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2022.65 Godkjenning av innkalling og sakskart  

 
Saksdokumenter: Innkalling styremøte 07-2022, 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 18. september 2022.  
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2022.66 Godkjenning av protokoll 

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

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2022-06. 

 
 

2022.67 Orienteringer 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 4-6 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering.  
 
 

2022.67.1 Landsting og landstingskonferanse 2024 

 
Saksutredning  
Fylkesstyrets leder orienterer fra befaringen i Bodø 14. november 2022.  
 
 

2022.67.2 Digital erfaringsdelingssamling fordypning høst 2022   

 
Saksutredning  
9. november kl. 09:30-14:15 var det planlagt erfaringsdelingssamling fordypning som nettbasert 
møte for Nordland og Troms, Finnmark og Svalbard. Møtet ble utsatt og ny dato blir i månedsskiftet 
november/desember. Ny invitasjon sendes til medlemskommunene innen utgangen av uke 45. 
 
 

2022.67.3 Webinarserie knytta til arbeidet med «Fordypning med mangfold» 

 
Saksutredning  
Norsk kulturskoleråd tilbyr en serie med webinarer knytta til arbeidet med strategien Fordypning 
med mangfold. Rådgiver, og eventuelt styremedlemmer, orienterer fra webinaret 18. november med 
temaet «Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole og videregående skole». 
 
9. desember går årets siste webinar i serien av stabelen med temaet «Frivillighetens rolle i forhold til 
hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypning». 
 
Webinarene arrangeres alltid på fredager, alltid på Zoom, og starter alltid kl. 08:30. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2022.67.4 Hovedstyremøte 1. desember 

 
Saksutredning  
Fylkesstyrets leder orienterer om sakene til møtet. 
 
 

2022.67.5 Digital formiddagskaffe 

 
Saksutredning 
Digital formiddagskaffe starter opp 25. november kl. 12:15-13:00.  
Tema for møtet er «Ansvaret for musikkopplæringen i kommunen» - kan revisjon av rammeplanen 
bidra til at vi kan utvikle tydelig ansvar, felles systemer og mer likhet i tjenestetilbudet vårt?  
Innleder er Torunn Baade Aalstad, kulturskolerektor Steigen. Torunn tar utgangspunkt i samarbeid 
korps-kulturskole.  
 
Neste digitale formiddagskaffe er 27. januar kl. 12:15-13:00.  
Tema for møtet er «Smakebytes». Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen ble tildelt Nordeas 
innovasjonsstipend i 2021. Prosjektet har brukt eksisterende teknologisk infrastruktur og knytta den 
sammen med lokale læreres pedagogiske kompetanse for å gi barn og unge et unikt tilbud innenfor 
akkurat det de er interessert i. 
Innleder er Veronica Vangen Evensen, kulturskolerektor Sortland og medlem i 
Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. 
 
 

2022.67.6 Høstkonferanse KS 25.-26. oktober, Bodø 

 
Saksutredning  
Kulturelt bidrag fra Norsk kulturskoleråd i forbindelse med KS sin Høstkonferansen på Scandic Bodø 
var pianoelev Live Djupvik Stenvold, 9 år, fra Fauske kulturskole. Live spilte 3 små melodier, og 
innslaget ble godt mottatt. 
 
Neste digitale møte blir fredag 9. desember kl. 12:00-12:30. Tema for møtet er stortingsmelding 18 
(2020-2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» som utgangspunkt 
for innlegg fra Norsk kulturskoleråd på felles fylkesmøte i KS våren 2023. 
 
 

2022.67.7 Digitale møter med KS regionalt 

 
Saksutredning  
På møtet, «digital kaffekopp», 28. oktober ble følgende tatt opp: 

• KS Strategikonferanse hver vår. Dato klar til neste møte (9. desember) 

o KS ønsker kulturelt innslag ved starten av konferansen 

• KS Felles fylkesmøte 3.-4. mai 2023, Bodø 

o KS ønsker kulturelt innslag ved starten av konferansen 

o Kan være aktuelt med kulturelt innslag i forbindelse med middagen 

o Mulig med innlegg fra Norsk kulturskoleråd 

• Årsmøte og årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Nordland 9.-10. november 2023, Bodø 

o KS inviteres 
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o Sigrun tar opp med fylkesstyret i Nordland hva som kan være aktuelt i forhold til 

innlegg fra KS på årsmøtekonferansen 

• Landsting/ Landstingskonferanse Norsk kulturskoleråd 17.-18. oktober 2024, Bodø 

o Sigrun melder prosjektgruppa om samarbeidet med KS og mulighet for innlegg fra KS 

  
Neste digitale møte blir fredag 9. desember kl. 12:00-12:30. Tema for møtet er stortingsmelding 18 
(2020-2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» som utgangspunkt 
for innlegg fra Norsk kulturskoleråd på felles fylkesmøte i KS våren 2023. 
 
 

2022.67.8 Reisestøtte LedPro 2 

 
Saksutredning  
På forrige styremøte fikk styret presentert en sak under eventuelt hvor en medlemskommune kom 
med spørsmål om det var mulig å få innvilget reisestøtte til LedPro 2 som gjennomføres i 2023. Det 
forelå ikke nok informasjon om bruk av egenkapitalen og styret behandlet derfor ikke saken. 
 
I etterkant, er det åpnet for en utvidet søknadsfrist til studiet. I forhold til bruk av egenkapitalen, har 
saken blitt tatt opp på møte med fylkesrådgiverne 8. november. I møtet fikk rådgiverne beskjed om 
at hver enkelt rådgiver vurderer om saken skal tas opp med Gunn/Morten eller med egen styreleder. 
 
 

2022.68 Referatsaker 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 6-7 
 Webinarserie knytta til arbeidet med "Fordypning med mangfold" 
 Strategi knytta til Kulturskolerådets arbeid med mangfold, inkludering og 
innenforskap 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Referatsaken tas til etterretning.  
 

2022.68.1 Rådgivers rapport  

Aktivitet i perioden siden forrige styremøte: 
24.10 Planlegging av Erfaringsdelingssamling fordypning NORD 
25.10 AU-møte 
28.10 Digital kaffekopp, samhandling KS og Kulturskolerådet i region – oppfølging 
31.10 Erfaringsdelingssamling for veiledere og rådgivere med fylkesansvar, Teams 
1.-2.11 Ansattsamling, Angvik Gamle Handelssted – Molde  
8.-10.11 Planlegging og videre oppfølging av Erfaringsdelingssamling fordypning NORD 
8.11 Rådgivermøte, Teams 
14.11 Befaring Bodø i f.m. Landsting 2024. Rådgiver deltar ikke grunnet annet arbeid. 
18.11 Webinar fordypning med mangfold – 3 
 
Arbeid i organisasjonen: 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/september/webinarserie-fordypning-med-mangfold
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/juni/strategi-mangfold-inkludering-innenforskap
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/juni/strategi-mangfold-inkludering-innenforskap
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Organisasjonen har høyt fokus på arbeidet med fordypning. I denne landstingsperioden følges 
arbeidet opp i hele organisasjonen, med en rekke samarbeidspartnere. Det legges ned mye arbeid 
med å legge til rette for kunnskaps- og eksempeldeling, både via fysiske og digitale samlinger og 
webinarer.  
De neste webinarene er «Erfaringdelingssamling fordypning» hvor mottakere av stimuleringsmidlene 
for ‘Inkluderende kulturskoler’ deler erfaringer seg imellom og med andre interesserte (ny dato 
kommer!) og tredje runde i webinarserien knytta til arbeidet med «Fordypning med mangfold» med 
tittel «Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til 
fordypning» 9. desember. 
 
 
Andre områder det jobbes mye med, er mangfold, inkludering og innenforskap. 

For å oppnå mangfold, må vi endre strukturene. Mangfold handler ikke om å gjøre døren 
bredere, men å gjentenke huset fra grunnmuren og opp. (Mathias Danbolt, 2021) 

 
Organisasjonen har satt flere mål for arbeidet. Innsatsområde 1 fra strategien (internt arbeid): 

Videreutvikle intern kompetanse rundt mangfold og inkludering i Norsk kulturskoleråd 
Med målsetting om: 

Å se mangfold og inkludering som et verdisett, en væremåte, som skal prege arbeidet til 
Norsk kulturskoleråds ansatte og politisk valgte. 

 
Og innsatsområde 2 (eksternt arbeid): 

Samarbeide om å utvikle kunnskap og kompetanse for økt mangfold og inkludering i 
medlemskommunene 

Med målsetting om at: 
Medlemskommunene og kulturskolene vil se verdien i mangfold og inkludering gjennom et 
styrket (sam)arbeidet om tematikken 

 
 

2022.69 Oppfølging av medlemskommuner 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 7-8  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
Saksutredning 
Styremedlemmene har vært i kontakt med de aller fleste medlemskommunene. Det er store 
variasjoner mellom kommunene i forhold til drift av kulturskole. Noen punkter som går igjen for flere 
kommuner er: 

- Ledelsesressurs. Over halvparten av kommunene har ikke egen kulturskoleleder eller har 
svært lav prosent knyttet til ledelsesarbeidet. 

- De digitale formiddagskaffene oppleves som nyttige 
- Fordypning. De fleste kommunene synes arbeidet er utfordrende, men ønsker å kunne tilby 

fordypningstilbud.  
- Lokaler. Noen har gode, noen brukbare og andre ikke/dårlig egnede lokaler til sin drift. 
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- Erfaringsdeling oppleves som nyttig og ønskelig 
- Politiker-opplæring er ønsket. Dette følges opp i f.m. Årsmøte/-konferanse 2023. 
- Planverk. Kulturskolens plass i kommunens planverk. 

 
Styremedlemmene kontakter ‘sine’ kommuner og anbefaler deltakelse på «Digital formiddagskaffe». 
Styret drøfter hvordan saken følges opp videre ut fra punktlista. 
 

 

2022.70 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.  

 
Digitalitet 
Digital “Formiddagskaffe med Kulturskolerådet”, hvor interesserte innen de ulike temaene 
oppfordres til å delta. Styremedlemmene kontakter ‘sine’ kommuner med oppfordring om å delta. 

 
Kommunevalget 2023 
Styret drøfter hva de kan bidra med inn mot kommunevalget i 2023.  
 
Høringsuttalelse Kulturstrategi Nordland 
Styret delegerte arbeidet med høringsuttalelse til Kulturstrategi Nordland til Veronica og Åshild. 
 
Tilskudd til inkludering av barn og unge - kulturskolene 
Kulturskolene kan søke om tilskudd. Kommunen må være registrert hos Bufdir for å kunne søke. 
Noen unntak gjelder. Kommunen er registrert med en kontaktperson. Rådgiver har oppfattet at det 
sendes en samlet søknad fra kommunen. Søknadsfrist for 2023 er 18. november 2022. 
 
Styret har vurdert at tidsaspektet i forhold til en større mobilisering før søknadsfristen for 2023 er for 
kort. Styret ønsker å følge opp saken med tanke på neste søknadsfrist neste høst for året 2024.  
 
 
 

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000259709&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3138&
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2022.71 Årsmøte 2023 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet, side 8-9 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

Forslag til vedtak 
AU og rådgiver jobber videre med saken. 
 

Saksutredning  
Årsmøte og årsmøtekonferanse for Norsk kulturskoleråd Nordland gjennomføres i Bodø 9.-10. 
november 2023. Hovedstyrets nestleder, Terje Lindberg, bidrar med «Kulturpolitikerskole» som blant 
annet tar utgangspunkt i teaterets to viktige stolper: struktur og tilstedeværelse.  
 
Styret ønsker bred deltakelse fra medlemskommunene og drøfter videre hvordan programmet kan 
utformes med tanke på aktualitet i forhold til de sakene Kulturskolerådet har løftet fram i perioden 
og medlemskommunenes behov og ønsker. 
 
I tråd med det regionale samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd Nordland og KS Nord-Norge, 
inviteres KS Nord-Norge til årsmøtet og årsmøtekonferansen. 
 
 

2022.72 Uttalelse angående reduksjon av enetimer på MDD-linjene  

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

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

Saksutredning  
Vedtak i forrige styremøte var at styret følger saken videre. 
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2022.73 Møteplan 2023 

 
Saksdokument: Dette dokumentet, side 9-10 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

Saksutredning  
Møteplan for 2023 er skissert med møter slik: 

Januar – Styremøte 2023-01 
Februar – Styremøte 2023-02 
Mars/april – Styremøte 2023-03 
Mai/juni – Styremøte 2023-04 
September – Styremøte 2023-05 
Oktober – Styremøte 2023-06 
November/desember – Styremøte 2023-07 - tentativt, nytt styre etter Årsmøte 9.-10.11.23 

Styret fastsetter datoer og tidspunkt for møtene. 
 
 

2022.74 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet, denne side 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 
Det er ingen saker til eventuelt. 
 
 


