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KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM 
 

 

§1.1 Navn 
Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. 

 

§ 1.2 Formål 
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og rådgivningsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes 

interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og 

voksne. 
 

§ 1.3 Organisasjon 
Norsk kulturskoleråd er en landsdekkende organisasjon med landsting, landsstyre, 

sentralstyre og fylkes-/regionstyrer. 

Fylkesavdelinger kan etter vedtak i landsstyret organisere seg i regioner med felles styre. Norsk 

kulturskoleråd driftes av en felles administrasjon og rådgiverne i fylkene/ 

regionene.  
 

Organisasjonens forretningsadresse er i Trondheim. 
 

§ 1.4 Organisasjonsform 
Norsk kulturskoleråd er organisert som en forening. 

 

 
 
 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 
 

 

§ 2.1 Medlemskap 
Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon hvor alle kommuner og fylkeskommuner har rett 

til medlemskap. 

 
§ 2.2 Medlemskontingent 
Medlemskontingent fastsettes av landstinget. 

 

§ 2.3 Innmelding 
Medlemskap opprettes ved skriftlig innmelding til Norsk kulturskoleråd og gjelder fra det 

tidspunktet medlemskontingenten er registrert innbetalt. 

 

§ 2.4 Utmelding 
Utmelding meldes skriftlig og gjelder fra utgangen av kalenderåret. 

 

§ 2.5 Rettigheter 
Alle medlemmer får tilgang til Norsk kulturskoleråds samlede kompetanse, arenaer og 

nettverk.



KAPITTEL 3: ORGANISASJONENS ORGANER 
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§ 3.1 Landsting 

    Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste organ. 

    Landsting holdes hvert fjerde år innen utgangen av november. 

    Landstinget består av delegater fra fylkene. 

    Landsstyret bestemmer tid og sted for landstinget. 
 

§ 3.1.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Hvert av fylkene kan være representert med inntil fem delegater. Disse velges på fylkenes/regionenes 
årsmøter. Delegatenes fullmakter vedtas av fylkenes/regionenes årsmøter og sendes til 
administrasjonen fire uker før landstinget. 

 
Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: 

    Godkjente delegater. 
 Sentralstyrets medlemmer i alle saker unntatt melding om virksomheten og regnskap for siste 

fire år. 

 
Følgende har tale- og forslagsrett: 

    Kontrollkomiteens medlemmer. 
    Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

 
Følgende har talerett: 

    Direktøren, men ikke i forbindelse med valg. 

    Landstinget kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av vedtektsendring1 og oppløsning2 av 

Norsk kulturskoleråd. 
 

Departement, direktorat, KS, medlemmer, samarbeidende organisasjoner og institusjoner kan 

inviteres til landstinget. 
 

§ 3.1.2 Kunngjøring og innkalling 

 Kunngjøring om landsting og ekstraordinært landsting sendes til medlemmene og fylkes-

/regionavdelingene seks måneder før møtet blir holdt. Kopi sendes til kulturskolene. 

    Innkalling sendes til fylkes-/regionavdelingene ti uker før landstinget. 

    Dagsorden og saksdokumenter sendes til delegatene fire uker før landstinget. 

  Fylkes-/regionavdelingene dekker utgiftene til deltaking på landstinget. 

I spesielle tilfeller kan fylkes-/regionavdelinger søke sentralstyret om 

reisetilskudd. 

    Saker som fylkes-/regionavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være 

   landsstyret i hende senest 15. april samme år som landstinget blir holdt. 
 

 
1 § 4.2 Om vedtektene 
2 § 4.1 Oppløsning
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§ 3.1.3 Saker til behandling 

Sak 1   Konstituering 

1.1 godkjenning av fullmaktene 
1.2 valg av tre representanter til tellekorps 
1.3 valg av to møtedirigenter 
1.4 valg av to referenter 
1.5 godkjenning av innkalling 
1.6 godkjenning av forretningsorden for landstinget 
1.7 godkjenning av dagsorden 
1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomite 
1.9 valg av to protokollunderskrivere 

Sak 2    Kontrollkomiteens innstilling for siste fireårsperiode. 

Sak 3   Melding om virksomheten for siste fireårsperiode. Legges fram av sentralstyret. 
Sak 4   Regnskap for siste fireårsperiode. Legges fram av sentralstyret. Sak 5   
Saker som legges fram av landsstyret og sentralstyret (se § 3.1.2) Sak 6   

Medlemskap i andre organisasjoner. 

Sak 7   Medlemskontingent. 

Sak 8   Godtgjøring til landsstyret, sentralstyret, fylkes-/regionstyrer, komiteer og utvalg. 

Sak 9   Strategi- og økonomiplan. 

Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode 

10.1 Medlemmer til sentralstyret 

10.1.1 Leder 

10.1.2 Nestleder 

10.1.3 Fire medlemmer 

10.1.4 Første, andre, tredje og fjerde varamedlem 
 Sentralstyret består av sju medlemmer hvorav ett medlem velges av og blant de 
ansatte.  

10.2 Medlemmer i kontrollkomiteen 

10.2.1 Leder 

10.2.2 Nestleder 

10.2.3 Ett medlem 

10.2.4 Ett varamedlem 

10.3.    Medlemmer i valgkomiteen 

10.3.1 Leder 

10.3.2 Nestleder 

10.3.3 Ett medlem 

  10.4.    Registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen. 
 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis minst én delegat 

forlanger det. 
 

Det nyvalgte styret tiltrer umiddelbart.
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§ 3.1.4 Ekstraordinært landsting 

Ekstraordinært landsting kan innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når minst en 

tredjedel av fylkes-/regionavdelingene krever det. Ekstraordinært landsting behandler bare de saker 

som det blir reist krav om. 
 

 
 

§ 3.2 Landsstyret 
Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene. 

 

§3.2.1 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Landsstyret består av lederne av alle fylkes-/regionstyrer og sentralstyret. Regionstyrene skal 

være representert med en representant fra hvert av fylkene. Landsstyret er beslutningsdyktig 

når minimum 75% av representantene møter. 
 

Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: 

    Representantene. 

    Sentralstyrets medlemmer i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. 

 
Følgende har talerett: 

    Direktøren. 
    Landsstyret kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

 
Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 

 

§ 3.2.2 Saker til behandling 

Landsstyret ledes av lederen i Norsk kulturskoleråds sentralstyre. Landsstyret møtes hvert år innen 

utgangen av juni og behandler følgende saker: 
 

1.   Årsmelding for siste år. 

2.   Regnskap for siste år. 

3.   Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen. 

4.   Rammebudsjett for neste år. 

5.   Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt. 

6.   Innkomne saker til landstinget. 

7.   Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene. 
 

I tillegg kan landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ. For øvrig behandler landstinget de sakene 

som sentralstyret legger fram. 
 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 
 

§ 3.2.3 Ekstraordinært landsstyremøte 

Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller minst en 

tredjedel av fylkes-/regionavdelingene krever det. Ekstraordinært landsstyremøte behandler bare 

de sakene som det blir reist krav om. 
 
 

  



 

 Trondheim 9. September 2016                                                                                                                                      7 
 

 
§ 3.3 Sentralstyret 
Sentralstyret består av sju medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 

Sentralstyret arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd med organisasjonens formål: 

 Sentralstyret leder virksomheten og setter i verk landstingets og landsstyrets vedtak og 

planer. 

 Sentralstyret skal arbeide aktivt inn mot nasjonale politiske og  
       administrative myndigheter  

    Sentralstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser. 
 

 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fem 

medlemmer møter. Sentralstyret kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper 

og arbeidsgrupper i samsvar med det vedtatte planverket for perioden. 
 

    Sentralstyret har tilsettings- og arbeidsgiveransvar for direktøren. 
    Sentralstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. 

    Sentralstyret forbereder og innstiller saker til landsstyret. 

 Sentralstyret utarbeider detaljert årsbudsjett på bakgrunn av det budsjettet som 
landsstyret har vedtatt. 

 Sentralstyret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og 
myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. 

 Sentralstyret kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av lederen, 
nestlederen og direktøren. 

 

§ 3.4 Kontrollkomite 
Kontrollkomiteen er Landstingets kontrollorgan i perioden. 

 

Kontrollkomiteen skal på vegne av landstinget: 

 Kontrollere at landstinget og landsstyremøtene blir gjennomført etter vedtekter og 

reglement, og at lovlige vedtak blir fattet. 

 Kontrollere at sentral- og landsstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med 
vedtekter og med vedtak som landstinget har gjort. 

    Gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge fram beretning for landstinget. 
    Legge fram årlig rapport til landsstyret. 

 Innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til 
landstinget. 

 

 

§ 3.5 Fylkes-/regionavdelinger 
Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regionavdelinger 

(regionavdelinger er betegnelsen når minst to fylker har felles styre). 
 

 Fylkes-/regionavdelingenes navn skal være Norsk kulturskoleråd – fylke/Norsk 

kulturskoleråd – region (Eks.: Norsk kulturskoleråd – Finnmark eller Norsk 

kulturskoleråd – Øst). 

 Fylkes-/regionavdelinger følger organisasjonens vedtekter i samsvar med vedtak i 

landstinget. 

    Det føres regnskap for den enkelte avdelingen. 
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    Fylkes-/regionavdelinger har felles regnskapsfører. 

    Revisjon utføres samlet for Norsk kulturskoleråd. 

    Landsstyret fastsetter den økonomiske rammen for fylkes-/regionavdelingene. 

    Fylkes-/regionavdelingene kan fastsette en tilleggskontingent til egen drift. 

 

§ 3.5.1 Fylkes-/regionavdelingenes styrer 
 

Fylkes-/regionavdelinger ledes av et styre på fem til sju valgte representanter.  

 I fylkesavdelinger og regionavdelinger med færre enn 20 medlemmer må styret bestå av 

minst tre styremedlemmer. 

    Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Fylkes-/regionavdelingenes styrer arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd med 

organisasjonens formål: 

 Fylkes-/regionstyret leder Norsk kulturskoleråds regionale virksomhet og setter i verk 

organisasjonenes planverk i samarbeid med rådgiveren ut fra stillingsinstruksen for 

rådgivere. 

    Fylkes-/regionavdelingenes styrer skal arbeide aktivt inn mot regionale politiske 
      og administrative myndigheter  

 Fylkes-/regionstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i 

deres fylke/region. 
 

 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Fylkes-/regionstyret kan velge underutvalg og faglig 

sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar med det vedtatte planverket for 

perioden. 

    Fylkes-/regionstyrets leder deltar ved tilsetting av rådgiver. 

 Fylkes-/regionstyret er Norsk kulturskoleråds regionale utøvende myndighet mellom 

årsmøtene. 

 Fylkes-/regionstyret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og 

myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. 
 

Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomheten i fylkes-/regionavdelingen. 
 

Dersom en fylkes-/regionavdeling av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i § 3.5, må 

dette legges fram for og godkjennes av sentralstyret i Norsk kulturskoleråd. 

 

§ 3.5.2 Årsmøte i fylkes-/regionavdelinger 

Årsmøtet er fylkes-/regionavdelingenes øverste myndighet. Det består av delegater fra 

medlemmene i fylket/regionen. 
 

Årsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av mars dersom særlige forhold ikke tilsier noe 

annet. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. 
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§ 3.5.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

Medlemmene oppnevner og sender inntil fire delegater til årsmøtet med nødvendige 

godkjente fullmakter. Minst en av disse bør være folkevalgt representant. 
 

Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: 

    Godkjente delegater i alle saker. 

    Fylkes-/regionstyrenes medlemmer i alle saker, unntatt årsberetning og regnskap. 
 

Følgende har tale- og forslagsrett: 

    Leder av fylkes-/regionavdelingens valgkomite under valg. 

 
Følgende har talerett: 

    Rådgiver, dog ikke i forbindelse med valg. 

    Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall. 
 

Regionale politiske og administrative myndigheter og samarbeidende organisasjoner og 

institusjoner inviteres til årsmøtet. 
 

§ 3.5.4 Kunngjøring og innkalling 

 Kunngjøring om årsmøte i fylkes-/regionavdeling sendes til medlemmene med kopi til 

kulturskolene tre måneder før årsmøtet blir holdt. 

 Innkalling sendes til medlemmene med kopi til kulturskolene to måneder før årsmøtet blir 

holdt. Dagsorden og saksdokumenter sendes til delegatene 14 dager før årsmøtet. 

    Kommunene dekker selv utgiftene til deltaking på årsmøtet. 
 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest åtte uker før 

årsmøtet. 
 

§ 3.5.5 Saker til behandling 

Sak 1   Konstituering 

1.1 godkjenning av fullmaktene 
1.2 valg av tre representanter til tellekorps 
1.3 valg av to møtedirigenter 
1.4 valg av to referenter 
1.5 godkjenning av innkalling 
1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
1.7 godkjenning av dagsorden 
1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomite 
1.9 valg av to protokollunderskrivere 

  

  Sak 2   Styrets beretning for siste periode.  

  Sak 3    Revidert regnskap for siste periode. 

Sak 4   Saker som legges fram av styret. 

Sak 5   Innkomne saker. 

Sak 6   Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret. 

Sak 7   Medlemskap i andre organisasjoner. 

Sak 8   Tilleggskontingent. 

Sak 9   Budsjett for perioden. 
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Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode: 

Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret 
 Sak 10.1.1 Leder 
Sak 10.1.2 Nestleder 

Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer 
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem 
Fylkes-/regionstyret består av fra tre til sju medlemmer.  

 

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner 
Sak 10.2.1 Leder 
Sak 10.2.2 To medlemmer 
Sak 10.2.3 Ett varamedlem 

 

Sak 10.3 Delegater til landstinget 
Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke 

 

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall. Styret 

innstiller overfor årsmøtet kandidater til valgkomite. 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis minst én delegat 

forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. Fylkes-/regionavdelingenes styre leder 

virksomheten og setter i verk årsmøtets vedtak og planer. 
 

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.  
 

§ 3.5.6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel 

av medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som det 

blir reist krav om. 

 
 

§ 3.6 Administrasjon 
Norsk kulturskoleråds administrasjon ledes av direktøren, som tilsettes av sentralstyret jf. § 3.3. 

 

Norsk kulturskoleråd driftes av en felles administrasjon og rådgiverne i hvert av fylkene/hver av 
regionene.  

 

Administrasjonen ivaretar den daglige driften av organisasjonen og setter i verk de sakene som 

landstinget, landsstyret og sentralstyret vedtar. Administrasjonen kan også ta initiativ i andre 

saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. 
 

 

Ansatte i Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen.  

Det er utarbeidet stillingsinstruks for alle ansatte i organisasjonen.
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KAPITTEL 4: OPPLØSNING OG ENDRING AV VEDTEKTER 
 

 

§ 4.1 Oppløsning 
Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på ordinært 

landsting og etterfølgende ekstraordinært landsting. 

Vedtak fattes med to tredjedels flertall. 
 
 

§ 4.1.1 Fordeling av verdier 

Eventuelle verdier ved oppløsning skal gå tilbake til medlemmene etter en fordelingsnøkkel som 

er basert på den medlemskontingenten som medlemmene har betalt til Norsk kulturskoleråd 

siste året. 
 

§ 4.2 Om vedtektene 
Forslag til vedtektsendring behandles som sak i landstinget. Endring kan vedtas av ordinært 
landsting med minimum to tredjedels flertall. 
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KAPITTEL 5: VEDLEGG 
5.1 Valgkomite – nasjonal 
1.   Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget på kandidater til alle verv, unntatt 

kandidater til valgkomite og forslag på revisor, i  samsvar med vedtektene. 

 
2.   Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget at innstillingen sammen med en 

presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må 
likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres 
protokoll fra komiteens møter. 

 
3.   Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke 

representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i 
vedtektene som gjelder valg. 

 
4.   Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om 

kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg 
informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en 
ambisjon å få folkevalgte kandidater fra skoleeierne til sentralstyret. Komiteen skal i sitt forarbeid 
henvende seg til fylkes-/regionavdelingene slik at disse får anledning til å fremme forslag på 
aktuelle kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake til fylkes-/ regionavdelingene om hvilke 
kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått dem.  

 
5.  I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i sentralstyret som på 

best mulig måte ivaretar følgende: 

    geografi 

    kjønnsfordeling 

    kontinuitet 

    kompetanse 

    nettverk 
som er ønskelig på nasjonalt nivå i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd. 

 

 

6.   Valgkomiteen møter på landstinget og legger fram innstillingen på møtet.



 

 

 
 
 

5.2 Valgkomite – fylkes-/regionavdelinger 
1.   Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet i fylke/region på kandidater til alle 

verv, unntatt kandidater til valgkomite, i samsvar med vedtektene. 

 
2.   Lederen innkaller til møter i så god tid før årsmøtet at innstillingen sammen med en 

presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen 
må likevel få mulighet til å arbeide helt fram til årsmøtet hvis det er nødvendig. Det 
føres protokoll fra komiteens møter. 

 
3.  Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en  

 oversikt over hvilke representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha     
 kjennskap til bestemmelsene i vedtektene som gjelder valg. 

 
4.   Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke 

om kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe 
seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. 
Komiteen bør legge vekt på å få kandidater fra skoleeierne til styret. Den bør i sitt 
forarbeid henvende seg til medlemskommunene slik at disse får anledning til å fremme 
forslag på aktuelle kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake til 
medlemskommunene om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått 
dem 

 
5.   I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i styret som på 

best mulig måte ivaretar geografisk forholdsmessig representasjon, kjønnsfordeling, 

kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og nettverk 

som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd. 

 
6.   Valgkomiteen møter på årsmøtet og legger fram innstillingen på møtet. 


