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Sak 2017.30 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og sakliste godkjennes 



 

 Norsk kulturskoleråd 
N-7491 Trondheim 

 +47 7356 2000 tel 
+47 7356 2001 fax 

 www.kulturskoleradet.no 

 
Sted/dato 
 
Dokumentnavn 
 
Styresekretær 

Trondheim 21. august 2017 
 
Innkalling styremøte 2017 - 05 
 
Lars Emil Johannessen, +47 907 43 814 

 
Styret: 
Leder Nils R. Sandal  
Nestleder Heidi Hesselberg Løken 
Styremedlem Liv Kari Eskeland  
Styremedlem Alexander Krohg Plur  
Styremedlem Marianne Bremnes 
Styremedlem Berit K. Graftås 
Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen 
 
Varamedlem Geir Grav 
 
Administrasjonen: 
Morten Christiansen 
Merete Wilhelmsen 
Gunn Otnes  
Lars Emil Johannessen, styresekretær 
 
 
Innkalling til styremøte 2017 - 05 
 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Sentralstyremøte 2017 - 05 Tirsdag 19. september klokken 
13:00 til onsdag 20. september 
13:00 
 

Styremøte Ås/Oslo 

 
 
Styreplan 2017, femte møte 
 

Styremøte Dato Sted Saker 

2017 – 05 19. – 20. september  Ås/Oslo  Regnskap 2.kvartal 
 
Forsikringsordninger gjennomgås 
 

 
 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
 

                                
Lars Emil Johannessen 
styresekretær  



 

 

Sakliste - styremøte 2017-05 
 
 
 
 

Saker :   
 

 

Sak 2017.30           Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

 

Sak 2017.31           Godkjenning av protokoll styremøte 2017-04 
 

 

Sak 2017.32           Direktørs rapport  
 
Sak 2017.33           Regnskap 1. halvår 2017  
 
Sak 2017.34 Forsikringsordninger 
 
Sak 2017.35 Årets kulturskolekommune 
 
Sak 2017.36 Økonomireglement 
 
Sak 2017.37 Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø 
 
Sak 2017.38 Eventuelt 
 

 
 
 
 

Referatsaker : 
 

 

Ingen referatsaker 
 
 

 

Strategisak : 
 
 
 

Strategisak 2017.05    Kulturskolen på den politiske dagsorden 
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Sak 2017.31 Godkjenning av protokoll styremøte 2017.04 

 
Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2017.04 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll godkjennes. 

 



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg 

Løken  
Nestleder  

  

  

  
Berit Graftås 
Styremedlem  

 

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem   

  

  
Torkel Øien 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem 

 

 

  
Kari Pahle 
Varamedlem 

 

 

  

  

 

Protokoll - styremøte 2017 - 04 

 
Møtet ble gjennomført i Trondheim. 

  

Styret:  

Leder Nils R. Sandal   

Nestleder Heidi Hesselberg Løken  

Styremedlem Alexander Krohg Plur  

Styremedlem Berit K. Graftås 

Styremedlem Torkel Øien 

Varamedlem Geir Grav 

Varamedlem Kari Pahle 

 

Forfall: 

Styremedlem Liv Kari Eskeland 

Styremedlem Marianne Bremnes 

 

Administrasjonen:  

Morten Christiansen  

Merete Wilhelmsen 

Lars Emil Johannessen, referent  

  

 

  



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg 

Løken  
Nestleder  

  

  

  
Berit Graftås 
Styremedlem  

 

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem   

  

  
Torkel Øien 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem 

 

 

  
Kari Pahle 
Varamedlem 

 

 

  

  

 

Saker:   

 

  
 

Sak 2017.25 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
 
Vedtak: 

 
Innkalling og sakliste godkjennes 
 
 
 
 

Sak 2017.26 Godkjenning av protokoll styremøte 2017.03 
 
 
Vedtak: 

 
Protokoll godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 2017.27 Direktørs rapport til styret 
 
 
Vedtak: 

 

Styret tar direktørs rapport til orientering. 

 
 
 
 

Sak 2017.28 Signering av årsregnskap 2016 
 
 
Vedtak: 

 
Styret godkjenner og signerer årsregnskap for 2016. 
 
 
 
 
 



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg 

Løken  
Nestleder  

  

  

  
Berit Graftås 
Styremedlem  

 

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem   

  

  
Torkel Øien 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem 

 

 

  
Kari Pahle 
Varamedlem 

 

 

  

  

 

 

Sak 2017.24  
  

Eventuelt   

      Ingen saker. 

 
 

 

Referatsaker:  
 

  

Ingen referatsaker  
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Sak 2017.32 Direktørs rapport til styret 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler:         Morten Christiansen     

 

  
Saksutredning: 
Med bakgrunn i sak 2014.04 Styreinstruks skal direktør rapportere til styret ut fra følgende 
oppsett: 
Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:  
 
Hvert styremøte: 

• Personalsituasjonen  

• Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsmøte- og 

sentralstyrevedtak) 

I tillegg kvartalsvis: 
• Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking  

I tillegg årlig: 
• Medarbeidertilfredshet 

 

Innleding 
Denne direktørens rapport inneholder for første gang landsstyrets saker og vedtak. Det er 
lagt opp til en tilsvarende måte å presentere dette på, samt vise hvor man er i forhold til 
gjennomføringen av vedtakene, som for landsting og sentralstyre. Dette fører til et langt og 
omfattende dokument, så det vil mulighens være nødvendig å finne en måte å redusere 
dokumentet på, uten at den nødvendige informasjonen blir skadelidene. Foreløpig legges 
hele kronologien inn i dokumentet.  
 
Personalsituasjonen 
Organisasjonen har to sentrale medarbeidere som er ute i ett års permisjon. Det er 
utfordrende å dekke deres kompetanse og arbeidsområder, men det har allikevel gitt et 
handlingsrom for organisasjonen. I permisjonsperioden har derfor flere av Norsk 
kulturskoleråds medarbeidere som ikke har hatt fulle stillinger fått økt sin stillingsprosent. I 
tillegg er det engasjert inn en ny rådgiver. 
 
Med bakgrunn i bl.a. landsstyrets vedtak i sak 2017.08 A Røeutvalget har en av 
organisasjonens medarbeidere fått rollen som FoU leder. Dette er også muliggjort som en 
følge av det handlingsrommet man har fått gjennom permisjonene i året som kommer. 
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Det vil legges opp til et ytterligere omstillingsarbeid frem mot landsstyretmøtet 2018. Dette 
er en naturlig følge av den perspektivendringsprosessen Norsk kulturskoleråd har vært inne i 
de siste årene. Det legges opp til en egen omstillingsplan, og det settes ned et 
omstillingsutvalg bestående av ledergruppa, tillitsvalgte, samt en fra ansattgruppa for øvrig. 
 
Arbeidet legges opp til å kunne rapporeteres til landstyremøtet i juni 2018. Det vil si at en 
milpæl må være nådd til ca 1. april 2018. Norsk kulturskoleråds arbeidsgiverorganisasjon KS-
Bedrift benyttes som rådgiver, og det vil hentes inn kompetanse etter behov.  
Sak om arbeidsmiljø, sak 2017.06, tas opp i egen sak.  
 
Det er utarbeidet et forslag til lønnspolitisk handlingsplan for organisasjonen. Denne er til 
gjennomsyn hos bl.a. MFO. Norsk kulturskoleråds lønnspolitikk og lønnsdannelse er 
fundamentert i Hovedtariffavtalen (HTA). HTA 2016-2018 er et godt redskap for å ha en 
forutsigbar lønnsdannelse i kulturskolerådet. Det er gjort endringer i HTA 2016-2018 som 
har tydeliggjort kompetanse som et viktig element i lønnsdannelsen. Dette harmoniserer 
godt med hvordan stillingene i Norsk kulturskoleråd nå er definert. Den lønnspolitiske 
handlingsplanen vil også være et grunnlagsdokument i handlingsplan for styrket arbeidmiljø. 
Når det gjelder denne handlingsplanen vises det til egen sak. 
 
Sykefravær 2017 

01.01.2016-31.12.16 01.01.17 – 31.03.17 01.04.17 – 31.06.17 

Totalt: 6,37% 
Korttid: 3,62% 
Langtid: 2,75% 

Totalt: 2,46 % 
Korttid: 0,36 % 
Langtid: 2,10 % 

Totalt:  
Korttid: 
Langtid: 

 
 
Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsstyre,  landsting,  og 
sentralstyrevedtak) 
 
(Grå skrift markerer det som er bearbeidet på tidligere styremøter) 
 

Landsstyre 2017 
Sak 2017.03 Virksomhetsplan  
 

Vedtak:  
1. Landsstyret vedtar den foreslåtte 
virksomhetsplanen 2017/2018.  
 
2. Den enkelte fylkes- og regionavdeling og 
sentraladministrasjonen etablerer egne 
virksomhetsplaner med tiltak som supplement til 
den sentrale. Disse skal fundamenteres i Strategi 
2020.  
 
3. Landsstyret vedtar følgende felles områder og 
tiltak som overordnede hovedutviklingsområder som 
omfatter hele organisasjonen:  
• Fortsatt arbeid med å etablere et permanent 
utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, 
basert på veiledningsmetodikk.  
• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til 
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inkludering og flyktninger.  
• Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. 
som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner.  
 

Endringene som ble vedtatt er lagt inn i 
virksomhetsplanen. 
 
Kommentar: 
Arbeidet med iverkstting av virksomhetsplanen er i 
gang. Dokumentet henger sammen med de øvrige 
vedtakene i landsstyret. Det vises spesielt til sak 
2017.08 A Røeutvalget og sak 2017.08 F Flyktninger 
og kulturskole. Disse kommenteres for seg. 

Sak 2017.06 Innkomne saker  
2017.06.01 Agder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.06.02 Fraværsregelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.06.03 Økonomi  

 

 

 
Vedtak: 
Arbeidet med rammeplanimplementering må 
komme alle medlemskommuner til gode.  
 
Kommentar: 
I løpet av høsten skal veiledningsarbeidet knyttet til 
portefølje 1 evalueres. Det vil utarbeides en egen 
spørreundersøkelse som skal gå til alle 
deltakerkommuner. Med bakgrunn i denne 
undersøkelsen vil grunnlag og forutsening for 
portefølje 2 utarbeides. Medio desember vil 
kommuner få tilbud om veiledning. I de 
vurderingene som gjøres vil også innspillet fra Agder 
legges til grunn. 
 
Vedtak 
Norsk kulturskoleråd sender evalueringsinnspill på 
fraværsregelen.  
 
Kommentar: 
Når det åpner seg en mulighet vil Norsk 
kulturskoleråd sende inn innspill i forhold til 
fraværsregelen. Ellers vil dette også være et av 
elementene det jobbes med med bakgunn i 
landstingsvedtak 2016: Sak 5.2 – 
Kulturskolerundervisning i skoletid. 
 
Vedtak:  

Landsstyret ber sentralstyret sette ned et utvalg 
bestående av to fylkes-/regionsledere, ett 
sentralstyremedlem og kontorsjef som utarbeider 
økonomireglement for organisasjonen med frist til 
sentralstyrets første møte høsten 2017.  
 
Kommentar: 
Det vises til sak 2017.36 

Sak 2017.08 A Røeutvalget  
 

Vedtak:  
1. Landsstyret tar saken til orientering.  
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2. Landsstyret anerkjenner det omfattende arbeidet 
som ligger i rapporten, og ber om at dette legges til 
grunn for videre utvikling av Norsk kulturskoleråd.  
 
Kommentar: 
Saken er spesielt kommentert under 
Personalsituasjonen. 
Det mest sentrale i saken vil være 
omstillingsprosessen om må gjennomføres med 
bakgrunn i vedtaket. Her vil arbeid med 
omstillingsplan, konsekvensvurderinger og 
kompetansekartlegging være nødvendige elementer 
både i selve arbeidet, og som vurderingsgrunnlag for 
en fremtidig organisasjonsstruktur for Norsk 
kulturskoleråd. 

Sak 2017.08 C Rammeplan 
 

Vedtak:  
1. Landsstyret godkjenner fagplan for Sirkus som en 
del av Rammeplan for kulturskolen.  
 
2. Administrasjonen vurderer fortløpende behovet 
for videre utarbeiding av fagplaner for andre fag som 
hører ytringskulturen til, blant annet i tett dialog 
med kulturskoleeierne.  
 
3. Videre utarbeiding av fagplaner tar utgangspunkt i 
Rammeplanens generelle del og overordnede 
føringer for ønsket utvikling av kulturskolen gitt av 
Norsk kulturskoleråds valgte organer.  
 
4. Forslag til utvikling av nye fagplaner i 
kulturskolene legges frem for landsstyret for 
godkjenning.  
 
Kommentar: 
Det er foreløpig ikke satt i gang arbeid med 
utarbeiding av nye fagplaner i Rammeplanen. 
 
Til informasjon er det nå under arbeid en ovesettelse 
av Rammplanen til samisk (nordsamisk).  

Sak 2017.08 D  Kommune- og 
regionsreformen  

 

Vedtak:  
Landsstyret ber sentralstyret legge frem sak om 
kommune- og regionsreformen på landsstyremøte i 
2018.  
 
Kommentar: 
Denne saken vil sees i sammenheng med 
Røeutvalget. Organisasjonsmessig vil endringer i 
regionstrukturen i Norge ha konsekvenser for Norsk 
kulturskoleråds oppbygging og organisasjon. Den 
første prøvesteinen på dette vil være 
sammenslåingen av Trøndelagsfylkene 1. jaunar 
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2018. Her er fylkesstyrene i dialog om veien videre. 
 
Det vil også være nødvendig med en gjennomgang 
av kontingentmodellen til Norsk kulturskoleråd. Her 
vil den måten KS har etablert sin modell være 
naturlig å ta utganspunkt i. 

Sak 2017.08 E  
Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen  

Vedtak:  
Landsstyret ber om at saken utsettes til 2018.  
 
Kommentar: 
Det er ikke satt i gang arbeid med denne saken ennå. 

Sak 2017.08 F  

Flyktninger og kulturskole  

 

Vedtak:  
1. Arbeid knyttet til fokusområde flyktninger, 
innvandrere og kulturskole skal være et prioritert 
arbeidsområde og en del av organisasjonens 
virksomhetsplan i Norsk kulturskoleråd i 
landstingsperioden 2016 - 2020.  
 
2. Strategidokumentet som er lagt frem for 
landsstyret 2017 tas til orientering, og er 
utgangspunkt for kulturskolerådets videre arbeid 
knyttet opp til fokusområde flyktninger, innvandrere 
og kulturskole.  
 
3. Det legges vekt på betydningen av å fokusere på 
den lokale dimensjonen i arbeidet, og den 
opparbeidede kompetansen i kommunene.  
 
4. Det skal rapporteres på status på arbeidet for 
landsstyret 2018.  
 
Kommentar: 
Det vises til kommentarer under Landstinget 2016, 
sak 5.1. 

 
 
 

Landsmøtet / Landtinget 2016 
Landsmøtet 2016 

Sak 2 – Styrets beretning for perioden Landsmøtet godkjente styrets beretning for perioden 
oktober 2014 – oktober 2016. 
På landsmøtet fremkom imidlertid synspunkter og 
ønsker fra delegater om å få en mer detajert 
rapportering på virksomhetsplanen. Det vil med 
bakgrunn i dette utarbeides en mer detaljert 
rapport/oversikt basert på gjeldende 
virksomhetsplan som legges frem i landsstyremøte i 
juni 2017.  
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Sak 3 – Revidert regnskap for 2014 og 2015 Landsmøtet godkjente regnskap for 2014 og 2015.  
For neste periode skal et mer detaljert regnskap 
foreligge for å fremme sammenheng mellom 
budsjett og regnskap.  
I forbindelse med endringene som må gjennomføres 
som følge av den nye vedtektene (Landsmøtet, sak 
5), utarbeides et system for en oversiktlig budsjett- 
og regnskapsrapport. Dette ferdigstilles til 
landsstyremøte i juni 2017. 

Sak 5 – Saker som forelegges av styret.  
Nye vedtekter  
Vedtak:  
1. Nye vedtekter vedtas med de justeringer 

som er gjort etter eventuelle del-
voteringer i Landsmøtet.  

2. Vedtektene er gjeldende umiddelbart 
etter vedtak.  

3. Det nye Landsstyret får mandat til å gjøre 
de organisatoriske justeringer som er 
nødvendige med tanke på en eventuell 
regionreform.  

 

Prosessen med å implementere og operasjonalisere 
de nye vedtektene er bl.a. avhengig av fylkenes og 
regionenes årsmøter som gjennomføres våren 2017. 
Det vil gjøres forberedelser frem mot disse, og når 
de regionale og fylkesvise vedtakene er gjort vil 
nødvendige tiltak gjennomføres for å totalintegrere 
fylker og regioner i et felles økonomisystem. Dette 
innebærer bl.a. et arbeid i forhold til 
Brønnøysundregistrene. Det er et mål at dette er 
gjennomført til landsstyremøte i juni 2017. Andre 
hovedfokus fremover mot landsstyremøtet vil bl.a. 
være arbeidet med å utvikle et forslag til en 
virksomhetsplan basert på strategi- og 
økonomiplanen (Strategi 2020). 
Protokollen fra landstinget er nå ferdig underskrevet 
og ligger på kulturskolerådets hjemmeside. De nye 
vedtektene er også lagt ut på siden.  
Det er nå utarbeidet en sammenslutningsplan med 
bakgrunn i de nye vedtektene, og at man skal 
totalintegrere fylkes- og regionavdelingene. 
Denne gir en detaljert beskrivelse på hvordan 
overføingen mellom fylkes- og regionavdelinger skal 
foregå. (Se vedlegg, ”Sammenslutningsplan”). 
 
Arbeidet med ny virksomhetsplan vil ha prosessstart 
under ansattsamlingen 15.-16. februar 2017. Planen 
skal legges opp med bakgrunn i strategi 2020, men 
det vil også være nødvendig å se på format og 
omfang. 
Det vil fremdeles være en faseforskyving i 
virskomhetsplanene i forhold til fylkes- og 
regionavdelingene. Dette er grunnet i 
konsekvensene av de nye vedtektene. Jeg håper man 
kan være pragmatisk og løsningsforkusert i arbeidet 
med å sette sammen den felles planen, slik at både 
politiske føringer fra styrer og faglige innspill fra 
rådgiverne og ansatte for øvrig kan være med på å 
lage et godt styringsdokument. 
 
Som resultat av vedtaket i landsstyret 2016 om nye 
vedtekter er alle fylkes- og regionavdelinger nå inne i 
prosessen med å omdanne Norsk kulturskoleråd til 
én organisasjon. Det vil si at de ulike avdelinegen har 
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gjennomført sine årsmøter og gjort de nødvendige 
vedtak for å legge seg selv ned, og deretter bli 
innlemmet i Norsk kulturskoleråd som en enhetlig 
organisasjon. 
Det som gjenstår i prosessen er å melde avdelingene 
ut av Brønnøysundsregisteret som egne juridiske 
enheter.  
 
Det er fremdeles noen utfordinger knyttet til 
prosessen. Dette handler primært om enkelte av 
fylkes- og regionavelingers bekymring for egen 
økonomi etter overgangen. Det er et håp om at 
dette blir avklart under landsstyremøtet 2017. 
Modellen organisasjonen kommer til å ha etter at 
alle regioner og fylker er innlemmet i én mor-
organisasjon er en konsernmodell. Dette vil bidra til 
å tydeliggjøre den enkelte avdelings sikkerhet i 
forhold til egen økonomi. 
 
Denne saken ble behørlig kommentert under 
landstyremøtet 2017, og det ble funnet gode og 
omforente løsninger for den vedtatte 
organisatoriske endringen.  
Hele organisasjonen er nå i ferd med å innlemmes i 
det nye økonomisystemet. 

Landstinget 2016 

Sak 5 – Saker som framlegges av landsstyret 
og sentralstyret 

 

Sak 5.1 – Flyktninger og kulturskolen 

Vedtak:  
1. Landstinget ber om at fokusområdet 

flyktninger, innvandrere og kulturskole 
prioriteres og legges frem for landsstyret 
i forbindelse med utarbeiding av 
virksomhetsplan for kommende 
landsstyreperiode.  

2. Administrasjonen utreder 
kulturskolerådets rolle i arbeidet knyttet 
til flyktninger, innvandrere og 
kulturskole, og legger dette fram for 
landsstyret ifm utarbeidelse av 
virksomhetsplan for kommende 
landsstyreperiode.  

 

Arbeid med flyktninget og inkludering vil være et 
prioritert arbeidsfelt i Norsk kulturskoleråd. Konkret 
vi det si at det avsettes arbeidstid/stillingsressurser 
til arbeidet. Dette må i første omgang gjøres 
innenfor kulturskolerådets økonomiske rammer. 
Med bakgrunn i dette ser vi på muligheten for en 
intern utlysning av en prosjektressurs.  
 

Det er satt ned en arbeidsgruppe på to med følgende 
mandat: 

Utarbeide en skisse over aktuelle innsatsområder, 
inkl. et første utkast til tiltaksplan med milepæler 
som oppfølging av dette fokusområdet, og som 
presenteres Landsstyret i juni 2017. Arbeidet med 
dette legges inn som en del av de to sine ordinære 
arbeidsoppgaver våren 2017. I arbeidet ligger å 
inkludere ulike medarbeidere i kulturskolerådet i 
perioder,  ifh til fag, programområder osv. 

Et første idemøte rundt dette ble holdt i slutten av 
januar. 

Frem til mai vil ulike bli spurt om å bidra inn i 
arbeidet på ulikt vis.  
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Saken blir lagt frem for landsstyret 2017. Dette vil 
også få en sentral plass i virkomhetsplan 2017/2018, 
hvis denne blir vedtatt av landsstyret.  

Sak 5.2 – Kulturskolerundervisning i skoletid 

Vedtak:  
Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i 
landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot 
aktuelle aktører for å drøfte og eventuelt 
avklare mulighetene for en tettere 
integrering av kulturskolens undervisning i 
ordinær skoletid.  

Første tiltak i forhold til denne saken vil være å 
drøfte problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår 
felles ansatte. 

 

To i organisasjonen får fått følgende mandat: 
Lage et forslag til fremdrift for oppfølging av denne 
saken, som skal kvitteres ut i 2020, men hvor 
landsstyret vil bli orientert om en første status på 
møtet i juni 2017. 
Et tiltak i forhold til denne saken vil være å drøfte 
problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår «felles 
ansatte» Ann Evy Duun. Berit Graftås er involvert 
som sentralstyrerepresentant, og har i tillegg lang 
erfaring med kulturskoleundervisning i skoletid 
gjennom arbeidet i kulturskolen på Tolga. 
 
Saken er fremdeles i prosess. Direktør vil inngå i 
arbeidgruppa som jobber med saken. 
 
Man har siden sist hattet møte med 
utdanningsdirektøren i Hedmark. Hedmark fylke 
gjennomfører en satsing de kaller ”Kultur for 
læring”, hvor man fokuserer på et helhetlig 
oppvekst- og opplæringsløp. Norsk kulturskoleråd 
ønsker å bruke erfaringene fra Hedmark videre i 
arbeidet med denne saken. 

Sak 7 – Medlemskontingent 

Vedtak:  
1. Landstinget vedtar framlagte forslag og 

ber landsstyret vedta ny 
kontingentmodell når ny 
kommunestruktur foreligger.  

2. Fram til ny kontingentmodell er vedtatt, 
baseres medlemskontingenten på 
kommunestrukturen slik den er i 2016.  

3. Landstinget gir landsstyret mandat til å 
vurdere kontingentmodell for 
fylkeskommunene  

Saken er nå under forberedelse for å kunne legges 
frem for landsstyret. Regionaliseringsprosessen i 
Norge er blitt tydeligere siden landstinget, og selv 
om ikke alt er på plass fra myndighetenes side vil vi 
forsøke å sette opp modeller både for kontingenter, 
organisering av kulturskolerådets region- og 
fylkesavdelinger med bakgrunn i nye regioner, og 
ikke minst for delegatfordeling til Norsk 
kulturskoleråds landsting og landsstyre. 
 
Ut fra situasjonen knyttet til kommune- og 
regionreform synes det prematurt å legge frem en 
sak for landsstyret 2017. Det vil si at 
kontingentmodellen foreslås stående ett år til. 

Sak 8 – Godtgjørelse til landsstyret, 
sentralstyret, fylkesr-regionsstyrer, komiter 
og utvalg 

Vedtak:  
1. Landstinget vedtar forslag til satser som 

foreslått av administrasjonen.  
2. Landsstyret får i mandat å utrede en ny 

honorarordning med bakgrunn i de nye 

Det fremlegges en egen sak for landsstyret 2017 om 
dette. 
 
Det vises til landsstyre, sak 2017.08 E. 
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vedtektene.  

Sak 9 – Strategi og økonomiplan 

Vedtak:  
Landstinget vedtar strategi- og økonomiplan 
for perioden 2017 – 2020 med følgende 
tillegg:  
Driftstilskuddet til fylker og regioner økes til 
kr 2.400.000,-  
Inndekning skjer via reiser, diett med mer.  

Inndekning av endringen gjort i landstinget gjøres i 
forbindelse med budsjett for 2017.  
 
I arbeidet videre vil det være viktig å synliggjøre 
sammenhengen mellom strategiplanen og 
økonomiplanen. Det vil settes i gang et arbeid som 
også har sammenheng med operasjonaliseringen av 
de nye vedtektene. Sentralt er at det må være en 
økonomi knyttet til den strategion som landstinget 
har vedtatt. Dette vil gi tydeligere styringssignaler i 
organisasjonen. 
Dette vil også være viktig å drøfte i landsstyret, slik 
at arbeidet med å tydeliggjøre Norsk kulturskoleråd 
som en enhetlig organisasjon blir fundamentert i 
vedtakene gjort på landstinget. I landsstyret vil 
arbeidet med virksomhetsplan og sentrale 
fokusområder være vesentlig, med tydelige linjer til 
strategiplanen (strategi 2020).  
 
Det blir lagt frem forslag om virksomhetsplan 
2017/2018 for landsstyret 2017. 

  

Styremøter 
Sak 2016.31  
Rammeplan  
Vedtak:  
1. Sentralstyret tar informasjon om status 

på rammeplanarbeidet til orientering.  
2. Itrådmedtilleggskommentarerforetasnoe

nspråklige tilpasninger i rammeplanens 
kapittel 1 og 2.  

3. Rammeplan for kulturskolen ansees som 
ferdigstilt og gjøres tilgjengelig via 
kulturskolerådets hjemmeside og andre 
aktuelle kanaler. Trykt versjon av 
Rammeplan for kulturskolen distribueres 
til kulturskolerådets medlemskommuner 
og samarbeidsparter uten omkostninger, 
i tillegg til at Rammeplan for kulturskolen 
legges ut for salg.  

4. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli 
orientert om implementeringsarbeidet 
videre.  

Viser til sak 2017.05 

Sak 2016.32 
Faglig og politisk arbeid i regionene (Røe-
utvalget)  
Vedtak:  
1. Sentralstyret takker utvalget for godt 

utført arbeid.  
2. Sentralstyret ønsker å legge anbefalinger 

Saken er diskutert med tillitsvalgte 22.11.16 og var 
gjenstand for drøfting i medbestemmelsesmøte 
4.1.2017. 
 
Røe-utvalgets arbeid er på mange måter en 
videreføring og operasjonalisering av Skaar-utvalget. 
Det legges opp til en tiltaksrekke på kort og lang sikt. 
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i strateginotatet til grunn for det videre 
arbeidet.  

3. Sentralstyret ber om å få en vurdering fra 
administrasjonen og de tillitsvalgte på 
konsekvenser i notatet både for økonomi 
og tilsatte som egen sak i neste 
styremøte.  

4. Sentralstyret ber om at en framdriftsplan 
for implementering forutsatt at 
Landsmøtet godkjenner framlegg til nye 
vedtekter. 

Tiltakene slik de foreligger på nå er fremoverlente og 
ambisiøse. 
 
Viser til sak 2017.09 – Oppfølging av Røe-utvalget. 
 
Røe-utvalget vil bli tatt opp i neste styremøte. 
 
Resultatet av Røe-utvalges arbeid legges frem for 
landsstyret 2017/2018. Anbefalinger fra utvalget er 
lagt inn som forslag i virksomhetsplan 2017/2018. 
 

Strategisak 2016.04  
Kulturskolen på den politiske dagsorden  
Høsten 2016 vil styret jobbe aktivt inn mot de 
politiske partier for å orientere, motivere og 
øke kompetansen på kulturskole med 
følgende punkter :  

• At kulturskolene styrkes slik at de kan gi 
best mulig tilbud med tanke på både 
mangfold og kvalitet.  

• At alle som ønsker det, skal få 
kulturskoleundervisning.  

• At kulturskolene har handlingsrom til å 
implementere rammeplanen.  

• At kulturskolene har mulighet til å legge 
til rette for at unge talenter skal få 
anledning til faglig utvikling, uavhengig av 
sosial og økonomisk bakgrunn.  

• At kulturskolen blir tydeliggjort som et 
lovpålagt skoletilbud.  

• At kulturskolen skal være et kommunalt 
ansvar.  

• At kulturskolene får både mandat og 
kapasitet til å være lokale ressurssentra.  

• At kulturskolene får en sentral rolle i 
utviklingen av Kulturtanken - Den Nye 
Kulturelle Skolesekken.  

• At kommunene vedtar den nye 
rammeplanen for kulturskolen som 
styrings- og utviklingsdokument.  

• At samisk kultur får sin rettmessige plass i 
kulturskolen.  

• At kulturskolene får en rolle i 
inkluderings-/integreringsarbeidet i 
kommunene  

• At kulturskolerådet i fremtiden skal få 
sine tildelinger fra staten på en 
forutsigbar og enklere måte enn i dag. 

Det er som oppfølging av søknad om statsstøtte for 
2017 vært ulike henvendelser til ulike partier. 
Det er opprettholdt en dialog med KrF, som bidro til 
at det ble en økning på fjorårets statsbudsjett. 
Denne økningen synes opprettholdt i 2017-
budsjettet. 
AU deltok i forbindelse med statsbudsjettet 2017 i 
høring i KUF-komiteen 25.1016. 
 
I arbeidet fremover er innpurten på de ulike partiers 
programprosess viktig å fokusere. Noen partier har 
allerede offentliggjort sine valgprogrammer, men 
forhåpentligvis er det fremdeles mulig å komme med 
innspill til dem. 
 
I høringen på statsbudsjettet 2017 la vi frem en 
henvisning til Sverige som nå satser stort med en 
bevilgning i millonklassen til kulturskolene. 
Spørsmålet er om og hvordan det kan løftes noe 
tilsvarende inn i Norge. 
 
31. mai ble det gjennomført en stor markering av 
kulturskolelovens 20-års jubileum utenfor Stortinget. 
Der ble politikere fra ledende partier utfordert og 
stilte til debatt. Kulturskolen og kulturskoletanken 
ble behørlig satt på dagsordenen, og de politiske 
utsagnene under debatten bidrar til optimisme for 
fremtiden. 
 
Spesielt må nevnes at KrF har levert et 
representantforslag i Stortinget om å starte arbeide 
med en egen stortingsmelding om kulturskole.  
 
I forbindelse med Stortingsvalget 2017 er det 
utarbeidet og gjennomført en særskilt 
spørsmålsrunde til partiene. Her er det stilt 
essensielle kulturskolerspørsmål til representanter 
for de ni største partiene. Resultatene fra denne 
spørsmålsrunden finnes på Norsk kulturskoleråds 
hjemmeside. De er også formidlet i kulturskolerådets 
øvrige formidlingskanaler.  
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Alle de forespurte partiene har respondert, og svart 
på henvendelsen. 

Sak 2017.07 Oppspill  
Vedtak:  

1. Sentralstyret tar informasjon om 
prosjektet Oppspill til orientering.  

2. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli 
orientert om arbeidet videre.  

 

Oppspill er navnet på Norsk kulturskoleråds og KS´ 
felles samarbeid om kommunal kultursatsing. 
Prosjektet har to hovedfokus: 
Kulturskole og kultur som interesspolitisk område. 
Styret vil bli ytterligere orientert i sak 2017.15, men 
det må fremholdes at dette samarbeidet er svært 
verdifullt, og begynner allerede å gi resultater. Et 
eksempel på dette er at KS, løfter kulturtskole inn på 
agendaen i sin medlemsdialog: 
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/medl
emsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen 
 

 
 
 
Regnskap og nøkkeltall 
Det vises til sak 2017.33. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar direktørs rapport til orientering. 
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Sak 2017 33 Regnskap 1. halvår 2017 

 
Saksdokumenter: Regnskap pr 30.06.2017 

 

Saksbehandler:         Gunn Otnes   

  
 

 
Forslag til vedtak: 
Regnskapet pr. 30/6.2017 viser et underskudd på kr 814 891 og vi ligger under budsjett for perioden. 
  
Norsk kulturskoleråd har en noe anstrengt likviditet. 
 
Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering. 
 
 
 

















 

Sak 2017.35 Årets kulturskolekommune 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler:         Morten Christiansen     

  
Saksutredning: 
Styret i Norsk kulturskoleråd gjorde følgende vedtak i sak 2017.17 Årets 
kulturskolekommune: 
 

Sentralstyret ber om at saken kommer tilbake på første styremøte høsten 2017 med 
de innspill som kom frem i møtet.  

 
Årets kulturskolekommune er en anerkjenning som deles ut hvert år av Norsk 
kulturskoleråd. De siste årene har prisen blitt delt ut under Norsk kulturskoleråds 
lederkonferanse.  
 
I styremøte i april ble nye kriterier for utmerkelsen Årets kulturskolekommune drøftet. I 
denne saken legges en revidert utgave av kriteriene frem for styret. Det ble også drøftet 
hvilke arenaer som egner seg for utdeling av prisen, spesielt med tanke på å få den så synlig 
som mulig. Bl.a. ble det diskutert mulighetene for et samarbeid med KS i forbindelse med 
utdeling av Skoleeierprisen.  Denne deles ut på KS-konferansen Skoletinget. Vurderingen så 
langt er at Norsk kulturskoleråd bør dele ut Årets kulturskolekommune på et annet 
arrangement. 
 
Kriterier for tildeling av utmerkelsen ”Årets kulturskolekommune”  
Norsk kulturskoleråd deler ut utmerkelsen ”Årets kulturskolekommune” i forbindelse med 
organisasjonens lederkonferanse eller et annet av Norsk kulturskoleråds nasjonale 
arrangementer hvert år.  
 
Formålet med prisen” Årets kulturskolekommune” er å gi anerkjennelse til kommuner som 
driver et aktivt og utviklende kulturskoleeierskap. Prisen skal også̊ være en inspirasjon til 
videre arbeid med utvikling av kulturskolen.  
 
Viktige elementer i utvelgelsen av årets kulturskolekommune vil være vurderinger av 
hvorledes kommunen arbeider med kvalitetsdimensjonen i kulturskolen, bl.a. gjennom 
arbeid fundert i rammeplan for kulturskolen, ”Mangfold og fordypning”. Det vil også legges 
vekt på hvordan kommunen jobber med kompetanse og kvalitet gjennom et målbevisst 
fokus på̊ organisasjonsutvikling. 
 

Kriterier for tildeling: 
• Det må dokumenteres at kommunen som kulturskoleeier arbeider med de 

elementene som fremheves i dette dokumentet. 



 
• Kommunen må ha et system for oppfølging og utvikling av kvalitet bl.a. med 

bakgrunn i rammeplanen ”Mangfold og fordypning”. 
• Kommunen må dokumentere at den som kulturskoleeier arbeider med kontinuerlig 

kompetanseplanlegging- og utvikling som ivaretar kulturskolens behov for 
kompetente, tydelige og ansvarsbevisste ansatte og ledere. 

• Kommunen må vise både faglig, økonomisk og administrativt at den prioriterer 
kulturskole, og at kommunen kan tjene som en foregangskommune overfor andre.

• Det forutsettes at kommuner som nomineres til ”Årets kulturskolekommune”, 
gjennom flere år har arbeidet målrettet og systematisk innenfor de fleste av 
kriteriene, og kan dokumentere dette. Dokumentasjonen skal vise hva som er 
oppnådd og hvilken rolle kulturskoleskoleeier har hatt i arbeidet. 

• Norsk kulturskoleråd ønsker at den som blir utnevnt til ”Årets kulturskolekommune” 
bidrar med å synliggjøre god praksis gjennom å åpne sin organisasjon for kommuner, 
kulturskoler og andre, for å dele både praksiserfaringer og nye ideer. 

• Prisen består av et grafisk trykk og et diplom. Når den økonomiske situasjonen tilsier 
det vil det vurderes om prisen også skal inneholde et pengebeløp.





Nominasjonsprosess  
Informasjon om nominasjonsprosessen og kriterier til ”Årets kulturskolekommune” sendes 
ut til Norsk kulturskoleråds fylker og regioner ultimo november 2017.  
Forslag på kandidater fremmes via fylkes/regionavdelingene, og legges frem for sentralstyret 
til endelig behandling. Fylkesavdelingene/regionene gjør en prioritering av sine aktuelle 
kandidater og nominerer én kandidat pr fylke.  
 
Norsk kulturskoleråds sentralstyre oppnevner en jury som skal fremme forslag til 
sentralstyret på bakgrunn av innsendte nominasjoner. Juryen skal består av tre 
representanter; Direktør i Norsk kulturskoleråd og to eksterne representanter fra offentlige 
samarbeidsorganisasjoner/ institusjoner.  
Nominasjonene sendes Norsk kulturskoleråd: post@kulturskoleradet.no. Frist for innsending 
er 10. januar 2018 
 
Dokumentasjon som nevnt i kriteriene må legges ved.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Norsk kulturskoleråds sentralstyre vedtar nye kriterier og slutter seg til forslaget til 
nominasjonsprosess for utnevnelse av ”Årets kulturskolekommune”.  























 

Sak 2017.37 Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø i Norsk kulturskoleråd 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 
Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø i Norsk kulturskoleråd 

Saksbehandler:         Morten Christiansen     

 
  
Saksutredning: 
 
Styret i Norsk kulturskoleråd gjorde følgende vedtak i sak 2017.06: 
1. Styret tar saken til orientering.  
2. Styret ber administrasjonen etablere en handlingsplan der de formelle organ blir brukt 
aktivt i prosessen.  
3. Styret er positive til å bruke eksterne ressurser dersom en finner dette hensiktsmessig.  
4. Styret ber om å få orientering om status på neste styremøte.  
 
Dette arbeidet har vært viktig, men også krevende. Det har vist seg at det har vært av 
avgjørende betydning å bruke tid på arbeidet. Dette både for å etablere en gjensidig tillitt i 
arbeidsgruppa som har jobbet med saken, men også for å etablere både en felles 
problemstilling og begrepsforståelse i sakskomplekset. Arbeidsgruppa har gjennom 
prosessen kommet fram til essensen i de utfordringene som er avdekket. Når dette er sagt 
oppleves det at organisasjonen nå er på et positivt spor i forhold til arbeidsmiljø. 
 
Den sentrale faktoren i handlingsplan for styrket arbeidsmiljø er at Norsk kulturskoleråds 
arbeidsmiljø skal fundamenteres i den gjeldende verdiplattformen til organisasjonen. Dette 
er ut fra erkjennelsen om at hovedutfordringen til organisasjonen er at verdiplattformen, 
som alle medarbeidere i Norsk kulturskoleråd har vært med på å utforme, ikke fungerer i 
praksis. 
 
Hovedmålet i handlingsplanen vil derfor være at verdiplattformen oppleves reell og 
gjeldende for alle. Gjennom verdiplattformen gir Norsk kulturskoleråd også et signal til 
omverdenen om hva organisasjonen ønsker å bli gjenkjent på.  
 
Handlingsplanen bygger også på øvrige styringsdokumenter i Norsk kulturskoleråd: 

• Personalhåndboka med bl.a.  
 - Etiske retningslinjer 
 - Varslingsplakaten 

• Lønnspolitisk handlingsplan 
• Andre relevante dokumenter (for eksempel vedtektene til organisasjonen) 

 
Arbeidsgruppa har som nevnt ovenfor utarbeidet ett hovedmål. I tillegg er tre delmål 
formulert. Prosessen med å etablere tiltak knyttet til målene er også godt i gang.  
 



 
 
De tre delmålene er: 

• Vi skal ha en god og åpen kommunikasjon i organisasjonen. 

• Vi skal ha tillit til hverandre i organisasjonen. 

• Vi skal ha gode rutiner for personalbehandling og ivaretakelse av den enkelte. 
 
Som man ser kan det være krevende at formulere konkrete tiltak til disse målene. Her har 
møtene og dialogen arbeidsgruppa har hatt vært helt nødvendig for å etablere et felles 
grunnlag og en samforståelse for tiltakene.  
 
Man har, som man kan se av det vedlagte utkast til handlingsplan, kommet langt i arbeidet, 
og det er ikke mye igjen før man kan levere en ferdig plan.  
 
Arbeidsgruppa er omforent om det at dette, når den endelige planen foreligger, uansett må 
være en del av en dynamisk og kontinuerlig prosess med arbeidsmiljø i Norsk kulturskoleråd. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 



 

Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø i Norsk kulturskoleråd (29.08.2017) 

 
 
Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø 
 
Innledning 
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som har som hovedfokus å ivareta medlemmenes og eierne interesser, og 
samtidig kunne være en pådriver for utvikling hos medlemmene. Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge kan være medlemmer i Norsk 
kulturskoleråd.  
 
Norsk kulturskoleråds organisasjon 

Landstinget: 
Landstinget er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet. Det avholdes i høsthalvåret hvert fjerde år. Her møtes representanter fra 
Norsk kulturskoleråds medlemmer. 
 
Landsstyret: 
Landsstyret består av en representant fra hvert fylke samt sentralstyrets medlemmer. Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste 
myndighet mellom landstingene.   

 
Sentralstyret: 
Sentralstyret består av sju medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. 
Sentralstyret leder virksomheten og setter i verk landstingets og landsstyrets vedtak og 
planer.  

 
Fylkes- og regionstyrer: 
Fylkes- og regionstyrene består fem til sju valgte representanter. Fylkes-/regionstyrene leder Norsk kulturskoleråds regionale 
virksomhet og setter i verk organisasjonenes planverk  

 
Administrasjon: 
Norsk kulturskoleråd administrasjon består av de som til en hver tid er ansatt i kulturskolerådet. Da ansatte har ulike oppgaver og 
funksjoner i organisasjonen. 
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Arbeidsformer  
Norsk kulturskoleråds arbeid er i stor grad team- og prosjektorganisert. Dette er en arbeidsform som krever at man involverer ansatte med ulik 
kompetanse og ulikt ståsted.   
 
Dette forutsetter at man har respekt for og anerkjennelse av hverandres ulike faglighet slik at det blir et likeverdig fellesskap i deltakelse i ulike 
team og prosjektgrupper.  
 
Arbeidet i Norsk kulturskoleråd innebærer også at enkelte får oppgaver og oppdrag som de har særskilt kompetanse til å ta på seg. Dette 
innebærer på ingen måte en forfordeling av medarbeidere, men er derimot viktig for å utnytte den enkeltes styrker når situasjonen og 
oppdraget krever det. Dette innebærer også at det må foregå en dynamisk og prioritert kompetanseutvikling i organisasjonen, for å være i 
stand til å dekke de behovene som blir synliggjort fra medlemmer og organisasjonens styringsapparat. 
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Norsk kulturskoleråds arbeidsmiljø skal fundamenteres i den gjeldende verdiplattformen til organisasjonen. 
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Handlingsplan arbeidsmiljø 

Utfordring Mål Tiltak  Hvordan Hvor og når Ansvar 

Verdiplattformen 
fungerer ikke i 
praksis: 
 

Verdiplattformen er reell 
og oppleves som 
gjeldende for alle.  

- Forbedre åpenheten i 
organisasjonen 

- Forbedre informasjon 
- Arbeide med 

kommunikasjon 

- Forbedre og utnytte felles 
møtetid  

- Forbedre tekniske 
løsninger, f.eks. 
EasyMeeting,  

- Benytte varierte 
arbeidsformer i møtene 

Ansattsamling  
Ansattmøte 
Andre møter 
Teammøter 
Prosjektmøter 

Ledelse  
Medarbeidere 
Tillitsvalgt 
Verneombud 
Teamkoordinatorer 
 

      

 Delmål Tiltak  Hvordan Hvor og når Ansvar 

 Vi skal ha en god og 
åpen kommunikasjon i 
organisasjonen 

Endre struktur på 
ansattmøtet. 

Ansattmøtet ledes av direktør Ansattmøter f.o.m. oktober, 
november og desember. 

Direktør 

Møtene organiseres etter 
prinsippet med ”Lærende 
møter”. 

Ansattmøte oktober Direktør 

Noen av ansattmøtene skal 
inneholde særskilte temaer 
som forberedes. 

  

Erfaring og vurdering av 
møtene. 

Desembermøte.  

  Vurdere tidsbruk og 
innhold på 
ansattsamlingene. 

Ansattsamlingene må 
inneholde tid til teamarbeid. 

Gjøres etter behov og etter 
forslag om temaer. 

 

Jevnlig evaluering av: 
- Tidsbruk 

- Innhold 

 Ledergruppe / 
arbeidsgruppe / alle 

  Utvikle gode prosesser i 
organisasjonen. 

Være tydelig og involverende.   

  Utvikle teamene og 
temaarbeidet. 

Timeplanlegge teammøter 
gjennom året. 

Juni / august Teamkoordinatorer 
 

  Utvikle, forbedre og 
evaluere informasjon og 
informasjonsrutiner. 
 

Når informasjonen oppleves 
utydelig må dette justeres 
Alle har ansvar for å holde seg 
oppdatert. 

 Alle 
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 Vi skal ha tillit til 
hverandre i 
organisasjonen. 
 

Utvikle og vedlikeholde en 
god og åpen 
kommunikasjon. 

Benytte våre 
informasjonsverktøy 
systematisk. 

  

Vi må unngå de lukkede 
dører. 
Det er lov å stille de kritiske 
spørsmålene. 

Det må gis et svar når vi spør 
om noe vi lurer på. 

Utvikle relasjonene i 
organisasjonen. 
 

Sosiale sammenkomster. 

Det må være plass til 
internpleie på våre 
møtearenaer. 

Utvikle gode rutiner for 
medbestemmelse og 
inkludering. 

Ha inkluderende prosesser 
som fremmer eierskap. 

 Vi skal ha gode rutiner 
for personalbehandling 
og ivaretakelse av den 
enkelte. 

Informere jevnlig om 
personlahåndboken. 
 

 I ansattmøte og direkte til nye 
ansatte. 
Ved oppstart hver høst.  
 

 
 

  Ha gode 
arbeidsbeskrivelser for 
den enkelte. 

 Høst 2017  
 

 

Ha en lønnspolitikk 
fundamentert på HTA og 
en egen lønnspolitisk plan 
for NKR. 

 Høst 2017  
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