse om at Norsk kulturskole-
råd Nordland er tilgjengelig for spørsmål og dialog. Filmen «Oppdag kulturskolen» ble sendt med. 

 
Digitalitet 
Informasjon om digital “Formiddagskaffe med Kulturskolerådet”, hvor interesserte innen de ulike 
temaene oppfordres til å delta, vil sendes medlemskommunene før styremøtet.  

 
Kommunevalget 2023 
Styret drøfter hva de kan bidra med inn mot kommunevalget i 2023.  
 
Høring Kulturstrategi Nordland 
Styret drøfter saken og vurderer om det er aktuelt å komme med en høringsuttalelse. 
 
 

2022.62 Årsmøte 2023 

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

Forslag til vedtak 
AU og rådgiver jobber videre med saken. 
  

Saksutredning  
Årsmøtene i fylkes-/regionsavdelingene holdes i henhold til vedtektene § 3.4.2 i perioden oktober-
november i oddetallsår. Det er avklart at Hovedstyrets nestleder, Terje Lindberg, har takket ja til å 
bidra på årsmøtet/årsmøtekonferansen. Med bakgrunn i dette, kan styret nå sette dato. Tidspunkt 
og videre rammer for innholdet drøftes i møtet. 

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000259709&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3138&
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2022.63 Uttalelse angående reduksjon av enetimer på MDD-linjene 

Saksdokumenter: Dette dokumentet, denne side 
 
Saksbehandler: Veronica Vangen Evensen, styreleder 
 Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

Saksutredning  
Det har kommet en muntlig forespørsel til Kulturskolerådet fra MDD-linja på Sortland. Forespørselen  

gjelder uttalelse angående reduksjon i antall enetimer ved MDD-linjene. Reduksjonen gjelder alle 

MDD-linjene i Nordland. I og med at dette vil medføre trangere kår for de estetiske fagene, samt et 

forringet tilbud til ungdom i fylket som vil fordype seg på et instrument, ønsker AU at styret drøfter 

om det er aktuelt å komme med en uttalelse. Styreleder sender utkast til uttalelse til styrets 

medlemmer i forkant av møtet, eller legger et utkast fram i møtet.  

 
 

2022.64 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet, denne side 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 
 

2022.64.1 Reisestøtte LedPro 2 

Rana kulturskole har spurt om fylkesavdelingen bidrar med reisestøtte til deltakere fra Nordland som 
deltar på LedPro 2 med oppstart i januar 2023 på Gardermoen. Påmeldingsfristen for studiet er 15. 
oktober. Merete Wilhelmsen, Kulturskolerådets ansvarlige for gjennomføringen av utdanningen, har 
godkjent å utsette påmeldingsfristen til forespørselen om reisestøtte er behandlet i styret på møte 
21. oktober. 
 
Fylkesavdelingen i Troms, Finnmark og Svalbard har innvilget reisestøtte for to deltakere på LedPro 2, 
med inntil kr. 1000 pr samling (totalt 6 samlinger) pr deltaker. Midlene blir omdisponert fra 
fylkesavdelingens andre aktiviteter. 
 
Forespørselen kom etter at AU hadde møte og er derfor ikke drøftet i forhold til fylkesavdelingens 
budsjett for 2023.  
 
 


