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VELKOMEN TIL LANDSMØTE 2016 
 

Det er med glede vi ynskjer velkomen til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 2016. Det er også hyggeleg 

å ynskje velkomen til det gode og funksjonelle Scandic Hell Hotel i Stjørdal, midt i Norge. 

Gjennom dette landsmøtet skal vi sjå tilbake på dei to åra sidan siste landsmøte. Vi skal evaluere og vi 

skal eventuelt korrigere. Landsmøtet 2014 gav vår organisasjon ei retning og møtet gav også utrykk 

for ambisjonar. Desse har vore retningsgjevande for vårt arbeid dei to siste åra. Ny rammeplan var ei 

av dei store sakene på siste landsmøte og har vore det viktigaste grunnlaget for vårt arbeid denne 

perioden. Landsmøtet 2012 bestilte ny rammeplan og med det som bakteppe er det tilfredsstillande 

at vi på dette landsmøtet kan rapportere status der heile rammeplana er klar for implementering. 

Ikkje minst dei tilsette over heile landet har gjort og gjer ein stor jobb her. Rammeplana har vorte godt 

motteken både innanfor og utanfor vår organisasjon. Det lovar godt for arbeidet vidare. Den nye 

rammeplana vil sette oss betre i stand til å gje vår viktigaste målgruppe, den enkelte elev, eit tilbod av 

høg fagleg og pedagogisk kvalitet. 

Skal Norsk kulturskoleråd nå våre ambisiøse mål må vi utvikle ein levande organisasjon som legg til 

rette for viktige verdiar som demokrati, eigarskap, utvikling og at vi kan vere den organisasjonen som 

vår eigar forventar av oss. Derfor skal vi på dette landsmøtet behandle revisjon av våre vedtekter. Det 

framlegg som no ligg føre vil på ein betre måte ta i vare dei verdiar som er grunnlaget for heile vårt 

arbeid. Vi ser fram til gode diskusjonar om dei nye vedtektene. 

Vi må framleis arbeide vidare for å styrke våre ulike nettverk for at vi i betre grad kan styrke vår 

samfunnsrolle. Vi er komne eit godt stykke på veg men dette arbeidet må intensiverast. Det er godt å 

registrere det styrka samarbeidet vi har med Kommunenes Sentralforbund og dette utviklar seg 

stadig. Viktig er også arbeidet med å informere og diskutere med dei ulike politiske partia både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er også viktige 

samarbeidspartnarar saman med andre kultur- og utdanningsorganisasjonar. 

Vårt håp er at landsmøtet i Stjørdal vil ytterlegare styrke vår organisasjon og at vi saman etter 

samlinga kan starte ein ny periode med styrka samhald der vi gjer kvarandre gode, og ein sterk 

motivasjon i vårt arbeid med å gjere «kulturskolen for alle» til eit tilbod med høg kvalitet til kvar 

enkelt elev.  

Vårt håp er også at alle de som kjem til Stjørdal vil få godt utbytte av samlinga, både fagleg og sosialt. 

Velkomen til landsmøte 2016. 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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PROGRAM for Norsk kulturskoleråds Landsmøte 2016 
 

Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 20. oktober 

    

Torsdag 20. oktober  

 

08:00 

 

Ankomst / registrering / kaffe  

 

09:00 Velkommen  

Kunstnerisk  

Hilsen fra Kunnskapsdepartementet  

v/Statssekretær Magnus Thue  

 

09:30 Landsmøtet starter  

Åpning ved styreleder Nils R. Sandal 

Konstituering, møtestart, Saker til behandling 

 

11:30 Lunsj 

 

12:30 Kunstnerisk  

Landsmøtet fortsetter 

 

14:30 Kaffepause 

 

14:50 Kunstnerisk  

Landsmøtet fortsetter  

 

18:00 Landsmøtet avsluttes 
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DAGSORDEN FOR LANDSMØTE 
 

SAK 1  Konstituering 

1.1 Valg av to referenter 

1.2 Valg av to møtedirigenter 

1.3 Godkjenning av fullmaktene 

1.4 Godkjenning av innkalling 

1.5 Godkjenning av dagsorden 

1.6 Godkjenning av forretningsorden for landsmøte 

1.7 Valg av tre representanter til redaksjonskomité 

1.8 Valg av tre representanter til tellekorps 

1.9 Valg av to protokollunderskrivere 

SAK 2  Styrets beretning for siste toårsperiode 

SAK 3  Revidert regnskap for 2014 og 2015 

SAK 4  Kontrollkomiteens innstilling for siste toårsperiode 

SAK 5  Saker som forelegges av styret 

SAK 6  Innkomne saker 

SAK 7  Virksomhetsplan 2017 – 2018 

SAK 8  Medlemskap i andre organisasjoner 

SAK 9  Medlemskontingent for 2017 – 2018 

SAK 10  Godtgjørelse til styret 2017 – 2018 

SAK 11  Rammebudsjett 2017 – Økonomiplan 2017 - 2020 

SAK 12  Valg 

12.1 Valg av leder i Norsk kulturskoleråd 

12.2 Valg av nestleder i Norsk kulturskoleråd 

12.3 Valg av fem styremedlemmer 

12.4 Valg av første, andre, tredje og fjerde vararmedlem til styret 

12.5 Valg av leder for kontrollkomité 

12.6 Valg av to medlemmer og et varamedlem til kontrollkomitéen 

12.7 Valg av leder for valgkomitéen 

12.8 Valg av to medlemmer og et varamedlem til valgkomitéen 

12.9 Valg av registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra 
 kontrollkomitéen  
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

SAK 1 – KONSTITUERING 
 

Sak 1.1 Valg av referenter 
Saksordfører: Nils R. Sandal 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Edvin Eriksen 

Ingrid Almås 

 

Velges som referenter på landsmøtet i 2016 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.2 Valg av to møtedirigenter 
  Saksordfører: Nils R. Sandal 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Kari Anne Sand   Kongsberg/ Buskerud 

Eivind Nåvik   Lillehammer/ Oppland 

 

Velges som møtedirigenter på landsmøtet i 2016 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.3 Godkjenning av fullmaktene 
  Saksordfører: Bente Smaavik Borge 

 

Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og regioner har meldt sine representanter til landsmøtet i 

2016. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet består av i alt 89 delegater med godkjente fullmakter 

 

Saksdokument: 

Delegatliste side 10 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Delegatliste 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.4 Godkjenning av innkalling 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner innkalling. 

 

Saksdokument: 

Innkalling side 12 - 13 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Innkalling 
 

 

  



 

      NORSK KULTURSKOLERÅDS landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 20. oktober 2016 
 

 
 

13 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.5 Godkjenning av dagsorden 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner dagsorden. 

 

Saksdokument: 

Side 5 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.6 Forretningsorden for landsmøte 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner vedlagte forretningsorden. 

 

Saksdokument: 

Forretningsorden side 16 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Forretningsorden for landsmøtet 
 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om annet 

Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §4 har 

kun valgte delegater til landsmøtet stemmerett. 

Det er kun valgte delegater som har forslagsrett. 

Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass i 

salen. 

2. Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg.  
Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller 

korrigere misforståelser i siste talers innlegg. 

Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for 

replikk under replikkordskiftet. 

3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark.  Forslaget må påføres 
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren. 
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke behandles. 

Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i 

innkallingen. 

Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 

4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller før 
saken tas opp til avstemning. 
 

5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet.  
Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende 

vedtekter. 

Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 

Forretningsorden. 

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, 
For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får mer 
enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går 
kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står 
igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to 
kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes 
først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag 
opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort.  
Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. 

Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen. 

8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak. 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.7 Valg av tre representanter til redaksjonskomité 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Terje Røe  Hedmark 

Grete Berntzen  Sogn og Fjordane 

Lars Emil Johannessen 

 

Velges som redaksjonskomité på landsmøtet i 2016 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.8 Valg av tre representanter til tellekorps 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Ragnhild Skille    

Ann-Synnøve Bendixen 

Jo Eskild    

 

Velges som representanter til tellekorps landsmøtet i 2016 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 1.9 Valg av to protokollunderskrivere 
  Saksordfører: Møtedirigentene 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Bjørn Skjelstad  Nord – Trøndelag 

Elisabeth Ødegård Nordland 

 

Velges som protokollunderskrivere på landsmøtet i 2016 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 2 – STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 
       Saksordfører: Nils R. Sandal 

 
Innledning 
Styrets beretning for virksomheten i siste periode legges med dette frem for landsmøtet.  
 
Et sentralt dokument som har vært styrende for arbeidet i landsmøteperioden har vært 
Skaarutvalgets rapport ”Ny tid – nye oppgaver” og anbefalingene knyttet til denne som ble vedtatt på 
landsmøtet i 2014. 
 
Ellers har arbeidet med rammeplanen både i forhold til utvikling av fagplaner, kvalitetsstrategier og 
implementering av planen vært et ene overordnede fokuset i perioden. Dette har dermed vært 
førende for arbeidet både knyttet til ”Strategi 2020” og ”Virksomhetsplan 2015 -2016”. 
 
Arbeidet har underbygget viktigheten av å se hele organisasjonens samlede kompetanse og arbeid 
som uttrykk for virksomheten over hele landet.  
 
Melding om virksomheten 2014 – 2016 er derfor basert på landsmøte 2014s vedtak, med et spesielt 

fokus på:  

 Skaarutvalgets rapport ”Ny tid – nye oppgaver”  

 Ny rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning  

 Strategi 2020 med virksomhetsplan 2015 – 2016  
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2014 – oktober 2016. 
 
 
Saksdokument: 
 
Melding om virksomheten 2014 – 2016, vedlegg 1 
 
 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 3 – REVIDERT REGNSKAP FOR 2014 OG 2015 
        Saksordfører: Mattias Lundquist 

 

Det vises til vedlagte regnskaper for 2014 og 2015 som er revidert av organisasjonens faste revisor 

Ernst & Young. Revisjonsberetninger for begge årene er vedlagt. 

Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning etter gjeldende regler i 

regnskapsloven. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet godkjenner Norsk kulturskoleråds regnskap for 2014 og 2015 

 

Saksdokument: 

1. Regnskap 2014 s 22 - 30 

2. Regnskap 2015 s 31 - 39 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Regnskap 2014 
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      NORSK KULTURSKOLERÅDS landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 20. oktober 2016 
 

 
 

24 
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Regnskap 2015 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 4 – KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING FOR SISTE TOÅRSPERIODE 
        Saksordfører: Hans Willoch Bræin 

 

Kontrollkomiteens konklusjon: 

Arbeidet i Norsk kulturskoleråds styrende organer er i samsvar med vedtekter og 

landsmøtevedtak og det er ikke gjennom kontrollkomiteens arbeid avdekket saksforhold eller 

disposisjoner som gir grunn for antegnelser. 

  

Styrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet sluttet seg til Kontrollkomiteens innstilling for perioden 

 

Saksdokument: 

Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden 2014-2016, side 41 - 42 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden 2014 - 2016 
 

Generelt 

Landsmøtet 2014 valgte følgende kontrollkomite: 

Hans-Carl Tveit, leder 

Lars Joakim Tveit 

Hans Willoch Bræin 

Vara: Rigmor Stenvik 

 

Instruks for kontrollkomiteens arbeid er nedfelt i vedtekter for Norsk kulturskoleråd. 
Kontrollkomiteen har hatt tre formelle møter i perioden: 19. november 2015, 12.Januar 2016 og 
09. september 2016. I tillegg har det vært telefon-og mail utveksling mellom komiteens 
medlemmer. Det har i perioden vært samtaler med representanter fra Kulturskolerådets styre 
og administrasjon. 

Kontrollkomiteen var representert på fylkesledersamlingen i mai 2016. 

Grunnet sykdom har ikke kontrollkomiteen hatt leder i store deler av perioden. Det anbefales 

derfor at det for fremtiden også velges nestleder som kan overta når leder ikke kan møte eller må 

trekke seg fra vervet. 

 

Gjennomgang av landsmøtereferat og styremøteprotokoller 

Kontrollkomiteen har hatt tilgang til protokoller fra sentralstyremøtene, herunder også 

budsjett og budsjettreguleringer, regnskap og status slik det er fremkommet av 

styredokumentene. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styreprotokollene og sammenholdt disse med vedtekter og 

landsmøtevedtak. 

Kontrollkomiteen registrerer at styresaker og protokoller nå legges ut på kulturskolerådets 

hjemmeside, noe som gir en større åpenhet i organisasjonen.
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Revisor for Norsk kulturskoleråd 

Kontrollkomiteen skal jfr instruks gi sin innstilling til landsmøtet på statsautorisert/registrert revisor 

for Norsk kulturskoleråd.  

Komiteen foreslår at revisorfirmaet Ernst & Young reengasjeres for kommende periode. 

 

Konklusjon 

Arbeidet i Norsk kulturskoleråds styrende organer er i samsvar med vedtekter og 

landsmøtevedtak og det er ikke gjennom kontrollkomiteens arbeid avdekket saksforhold eller 

disposisjoner som gir grunn for antegnelser. 

 

                    Trondheim 09.september 2016 

 

 

Hans W. Bræin (sign)           Lars Joakim Tveit (sign)       Rigmor Stenvik (sign) 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 5 – SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET 

Nye vedtekter 
        Saksordfører: Berit K. Graftås 
 
Innledning: 
Sentralstyret ba i sak 2015.39 om at det skulle oppnevnes et utvalg for å se på nye vedtekter fram 

mot Landsmøtet 2016.  

Utvalget besto av Berit Konstad Graftås (leder) fra sentralstyret, Terje Røe, Hans Willoch Bræin og 

Merete Wilhelmsen som sekretær for utvalget. 

Utvalget hadde følgende mandat :  

• foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene inklusive instruks for valgkomite for Norsk 
kulturskoleråd, valgkomite for Norsk kulturskoleråds fylker/regioner og kontrollkomite med 
fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring.  

• legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016.  
 

Styret har behandlet utvalgets innstilling i styremøte 2016.04 i Sak 2016.35. Det ble foretatt en 

språkvask av dokumentet etter styremøtet. 

De nye vedtektene er inndelt i fem kapitler: 

Kapittel 1: Navn og organisasjonsform 

Kapittel 2: Medlemskap 

Kapittel 3: Organisasjonens organer 

Kapittel 4: Oppløsning og endring av vedtekter 

Kapittel 5: Vedlegg 

Kontrollkomiteen har kommet inn i kapittel 3 hvor denne nå er definert som en av organene i 

organisasjonen. 

I arbeidet med å revidere vedtektene har KS-Advokatene vært konsultert for å bistå med juridisk 

betraktning og hjelp i arbeidet. Dette har vært nødvendig siden det i dag finnes en juridisk enhet 

Norsk kulturskoleråd og 14 egne juridiske enheter på fylke/regionnivå. Dette er en ordning som har 

vokst fram over tid og som ikke er forenelig med ett sett med vedtekter. I prinsippet skal alle 

juridiske enheter ha egne vedtekter og dette er ikke tilfellet i dag. 

Sentralstyret anbefaler i det nye vedtektsforslaget at det nå dannes et Landsstyre med 

representanter fra alle fylker/regioner som sammen med sentralstyret har møte hvert år. Dette betyr 

at Landsmøte slik vi kjenner det i dag skifter navn til Landsting og avholdes hvert fjerde år.  

Saker til behandling framgår av forslaget til nye vedtekter både for Landsting og Landsstyre. På denne 

måten ønsker man å legge opp til at medbestemmelsen og medlemmenes innflytelse i 
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organisasjonen økes i tråd med Skaarutvalgets rapport og at reell innflytelse skjer gjennom vedtak i 

Landsstyre. 

 

Utvalgets leder la forslaget til nye vedtekter fram for både sentralstyret og fylkesledersamlinga i mai 

2016 hvor også KS-advokaten var til stede.  

I tråd med § 3.5 i de nye vedtektene anbefales det at alle fylkesavdelinger/ regioner blir en del av 

Norsk kulturskoleråd også juridisk og som en konsekvens av dette oppløses alle de regionale juridiske 

enheter i forbindelse med årsmøter i fylker og regioner i 2017. De enkelte fylkesavdelinger/regioner 

beholder sin egen økonomi ved en eventuell endring. 

De nye vedtektene er nå godt gjennomarbeidet, tydeliggjort og harmonisert slik at disse nå skal ha 

god sammenheng i selve dokumentet, og med de andre førende dokumentene som er vedtatt i 

organisasjonen. 

 
  
Saksdokument: 
Vedlegg 2 – gjeldende vedtekter med instrukser for Norsk kulturskoleråd 

Vedlegg 3 – forslag til nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd 

 

Styrets forslag til 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. 

 
 

 

       

Nils R Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 6 – INNKOMNE SAKER 
 

Sak 6.1 Flyktninger og kulturskolen 
   Saksordfører: Marianne Bremnes 

 

Innledning 

Det er en drastisk forandring i verdens flyktningsituasjon, og det er et økende behov for 

inkluderingstiltak både opp mot nyankomne så vel som opp mot de som har vært i landet en stund.  

Det er en kjensgjerning at kulturskolen i mange tilfeller er ikke spesielt god på kulturelt mangfold, 

verken på innhold eller elevrepresentasjon. Det er et stort uutnyttet potensiale i kulturskolene både 

m.h.t. til inkludering og kompetanseutvikling på dette området. Norsk kulturskoleråd vil sette fokus 

på dette bl.a. løfte utfordringen inn i strategi- og virksomhetsarbeidet de neste årene. 

Hovedmomenter i et arbeide i forhold til flyktninger og kulturskole vil være: 

 Å arbeide for økt veiledning til kommunene om strukturelle muligheter for at 

kulturskolene kan bli en viktig inkluderingsarena, og bidra til en bedre inkludering av 

flyktninger i samfunnet generelt. 

 Å legge til rette for kompetanseheving og fagutvikling omkring kulturelt mangfold i 

kulturskolene.  

I rammeplan for kulturskolen ”Mangfold og fordypning” finner vi i forordet følgende: 

”Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre rekrutteringen av barn 

og unge med ulik kulturell bakgrunn”. 

Med bakgrunn i overnevnte er det viktig for Norsk kulturskoleråd å ta tak i utfordringen. 

Det må i denne sammenheng prioriteres stillingsressurser og kompetanseheving i kulturskolerådet. 

Det bør derfor gjennomføres en utredning med mål om å finne et nivå på ressursbehovet og for å 

belyse ulike konsekvenser som kan oppstå med bakgrunn i en slik prioritering. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Fokusområdet flyktninger og kulturskole prioriteres og legges frem for landsstyret i forbindelse med 

utarbeiding av virksomhetsplan for kommende landsstyreperiode. 

Det gjennomføres en utredning/mulighetsanalyse for på best mulig vis kunne styrke 

kulturskolerådets rolle i arbeidet knytte til flyktninger og kulturskole. 

Administrasjonen bes om å prioritere en stillingsressurs til dette arbeidet. 
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Saksdokument: 

Flyktninger og kulturskolen side, 47 - 48 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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 Norsk Kulturskoleråd BTV 
Sandar Herredshus 3 
3216 SANDEFJORD 
 

 +47 94242226 
anders.ronningen@kulturskoleradet.no 

 

Styret i BTV, støttet av regionene samlet i Team Øst ønsker å fremme følgende sak på landsmøtet:  

Sakens navn:  

Flyktninger og kulturskolen.  
 

Bakgrunnsfaktorer for saken:  

o Det er en drastisk forandring i flyktningsituasjonen, og vi har et økende behov for 

inkludering og tiltak opp mot nyankomne så vel som de som har vært en stund. Det 

finnes midler til mye av dette i stat og kommuner, utenfor kulturskolenes faste 

budsjett, men lite kompetanse både på kulturelt mangfold generelt, og på hvordan 

den enkelte kulturskole kan arbeide med dette strukturelt. 

o Kulturskolen er ikke spesielt god på kulturelt mangfold (verken på innhold eller 

elevrepresentasjon) Vi har noe statistikk på inkludering av familier med andre 

opprinnelseskulturer enn den norske, og dette er nedslående. Det har vært gjort 

noen forskningsrapporter om dette de siste årene:  

 https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1640&mer

ket=5 

 https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2276.pdf 

 http://docplayer.no/3887192-Inkluderende-kulturskole.html 

 Rapportene er ikke entydige i hva som bør gjøres, og forklaringene spenner 

mellom høy prising, dårlig informasjon og for lite mangfold og ”en 

ledelsesutfordring”. Foreslåtte tiltak er heller ikke fulgt opp.  

o KS´ landsting anbefaler i en resolusjon kulturskolene som ressurssentra i inkludering.  

Se: http://www.kulturskoleradet.no/print.php?lesmer_id=1109  

o Mange kulturskoler driver godt arbeid i sine kommuner, men mange er også de som 

ikke forholder seg til flyktninger og kulturelt mangfold i det hele tatt. Det er et behov 

for kompetanseutvikling og erfaringsdeling. 

o Det arbeides lite med dette fra kulturskolerådet sentralt, og det finnes ikke berørt i 

strategien. Dette ønsker vi å få gjort noe med.  

 

 

  

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1640&merket=5
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1640&merket=5
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2276.pdf
http://docplayer.no/3887192-Inkluderende-kulturskole.html
http://www.kulturskoleradet.no/print.php?lesmer_id=1109
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FORSLAG TIL VEDTAK (til landsstyret): 

Landsstyret bes om å ta inn i kulturskolerådets årsplan at kulturskolerådet må prioritere å satse 

særlig på kulturelt mangfold og flyktninger i de neste år. Dette gjøres ved å be administrasjonen 

allokere midler til en prosjektstilling i 100 % over to år. Det bør kunne søkes om eksterne midler for 

denne stillingen.  

Stillingens innhold vil være i to spor:  

1. Å arbeide for økt veiledning til kommunene om strukturelle muligheter for at 

kulturskolene kan bli en viktig inkluderingsarena, og bidra til en bedre inkludering 

av flyktninger i samfunnet generelt. I dette må det samarbeides med nasjonale og 

lokale institusjoner (KS, IMDI, Flyktningetjenesten etc) Vi tror at dette vil kunne 

utløse midler lokalt. 

2. Å legge til rette for kompetanseheving og fagutvikling omkring kulturelt mangfold 

i kulturskolene. (F eks utarbeide etterutdanninger, bedret 

erfaringsutveksling/kompetanseflyt, utarbeide kursmateriell og lignende i 

samarbeid med andre aktører).  
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 Sak 6.2 Kulturskoleundervisning i skoletid 
   Saksordfører: Marianne Bremnes 

Det er en stadig debatt omkring mulighetene for å inkludere kulturskolens undervisning i den 
ordinære skoletiden. Norsk kulturskoleråd har utviklet et relativt omfattende veiledningsmateriell 
som er å finne på kulturskolerådets hjemmeside. Her finnes råd og tips om hvorledes man kan gå i 
dialog med skoleeier, og hvilke muligheter som finnes allerede nå for å få en ordning med 
kulturskoleundervisning i ordinær skoletid. 

Norsk kulturskoleråd har fra 1. september innledet et formelt samarbeid med Kommunenes 
Sentralforbund (KS) gjennom en felles stilling. Dette åpner en viktig arena for debatt og innspill i 
forhold til denne saken. 

To av målene i fellesprosjektet med KS er: 

 Kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og 
Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid. 

 Kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og 
fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon. 

Styret i Norsk kulturskoleråd mener dette vil gi en kulturskoledebatt relatert til kommunenes behov 
og ståsted, som i sin tur vil danne grunnlag for KS´ dialog med de aktuelle departementene. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landsmøteperioden skal jobbe aktivt opp mot aktuelle 

aktører for å drøfte og eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av kulturskolens 

undervisning i ordinær skoletid. 

 

Saksdokument: 

Kulturskoleundervisning i skoletid, side 50 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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Fra Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag. 

 

Kulturskoleundervisning i skoletid: 
  

Kulturskolene er ressurssenter og faglig kvalitetsfaktor for kunst og kulturfagene i opplæringen. 
Likevel er det uklare retningslinjer vedrørende organisering av kulturskoleundervisning innenfor 
skoledagen grunnet en vag lovhjemmel som sier at "Alle kommuner skal ha eit musikk- og 
kulturskoletilbud" men ingenting om innhold, omfang og organisering. Det må gjennom KS og Norsk 
kulturskoleråd arbeides for anbefalinger som gir aksept for en ordning med kulturskoleundervisning 
innenfor skoledagen.  

  

Elever mister undervisning? 

I de siste tiårene har kulturskolene fått stadig større legitimitet som ressurssenter og faglig 
kvalitetsfaktor for kunst og kulturfagene i opplæringen. Likevel tillates ikke kulturskole-undervisning 
innenfor skoledagen da barna mister undervisning.  Det er ulik praksis og tolkning  på området 
vedrørende hva den enkelte utdanningsdirektør, oppvekstansvarlig eller rektor gir rom for. 

  

Fordeler for elevene og kulturskolelærerne: 

Å legge kulturskolens undervisning inn i skoledagen gir klare fordeler. Elevene slipper å velge bort 
andre fritidsaktiviteter og slipper reiseavstander på kveldstid. Dette gir alle barn en økt mulighet for 
deltagelse i kulturskolen. Dagundervisning gir også kulturskolelærere gunstig arbeidshverdag. Å gi 
mulighet for å tilrettelegge for undervisning i skoletid vil lette kompetansetilgangen og gjøre 
kulturskolen til en mer attraktiv arbeidsplass. Skolene som allerede praktiserer 
kulturskoleundervisning i skoletid gjør dette i samråd med grunnskolen slik at undervisningen legges 
til tider der elevene ikke mister annen verdifull undervisning.  

  

Skole eller fritidstilbud: 

Skolene kan selv omdisponere bruken av inntil 25% av årstimene i det enkelte fag for enkeltelever, 
samt omdisponere inntil 5% av timene til prioriterte fag/områder ved skolen. (Jfr. UDIR 1-
2013  Kunnskapsløftet fag og tilbudsstruktur.) De skoler som har ledere som virkelig ønsker en 
kulturell utvikling i sitt skolemiljø velger å invitere kulturskolen inn i skoledagen. Kulturskoletilbud er 
lovhjemlet i opplæringsloven §13,6. Kulturskolene må ikke bli sett på som et fritidstilbud, men må bli 
gitt legitimitet for å integreres i grunnskolen.  

  

Forslag til vedtak: 

Vi ønsker at Norsk kulturskoleråd i landsmøteperioden skal jobbe aktivt opp mot 
kunnskapsdepartementet for å avklare, og om mulig få formalisert anbefalinger for å integrere 
kunstfagene i et tettere samarbeid mellom grunnskole og kulturskole.  

  

Forslagstiller: Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag. 
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 Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 7 – VIRKSOMHETSPLAN 2017 – 2018 
         Saksordfører: Nils R. Sandal         

 

Innledning: 

Virksomhetsplan for perioden 2017-2018 vil bygge videre på Strategi 2020.  Utvikling av innhold vil 

skje i løpet av våren 2017 og legges frem for diskusjon i møte med fylkes- og regionsledere før 

sommeren 2017. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Landsmøte prolongerer virksomhetsplan 2015 – 2016 frem til møte med fylkes- og regionsledere før 

sommeren 2017. 

 

Saksdokument: 

Vedlegg 4 - Strategi 2020 

Vedlegg 5 - Virksomhetsplan 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 8 – MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER 
        Saksordfører: Heidi Hesselberg Løken 

 

Styrets forlag til vedtak: 

Landsmøtet vedtar at Norsk kulturskoleråd viderefører sitt medlemskap i Europeisk 

Musikkskoleunion (EMU) og Nordisk Musik- og kulturskoleunion (NMKU) 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 9 – MEDLEMSKONTINGENT 
        Saksordfører: Sigrun Fostad 

 

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd bygger på årlig utgitt GSI-statistikk fra 

Utdanningsdirektoratet og det er sum av årstimer innenfor alle kunst- og kulturuttrykk, tabell B. 

Årstimer (Sum årstimer) som danner grunnlaget for medlemskontingenten. 

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd i perioden bygger på følgende satser: 

1. Det skal innbetales en samlet kontingent for hele organisasjonen 

2. Et grunnbeløp per enhet på kr 4.000,- 

3. En timesats per årstime innenfor alle kunst- og kulturuttrykk som hvert år justeres i forhold      

     til konsumprisindeksen 

4. Maksimumskontingenten per enhet settes til kr 40.000,- 

Grunnbeløpet er i perioden kr 4.000,- og tilbakeføring til fylkesavdelingene/ regionene er i sin helhet 

fjernet for å møte perspektivskifte i organisasjonen. 

Norsk kulturskoleråd ønsker å videreføre denne kontingentordningen inntil konsekvensutredning av 

dagens kommunestruktur er gjennomført. 

En endring av kommunestrukturen i Norge, ut fra Kommuneproposisjonen 2015[1] og Kriterier for god 

kommunestruktur, delrapport fra Ekspertutvalg[2], vil etter planen iverksettes i løpet av 2017. 

Ekspertutvalget har på bakgrunn av gjennomgangen i rapporten gitt tre anbefalinger for en god 

kommunestruktur: 

 Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning  

 Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

 Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for 
å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer 

 

                                                           

[1] Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 

[2] Kriterier for god kommunestruktur, Delrapport fra ekspertutvalg, mars 2014 
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For Norsk kulturskoleråd vil en slik endring bety at organisasjonen må se på en kontingentmodell 

tilpasset det nye «Norges-kartet» i løpet av landsmøteperioden. 

Norsk kulturskoleråd ønsker å forenkle den kontingentmodellen en har hatt fram til og med 2016 og 

hensynta kommunereformen som Regjeringen har skissert. 

Styret ber landsmøtet gi landsstyre mandat til å vedta ny kontingentmodell når kriteriene for 

kommunestrukuren er vedtatt. 

Styret ber også landsmøte gi landsstyre mandat til å vurdere kontingentmodell for fylkeskommunene 

ut fra vedtak i sak 5 – Vedteksendringer. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Landsmøtet vedtar framlagte forslag til ny kontingentmodell. 

2. Landsmøtet ber sentralstyret forberede ny kontingentmodell med bakgrunn i eventuell ny 

kommunestruktur til neste landsmøte.  

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 10 – GODTGJØRELSE TIL STYRET 2017 – 2018 
            Saksordfører: Morten Christiansen 

Innledning: 

Satsene for styregodtgjørelse ble justert i 2012 og administrasjonen ønsker ikke å justere opp satsene 

for neste periode. Dette med bakgrunn i organisasjonens økonomi. 

Det er imidlertid nødvendig med en presisering som omhandler pkt 3. Dette punktet tar kun høyde for 

styremedlemmenes deltakelse på styremøter. De siste årene har det vært en endring i involvering og 

aktivitet for både styreleder, nestleder og styremedlemmer i forhold til deltakelse på interne og 

eksterne arrangementer. Dette er en god og nødvendig utvikling av det politiske arbeidet i 

organisasjonen. Derfor vil det være nødvendig også å honorere styremedlemmenes deltakelse på slike 

arrangement og oppdrag etter de samme satsene når dette er avtalt og pålagt i styremøte. 

 

Administrasjonens forslag: 

1. Styreleder for Norsk kulturskoleråd får en årlig godtgjørelse på kr. 115 000,- 
 

2. Nestleder for Norsk kulturskoleråd får en årlig godtgjørelse på kr. 60 000,-  
 

3. De øvrige styrerepresentanter og eventuelle møtende vararepresentanter, får en 
møtegodtgjørelse på kr. 1 500 pr. dag for sentralstyrets møter og andre pålagte oppdrag 

 

4. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ  
 

 

Administrasjonens innstilling: 

Landsmøtet godkjenner framlagte forslag. 

 

  

Morten Christiansen 

Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 11 – RAMMEBUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN  2017 – 2020 
           Saksordfører: Mattias Lundquist 

 

Det vedlagte forslaget til rammebudsjett for 2017 tar utgangspunkt i indeksregulerte statlige 

bevilgninger for 2016. 

Norsk kulturskoleråd ble i 2016 tildelt utviklingsmidler stort kr 22 mill.  

Fristen for å søke tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene for 2017 er satt til 1. desember 

2016. 

Søknaden sendt Utdanningsdirektoratet er i tråd med : 

Post 71 Tilskott til utvikling av musikk- og kulturskolane 

Tilskottsmottakarar er Norsk kulturskoleråd, Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for 

estetiske fag med medlemsorganisasjonane deira. Målet for tilskottsordninga er å bidra til auka 

kvalitet i kulturskolen og i arbeidet med kunst og kultur i grunnopplæringa. Tiltak som Norsk 

kulturskoleråd, Fellesrådet for kunstfagene i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag er med på å 

finansiere, skal samla sett bidra til kvalitet for elevane og kompetanseheving for dei tilsette i 

kulturskolen og i grunnopplæringa. Vidare skal arbeidet til tilskottsmottakarane støtte opp om 

nasjonale satsingar og samarbeid mellom opplæringssektoren og kultursektoren, som Den kulturelle 

skolesekken er eit døme på. Midlane skal medverke til å finansiere drifta for tilskottsmottakarane og 

felles utviklingsarbeid på området. (Prop 1 S (2015-2016)). 

 
Norsk kulturskoleråd har i Landsmøtet 2014 vedtatt Strategi 2020 for arbeidet, og søknaden om 
utviklingsmidler ivaretar både nasjonale utdanningspolitiske føringer og våre egne 
organisasjonspolitiske målsettinger for kulturskoleutviklingen. 
 
Vi ønsker først og fremst i 2017 å bistå kommunene i arbeidet med å utvikle kulturskolene til et 

sterkt skoleslag med kvalitativt høyt innhold hvor ny rammeplan for kulturskolen er det viktigste 

kvalitetshevingsverktøyet og som vil bidra til å sikre nasjonale standarder for skoleslaget, jfr. 

Skaarutvalgets rapport. I tillegg ønsker kulturskolerådet å bidra innenfor det kunstfaglige og 

pedagogiske arbeidet med å utvikle kulturskolene som ressurssenter for skoleverket generelt samt 

det øvrige kulturlivet i kommunene. 

Norsk kulturskoleråd kan bidra med utvikling av samarbeidsprosjekter med blant annet skoler, SFO, 

barnehager, fritidskulturlivet, Ung Kultur Møtes (UKM) og Kulturtanken. 

Økonomiplanen for 2017-2020 er bygd på den forventningen om at søknadene til staten 

imøtekommes i løpet av perioden.  

Virksomheten omfatter fire hovedområder og rammebudsjettet er satt opp i henhold til dette for 

bedre å synliggjøre organisasjonens økonomi. 
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 Organisasjonen Norsk kulturskoleråd – administrasjon  

 Utviklingsarbeid   Informasjon og kulturskoleutvikling   

 Kurs og salg Kurs for grunnskolen, materiellsalg m.m.  

 Eksterne prosjekter        Prosjekter finansiert av andre, men organisert og 

regnskapsført i regi av Norsk kulturskoleråd 

  

Dette gjenspeiler organisasjonens økonomiske struktur. 

 

Rammebudsjett for 2017 

Som det framgår av rammebudsjettet, har administrasjonen sin virksomhet et budsjettert 

underskudd som dekkes av kurs og salg. Styret har sett det som viktig å redusere sårbarheten i dette 

ved å bygge opp egenkapitalen som kan gi rom for eventuelle omstillinger ved inntektssvikt. Dette er 

i tråd med tidligere landsmøtevedtak. 

Norsk kulturskoleråd har ved utgangen av 2015 en egenkapital på NOK 841 500. 

Egenkapitalandelen var pr. 31.12.15 på 15,26% og den likviditetsmessige stillingen var 

tilfredsstillende. 

 

Organisasjon Norsk kulturskoleråd - administrasjon 

Denne delen av Norsk kulturskoleråd sin virksomhet omfatter kulturskolerådets basisadministrasjon, 

den daglige ledelsen, sentralstyrets-, fylkesledernes- og rådgivernes møtevirksomhet. Finansieringen 

skjer ved tilskudd over statsbudsjettet og medlemskontingenter, og gjennom overskudd fra 

kurs/materiellsalg. Norsk kulturskoleråd vil videreutvikle sin intensjon som ivaretar både nasjonale 

utdanningspolitiske føringer og egne organisasjonspolitiske målsettinger for kulturskoleutvikling 

(Strategi 2020).  

 

Utviklingsarbeid Informasjon og kulturskoleutvikling 

Denne delen av Norsk kulturskoleråd sin virksomhet finansieres av de statlige utviklingsmidlene og er 

i tråd med departementets forutsetninger innrettet mot kulturskoleutvikling.  

Å utvikle kulturskolene til lokale ressurssenter er et stort løft for mange kommuner. Vi ønsker å bistå 
kommunene i arbeidet med å utvikle kulturskolene til kunstfaglige og pedagogiske ressurssenter for 
skoleverket generelt og kulturlivet i kommunen forøvrig. 
Norsk kulturskoleråd kan bidra med utvikling av samarbeidsprosjekter med blant annet skoler, SFO, 
barnehager, fritidskulturlivet, Ung Kultur Møtes (UKM) og Kulturtanken – Den Kulturelle Skolesekken. 
 
Norsk kulturskoleråd ønsker å ivareta en målrettet kulturskoleutvikling og kvalitetsheving i Norge 
med ny rammeplan for kulturskolen og forskning innenfor det kulturskolerelaterte fagfeltet i 
samarbeid med UH-sektoren. 
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I tillegg til å drive et utviklingsarbeid og kontinuerlig rådgivingsarbeid rettet mot kommunene, har 
Norsk kulturskoleråd et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner, andre organisasjoner, 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Utdanningsdirektoratet, KS, Kulturtanken m.fl. 
 
Norsk kulturskoleråd inngår nasjonale avtaler på vegne av kulturskolene/ kommunene, som f.eks. 
TONO og driver utstrakt informasjon overfor kommuner, media og andre.  
 

Norsk kulturskoleråd inngikk i 2015 forpliktende samarbeidsavtaler med NTNU, Dronning Mauds 

Minne Høgskolen for barnehagelærerutdanning, DMMH, HiST og HiNT (nå NTNU, DMMH og Nord 

Universitet). Det foreligger allerede samarbeidsavtaler med Norges musikkhøgskole, Den kulturelle 

skolesekken og UKM, samt Norges musikkorps forbund, Rikskonsertene med flere. 

Partene ønsker å operasjonalisere samarbeid innenfor følgende områder;  

 

 Politisk og strategisk arbeid  

 Forskning og formidling  

 Utdanning  

 Praksisfelt  
 
Norsk kulturskoleråd har bygd opp et godt organisasjonsnettverk med ansatte rådgivere i alle 

fylker/regioner. Vi ønsker å bygge ut disse stillingene ytterligere for å kunne drive 

kompetanseoppbygging og rådgivning i den enkelte kommune, jfr. Skaarutvalget, pkt. 6.1.8. 

Norsk kulturskoleråd vil gjennom sitt fylkes- og regionsledd ha fokus på kulturskolenes rolle for 

utvikling og planlegging i kulturskolene. 

Per i dag har våre regionale rådgivere i snitt stillingsprosent på 50 og vi viser til Skaarutvalgets 

utredning med tanke på utvikling av fylkes- og regionsleddene.  

 

Kurs og salg kurs for grunnskolen, materiellsalg m.m. 

Norsk kulturskoleråd satser på å videreføre og utvikle sitt kurstilbud gjennom ny digital arena. 

 

Eksterne prosjekter finansiert av andre samarbeidsparter 

Disse avdelingene består av prosjekter/programmer som finansieres eksternt. 

Nordea-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Nordea hvor hovedformålet er å 

tilrettelegge for at elever ved lokale kulturskoler skal kunne benyttes på lokale arrangementer i 

Nordeas regi i hele landet. 

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt med Norsk Tipping som bidrar til at elevene og 

kulturskolene i de ulike kommunene er gode ambassadører innen ulike kunst og kulturuttrykk. 

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. 
Gjennom denne stipendutdelingen ønsker Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd å synliggjøre 
kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon 
og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. 
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Økonomiplan 2017-2020  

Generelt  

Økonomiplanen, som ble presentert og vedtatt på tidligere landsmøte danner grunnlaget for ny 

økonomiplan for perioden 2017-2020. 

Økonomiplanen for neste periode bygger på en nøktern budsjettering av tilskudd fra 

Utdanningsdirektoratet. 

Det er forutsatt at kostnadene til rådgivere/regionale stillinger og lønnsmidler stab/sentrale stillinger 

gjennomføres som beskrevet i rammebudsjettet over og presentert i Skaarutvalget. 

Planen bygger på at de statlige tilskuddene for perioden indeksreguleres og at fordelingen er i tråd 

med rammebudsjettet til organisasjonens virksomhet. 

I søknaden om organisasjonstilskuddet for 2017 vises det til perspektivskiftet i Norsk kulturskoleråd 

er inne. Her legges det til grunn en mer helhetlig tenkning når det gjelder den samlede kapasiteten 

og kompetansen i Norsk kulturskoleråd.  

Økonomiplanen søker å ivareta en målrettet kulturskoleutvikling med blant annet en basis i ny 

rammeplan for kulturskolen og forskning innenfor det kulturskolerelaterte fagfeltet i samarbeid med 

UH-sektoren 

 

Saksdokument:  

Budsjettet 2016 side 60 

Rammebudsjett 2017 side 61  

Økonomiplan for perioden 2017-2020 side 62 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Landsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.  

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                           Direktør 
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Budsjett 2016 
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Rammebudsjett 2017 
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Økonomiplan 2017 - 2020 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

SAK 12 – VALG 2017 - 2018 

 

Sak 12.1 Valg av leder 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende  

 

Innstilling: 

Nils R. Sandal velges som leder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2017 – 2018 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidaten, vedlegg 6 

 

 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 

Sak 12.2 Valg av nestleder 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende  

 

Innstilling: 

Heidi Hesselberg Løken velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2017 – 2018 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidaten, vedlegg 6 

 

 

 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 

Sak 12.3 Valg av fem styremedlemmer 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende  

 

Innstilling: 

Marianne Bremnes 

Liv Kari Eskeland 

Berit Konstad Graftås 

Alexander Krogh Plur 

Geir Grav 

 Anders Aabø er valgt som ansatts representant av og blant alle ansatte 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 6 

 

 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Sak 12.4 Valg av første, andre, tredje og fjerde varamedlem til styret 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende  

 

Innstilling: 

Guri Røsok  velges som 1. varamedlem  

Oddbjørn Hagen velges som 2. varamedlem 

Gunnar Skaar  velges som 3. varamedlem 

Kjell Olav Henriksen velges som 4. varamedlem 

 Hilde Roald Bern er valgt som personlig vara for ansattes representant i sentralstyret av og 

blant alle ansatte 

 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 6 

 

 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Sak 12.5 Valg av leder for kontrollkomiteen 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende  

 

Innstilling: 

Hans Willoch Bræin  

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidaten, vedlegg 6 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 

Sak 12.6 Valg av to medlemmer og et varamedlem i kontrollkomiteen 
      Saksordfører: Trygg Jakola 

 

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende 

 

Innstilling: 

Sigrun Fostad   

Lars Joakim Tveit  

Vara: Gro Dalen  

 

For Norsk kulturskoleråd i perioden 2017 – 2018 

 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 6 

 

 

 

        
Trygg Jakola                Morten Christiansen 

Leder av valgkomiteen      Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 

Sak 12.7 Valg av leder for valgkomiteen 
     Saksordfører: Nils R. Sandal 

 

Styret i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende 

 

Innstilling: 

Kjersti Sandvik   

 

For Norsk kulturskoleråd i perioden 2017 – 2018 

 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidaten, vedlegg 6 

 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

 

Sak 12.8 Valg av to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen 
      Saksordfører: Nils R. Sandal 

 

Styret i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende 

 

Innstilling: 

Bjørn Andersen      medlem 

Anne Kathrine Slungård     medlem 

Rigmor Stenvik        medlem 

 

For Norsk kulturskoleråd i perioden 2017 – 2018 

 

 

Saksdokumenter: 

Valgkomiteens innstilling, side 72 

Presentasjon av kandidatene, vedlegg 6 

 

 

       

Nils R. Sandal                                                                                                                Morten Christiansen 
Styreleder                                                                                                        Direktør 
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Til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 

 

Sak 12.9 Valg av registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra 

kontrollkomiteen 
Saksordfører: Hans Willoch Bræin 

 

Kontrollkomiteen i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende 

 

Innstilling: 

Ernst & Young A/S velges som revisor for Norsk kulturskoleråd i perioden 2016 - 2018  

 

 

Saksdokument: 

Kontrollkomiteens innstilling, side 42  

 

 

          

Hans Willoch Bræin/s/                                                                                      Morten Christiansen 
Kontrollkomiteen                                                                                                          Direktør 
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Valgkomiteens innstilling - oversikt 
 

Sentralstyret  
Leder: Nils R Sandal 
Nestleder: Heidi  Hesselberg Løken 
Styremedlemmer: Marianne Bremnes 
 Liv Kari Eskeland 
 Berit Konstad Graftås 
 Alexander Krogh Plur 
 Geir Grav 
  
Varamedlemmer: Guri Røsok 
 Oddbjørn Hagen 
 Gunnar Skaar 
 Kjell Olav Henriksen 
  
Kontrollkomite  
Leder: Hans Willoch Brein 
Medlemmer: Sigrun Fostad 
 Lars Joakim Tveit 
  
Varamedlem: Gro Dalen 
  
Valgkomite  
Leder: Kjersti Sandvik 
Nestleder: Bjørn Andersen 
Medlem: Anne Kathrine Slungård 
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VEDLEGG 
 

 

 

1. Melding om virksomheten 2014 – 2016 

2. Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd vedtatt på Landsmøte 2014 med instrukser 

3. Forslag til nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd 

4. Strategi 2020 

5. Virksomhetsplan  

6. Presentasjon av kandidater til valg 

7. Forslagsark landsmøte 2016 
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Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2014 - 2016 
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Vedlegg 2 - Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd vedtatt på landsmøte 2014 med    

                     instrukser 
 

   

       

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 

§ 1. Navn og formål 

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en organisasjon for kommuner med  

kommunal kulturskole. 

 

Organisasjonens formål er å: 

 gi barn og unge mulighet for deltakelse i kunstfaglige aktiviteter 

 ivareta kulturskolenes interesser 

 utvikle kulturskolenes kvalitet og kompetanse 

 være et samarbeidsorgan for kommunenes kulturskolevirksomhet 

 utvikle samarbeid mellom kulturskolene, skoleverket og kulturlivet for øvrig 

 

§ 2. Medlemskap 

Alle kommuner har rett til medlemskap i Norsk kulturskoleråd. Kommunens medlemskap opprettes ved skriftlig 

innmelding til Norsk kulturskoleråd sentralt. Utmelding meldes skriftlig innen utgangen av kalenderåret. 

Kommunenes interesser ivaretas i rådets organer med valgte representanter. 

 

§ 3. Organisasjonen 

Organisasjonen har følgende organer: 

 Landsmøtet 

 Styret  

 Fylkesavdelinger/ regioner 
 

§ 4. Landsmøte og ekstraordinært landsmøte 

Landsmøtet er Norsk kulturskoleråds øverste organ. Hvert av de 19 fylkene kan være representert med inntil fem 

utsendinger. Disse velges på fylkesavdelingens/ regionens årsmøte. 

 

 

 



      Norsk kulturskoleråds landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 20. oktober 2016 
 

 
 

86 

 

Hver representant fra fylkesavdelingene/ regionene har en stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett. Alle 

vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av § 10 Vedtektsendring og § 11 Oppløsning av Norsk 

kulturskoleråd. Styret bestemmer tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 

utgangen av oktober. 

 

Følgende saker behandles: 

Sak 1 Møtet konstitueres: 

 valg av to referenter 

 valg av to møtedirigenter  

 godkjenning av fullmaktene 

 godkjenning av innkalling 

 godkjenning av dagsorden 

 godkjenning av forretningsorden for landsmøte  

 valg av tre representanter redaksjonskomité 

 valg av tre representanter til tellekorps 

 valg av to protokollunderskrivere 
 

Sak 2  Styrets beretning for siste toårsperiode 

Sak 3  Revidert regnskap for siste toårsperiode 

Sak 4     Kontrollkomiteens innstilling for siste toårsperiode 

Sak 5  Saker som forelegges av styret 

Sak 6  Innkomne saker 

Sak 7  Virksomhetsplan 

Sak 8 Medlemskap i andre organisasjoner 

Sak 9 Medlemskontingent 

Sak 10 Godtgjørelse til styret 

Sak 11 Rammebudsjett for perioden 

Sak 12 Landsmøte velger for kommende toårsperiode: 

 leder i Norsk kulturskoleråd 

 nestleder i Norsk kulturskoleråd 

 fem styremedlemmer  

 første, andre, tredje og fjerde varamedlem til styret 

 leder for kontrollkomiteen 

 to medlemmer og et varamedlem i kontrollkomiteen  

 leder for valgkomiteen 

 to medlemmer og et varamedlem) til valgkomiteen 

 registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen 
 



      Norsk kulturskoleråds landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 20. oktober 2016 
 

 
 

87 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer 

umiddelbart. Leder, nestleder og direktør utgjør organisasjonens arbeidsutvalg. 

 

Kunngjøring om landsmøtet og ekstraordinært landsmøte sendes medlemskommunene, kulturskolene og 

fylkesavdelingene/regionene tre måneder før møtet avholdes. Innkalling sendes fylkene/ regionene åtte uker før 

landsmøtet. Dagsorden og saksdokumenter sendes representantene to uker før landsmøtet. Fylkesavdelingene/ 

regionene dekker selv utgiftene til deltaking på landsmøtet. I spesielle tilfeller kan fylkesavdelinger/ regioner søke 

om reisetilskudd. 

 

Saker som fylkesavdelingene/ regionene ønsker å ta opp på landsmøtet skal være styret i hende senest åtte uker 

før landsmøtet. 

Nasjonalt senter, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norsk 

kulturråd og KS inviteres til landsmøtet. For øvrig inviteres kulturskoler, kommuner, samarbeidende 

organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.  

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkene krever 

det. Ekstraordinært landsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om. 

 

§ 5. Styret 

Styret består av 8 medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har 

lederdobbeltstemme. 

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. Styret fastsetter  

årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan 

fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt 

flertall, og styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige 

sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.  

Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité. 
Styret har tilsettingsansvar for alt administrativt personale. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet 
mellom landsmøtene. Styret 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 har videre ansvar for å ivareta 
kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter. 

 

§ 6. Fylkesavdelinger/ regioner 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regioner som ledes av et styre på fem til 

sju representanter valgt blant medlemmene. I fylker/ regioner med færre enn 20 medlemskommuner kan styret  

bestå av tre til fem medlemmer.  Fylkesavdelingenes/regionenes navn skal være Norsk kulturskoleråd –  fylke / 

Norsk kulturskoleråd – region 

Årsmøtet er fylkesavdelingens/ regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i fylket/ 

regionen.  Kommunene kan sende fire representanter til årsmøtet med nødvendige godkjente  
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fullmakterMinst en av disse skal være tilsatt i kulturskolen. Fylkesavdelingens/ regionens styre og 

varamedlemmer har tilvanlig ikke stemmerett på årsmøte. Unntak er dersom et styre- eller varamedlem er 

ordinær utsending fra en kommune, da har denne personen stemmerett med unntak av sakene 2, 3, 4 og 10. ( 

Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars det året det ikke er landsmøte. Styret 

bestemmer tid og sted for årsmøtet.  

 

 

Følgende saker behandles: 

 

Sak 1 Møtet konstitueres: 

 

 valg av referent 

 valg av en møtedirigent 

 godkjenning av fullmaktene 

 godkjenning av innkalling 

 godkjenning av dagsorden 

 godkjenning av forretningsorden for årsmøte  

 valg av to representanter redaksjonskomité 

 valg av to representanter til tellekorps 

 valg av to protokollunderskrivere 
 

Sak 2  Styrets beretning for siste toårsperiode 

Sak 3  Revidert regnskap for siste toårsperiode 

Sak 4  Saker som forelegges av styret 

Sak 5  Innkomne saker 

Sak 6  Virksomhetsplan 

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner 

Sak 8 Medlemskontingent 

Sak 9 Godtgjørelse til styret 

Sak 10 Rammebudsjett for perioden 

Sak 11 Årsmøte velger for kommende toårsperiode: 

 leder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region 

 nestleder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region 

 en til fem styremedlemmer – fylke/ region 

 første og andre varamedlem til styret – fylke/ region 

 leder for valgkomiteen – fylke/region 

 to medlemmer og et varamedlem  til valgkomiteen – fylke/ region 

 inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke 

 registrert eller statsautorisert revisor – fylke/ region 



      Norsk kulturskoleråds landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 20. oktober 2016 
 

 
 

89 

 

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall.  Kunngjøring om årsmøte i  

 

 

fylkesavdelingen/ region sendes kommunene og kulturskolene tre måneder før årsmøte avholdes. Innkalling 

sendes kommunene og kulturskolene to måneder før årsmøtet avholdes. Dagsorden og saksdokumenter sendes 

delegatene 14 dager før årsmøtet. Kommunene dekker selv utgiftene til deltaking på årsmøtet.  

KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres til årsmøtet og gis talerett. For øvrig inviteres samarbeidende 

organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører. 

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landsmøtet har vedtatt (se retningslinjer på eget vedlegg).  

Styret innstiller overfor årsmøtet kandidater til valgkomité. 

Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest fem uker før årsmøtet. 

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

medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om. 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer 

umiddelbart. Fylkesavdelingens/ regionens styre leder fylkesavdelingens/ regionens virksomhet og iverksetter 

årsmøtets vedtak og planer. Styret leder konsulentens arbeid innenfor den tidsramme som er avsatt. Styret 

fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet i fylkesavdelingen/ regionen og forvalter rådets eiendeler. 

Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle de kommunale kulturskolene og for øvrig ivareta 

skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Styret kan velge arbeidsutvalg og oppnevne 

nødvendige underutvalg. 

Dersom en fylkesavdeling/ region av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i denne paragraf, må dette 

forelegges og godkjennes av styret i Norsk kulturskoleråd. 

 

§ 7. Administrasjon 

Norsk kulturskoleråds administrasjon består av den sentrale administrasjon og konsulenter for fylkene/ regionene. 

Administrasjonen ivaretar den daglige drift av organisasjonen og iverksetter de saker landsmøtet og styret 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. 

 

§ 8. Ledermøte 

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk kulturskoleråds styre drøfter 

virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle saker. 

 

§ 9. Kontingent 

Medlemskontingent til sentralleddet og grunnkontingent til fylkes / regionsavdeling fastsettes av landsmøtet. 

Fylkes / regionsavdelingene kan fastsette en særskilt kontingent til egen drift. 
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§ 10. Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendring behandles som landsmøtesak. Endring kan vedtas av ordinært landsmøte med  

minimum to tredjedels flertall. 

 

 

 

§ 11. Oppløsning av Norsk kulturskoleråd 

Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på to etterfølgende ordinære  

landsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråds  

eiendeler. 

 

 

Vedlegg: 

1. Instruks for kontrollkomité i Norsk kulturskoleråd 

2. Instruks for valgkomité i Norsk kulturskoleråd - nasjonalt 

3. Instruks for valgkomité i Norsk kulturskoleråd - fylkesavdeling/ region 

 

 

Rev Landsmøtet 2012 
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INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN    

NORSK KULTURSKOLERÅD   

 

 

1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan i landsmøteperioden. 
 

2. Kontrollkomiteen skal på vegne av landsmøtet: 
 

a) kontrollere at landsmøtet blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak 
fattes 

 

b) kontrollere at styrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak 
 

c) gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge frem beretning for landsmøtet 
 

3. Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer landsmøtet registrert eller statsautorisert revisor for 
Norsk kulturskoleråd 

 

 

4. Til kontrollkomiteen velges: 
1. Leder 
2. To medlemmer 
3. Ett varamedlem 
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INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN       

NORSK KULTURSKOLERÅD  

 

  

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landsmøtet på kandidater til alle verv, unntatt kandidater til 
valgkomité og forslag på revisor, i henhold til vedtektene. 

 

2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landsmøtet at innstillingen sammen med en presentasjon av 
kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må likevel gis mulighet til å 
arbeide helt fram til Landsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter. 

 

3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter 
som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser vedrørende 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 ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 
fylkesavdelingene og regionene slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater.  
Det informeres tilbake til fylkesavdelingene og regionene 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  

      en best mulig måte ivaretar hensyn til regionenes forholdsmessige representasjon, 

      kjønnsfordeling, kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og 

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

 

6. Leder av valgkomiteen skal stå på Norsk kulturskoleråds postliste for informasjon. 
 

7. Valgkomiteen møter på landsmøtet og legger fram innstillingen på møtet. 
 

 

 

 

 

 

 

Rev 11.9.2008 jfr. Sak 2008.24 Landsmøtesaker/ Sak 4.3 Innstilling av valgkomité med revidert instruks 
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INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN   

NORSK KULTURSKOLERÅD – FYLKESAVDELING/ REGION  

  

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet i fylke/ region på kandidater til alle verv, unntatt 
kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i henhold til 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 gis mulighet til å 
arbeide helt fram til årsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter. 

 

3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter 
som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser vedrørende 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 ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til 
medlemmene i fylkesavdeling(ene) / region(ene) slik at disse får anledning til å fremme forslag på 
aktuelle kandidater.  Det informeres tilbake til fylkesavdeling(ene) og region(ene) 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. Leder av valgkomiteen skal stå på postliste for informasjon fra Norsk kulturskoleråd -  fylke / region. 
 

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

 

 

 

Styrets forslag til egen instruks for valgkomiteen – fylkesavdeling/ region vedtatt på Landsmøtet 2010 sak 6.6.2 
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Vedlegg 3 – Forslag til nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd 
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Vedlegg 4 - Strategi 2020 
 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes 

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

voksne. 

 

Strategi 2020 

Strategi 2020 viser overordnede strategier og langsiktighet i kulturskolerådets arbeid. 

Strategiplanen skal gi føringer for arbeidet i hele organisasjonen. 

Visjon 

KULTURSKOLE FOR ALLE 

Dette er en sentral ambisjon i oppbygging av kommunenes tjenestetilbud. 

Formål 

Strategi 2020 viser overordnede strategier og langsiktighet i rådets arbeid. Planverket skal gi 

føringer for arbeidet i hele organisasjonen regionalt.  

Kvalitet 

Kulturskolens rammeplan ”Mangfold og fordypning” er et kvalitetsdokument for landets kommuner, 

og danner en nasjonal standard og en plattform for utvikling av lokale læreplaner for kulturskolen. 

Rammeplanen forutsetter at det etableres kommunale kvalitetssikringssystem for systematisk 

oppfølging av kulturskolenes virksomhet. 

Kulturskolerådets politiske og faglige målsettinger er at alle som ønsker det skal få et mangfoldig 

kulturskoletilbud av god kvalitet med basis i rammeplanens tre programområder; bredde-, kjerne- og 

fordypningsprogrammet. 

Verdier 

Norsk kulturskoleråds virksomhet skal være inkluderende, nyskapende, samhandlende og 

tradisjonsbærende.  Organisasjonen skal arbeide for kvalitet, integritet og anerkjennelse. 

Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og 

talent. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre rekrutteringen 

av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. Rammeplanen framhever kulturskolens sammensatte 

samfunnsoppdrag som et sentralt element i kunst- og kulturopplæringen. 
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Strategien bygger på en grunnleggende forståelse av at barn, unge og voksne, og har sin 

tilhørighet i kommuner. Lokalsamfunnet er den viktigste arenaen for læring, utvikling og 

dannelse. 

 

Strategimodell 

Følgende modell ligger til grunn for utvikling av strategiområder i planen. 

 

 

 

Modellen skisserer hvordan Norsk kulturskoleråd som organisasjon skal bidra i utviklingsarbeidet, 

og hvordan organisasjonens samlede kompetanse kan brukes for å etablere verdier og sikre kvalitet 

i kunst- og kulturopplæringen. 

Nærhet 

Et ønske om nærhet til medlemskommunene og forståelse for de store variasjonene i landet. 

Kompetanse 

Kunst- og kulturopplæring er et kommunalt ansvar, og Norsk kulturskoleråd vil bistå med 

organisasjonens kompetanse i de kommunale prosessene. 

 

  

1: Nærhet 2: Kompetanse

3: Samhandling 4: Framtid

Norsk 
kulturskoleråd
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Samhandling 

Kulturskolerådet skal være et bindeledd mellom medlemskommunene og institusjoner 

og organisasjoner på ulike forvaltningsnivå. Samhandling mellom disse er en forutsetning 

for et godt utviklingsarbeid. 

Framtid 

Framtid fremhever organisasjonens ønske om å identifisere kommende behov hos 

medlemmene for kunnskap om kunst og kultur i opplæringen. 

 

Strategiområder i strategi 2020 

1. Kulturskolen i samfunnet 

2. Kunst- og kulturfaglig utvikling 

3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Hvert strategiområde har tre fokusområder for organisasjonens arbeid i perioden.  

 

1 Kulturskolen i samfunnet 

Som nasjonal aktør for de kommunale kulturskolene i Norge, skal Norsk kulturskoleråd være en 

samhandlingspart med et bredt samfunnsengasjement og en tydelig profil. Organisasjonen skal bidra 

til en inkluderende kulturskole innen flere kunst- og kulturfag. Kulturskolen som ressurssenter skal 

synes i samfunnet og gi viktige bidrag til kulturell identitet og tradisjon som nasjonalt og lokalt 

felleseie. Formidling av virksomhet og dokumentasjon av denne, er en viktig del av Norsk 

kulturskoleråds brede samfunnskontakt. 

Forholdet til allmennhet, nasjonale myndigheter, allmenne og kunstfaglige utdanningsinstitusjoner 

og til det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturliv står sentralt. Dette gjelder også samarbeid med 

private organisasjoner og næringsliv for utvikling og posisjonering av kulturskolens rolle i samfunnet. 

Fokusområder 

1.1. Tydelig profil som samfunnsaktør  
1.2. Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør  
1.3. Initierende og koordinerende rolle  
 
 
2 Kunst- og kulturfaglig utvikling 

 

Norsk kulturskoleråd er en utviklingsorganisasjon som skal sikre kunnskapsutvikling innenfor kunst- 

og kulturfag og bidra til høy faglig og pedagogisk kvalitet.  

Oversikt og innsikt i kunst- og kulturopplæringen gir organisasjonen en viktig posisjon som 

bidragsyter i utvikling og koordinering av innhold i kulturskolene. Rammeplan for kulturskolen og 

implementering av denne ligger til grunn for organisasjonens faglige utviklingsarbeid. 
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Med utgangspunkt i rammeplan for kulturskolen skal kulturskolene ha en sterk egenidentitet med et 

tydelig og synlig lokalt feste.  

I samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører utvikles og styrkes denne identiteten i form av 

erfaringsdeling og nye impulser til faglig og pedagogisk utvikling. 

Norsk kulturskoleråd skal bidra til økt mangfold og fordypning i kulturskolene gjennom strategisk 

nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling. Et bredt samarbeid bidrar til økt bevissthet på 

kvalitet og mangfold i kulturskolene. 

Forskning, utviklingsarbeid og publisering av forskningsartikler er viktig for å formidle kunnskap om 

det kulturskolerelaterte feltet. 

Erfarings- og kunnskapsdeling skjer i form av offentlige arrangementer, konferanser, nasjonale og 

internasjonale prosjekter, publikasjoner og presentasjoner i ulike format og medier.  

Fokusområder 

2.1. Helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen 

2.2. Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende 

2.3. Internasjonal samarbeidsaktør 

 

3 Kompetanse- og organisasjonsutvikling  

Norsk kulturskoleråd skal ha en organisasjonsstruktur som åpner for et nært samarbeid nasjonalt og 

regionalt med lokal forankring i kommunene. 

Organisasjonen arbeider med politiske og administrative systemer for samhandling. Dette skal fremme 

kvalitet og omstillingsevne for virksomheten og ivaretar organisasjonens oppgaver og omdømme. 

Norsk kulturskoleråd skal arbeide målrettet med saker som fremmer kulturskoleeiers interesser. 

Fokusområder 

3.1. Enhetlig organisasjonsutvikling  
3.2. Nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende  
3.3. Høy kvalitet i utviklingsarbeid  
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Vedlegg 5 - Virksomhetsplan 
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Vedlegg 6 – Presentasjon av kandidater til valg 
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Vedlegg 7 - Forslagsark landsmøte 2016 
 

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 

 

Forslag til landsmøtet 

(leveres møtedirigentene) 

Forslagsstilleren representerer : _____________________________________ fylkesavdeling/region 

Navn på forslagsstiller : ____________________________________________ 

Forslaget gjelder sak nr. _________ evt. henvisning : ____________________ 

 

Forslaget lyder : 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Underskrift 

 

 


