Bilde: årets kulturskolekalender: De unges festspilldag 2014, scenografi ved billedkunst fordypning, Bergen kulturskole
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Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd – Hordaland har lagt bak seg en hektisk periode. Nye
måter å organisere arbeide på og innføring av styremøter på Skype, har på mange måter
tvunget oss til å være mere effektive og konkrete i arbeidet. I tillegg har kulturskoletimen
både kommet og gått, og styret la ned et stort stykke arbeid knyttet til dette. Norsk
kulturskoleråd sentralt har fått ny direktør siden sist, og endringer i organisasjonsstrukturen
er blitt varslet. Det kommer tydelig fram at Norsk kulturskoleråd er i endring.
Fylkesstyret har i perioden skrevet mange høringsinnspill. Gjennom arbeidet med
høringsinnspillene har vi fått bekreftet hvor viktig kulturskolen er i samfunnet og hvor viktig
det er at vi taler kulturskolen sin sak.
Norsk kulturskoleråd – Hordaland arrangerte en høringsdialog i forbindelse med ny
rammeplan for kulturskolene. En rammeplan som ble vedtatt på landsmøtet til Norsk
kulturskoleråd i 2014. Fylkesstyret gleder seg til det videre arbeidet med implementering av
denne.
For fylkesstyret har det også i denne perioden vært viktig å prioritere arbeidet med
Kulturskoleforum. Vi har gjennomført fire kulturskoleforum. Spesielt gledelig var det å ta
turen til Kvinnherad, der vi fikk se det nye kulturskolesenteret på Husnes.
De Unges Festspilldag er gjennomført i samarbeid mellom Bergen kulturskole, Bergen
Dansesenter og Festspillene i Bergen. Vi har i denne perioden gjennomført konserter og
forestillinger i Logen og Grieghallen. Gjennomføringen av De Unges Festspilldag har vært
viktig for Norsk kulturskoleråd – Hordaland. Her får kulturskolene vist bredden av den
aktiviteten som kulturskolene Hordaland kan by på og ikke minst presentert alle talentene
våre.
Styret vil også benytte anledningen til å takke alle dem vi har samarbeidet med i denne
perioden. Vi håper dette har vært med på å styrke kulturarbeidet i vår region til glede for
store og små.
Bergen 10. februar 2015

Bjørn Andersen
fylkesleder Norsk kulturskoleråd – Hordaland
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I styreperioden har fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd – Hordaland bestått av tre menn og to
kvinner, samt to mannlige vararepresentanter. I tillegg møter kulturskolekonsulenten, som i
løpet av perioden skiftet tittel til rådgiver. Arbeidsoppgavene er de samme for rådgiver.
Tittelen rådgiver brukes derfor gjennomgående i vedlagte virksomhetsmelding.
Fylkesstyrets sammensetting:
Fylkesleder
Bjørn Andersen, Fjell kommune
Nestleder
Anne Lene Østvold Jordåen, Fitjar kommune
Styremedlem (kasserer)
Pål Jøsok, Sveio kommune
Styremedlem (sekretær)
Jarnfrid Gunnarson, Radøy kommune
Styremedlem (sekretær)
Mardon Åvitsland, Bergen kommune
Varamedlem
Yngve Nikolaisen, Tysnes kommune
Varamedlem
Arild B Nielsen, Lindås kommune
Denne virksomhetsmeldingen er utarbeidet etter § 3 – 3 i Lov om årsregnskap m.m.
(Regnskapsloven).
1) Norsk kulturskoleråd-Hordaland er den fylkesregionale avdelingen av Norsk
kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en interesseorganisasjon for alle landets
kulturskoler. Kulturskolenes virksomhet er hjemlet i LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
2) Denne årsmeldingen, med rapport over aktiviteter og vedlagte regnskap, gir et
rettvisende bilde av utvikling og resultat.
3) Opplysningene i regnskapet bygger på en forutsetning om fortsatt drift.
4) Budsjett for 2015 og forslag til budsjett for 2016 er et forslag til anvendelse av resultatet.
5) Arbeidsmiljø, ulykker og skader: Norsk kulturskoleråd-Hordaland har ingen direkte tilsatte.
6) Likestilling: Det sittende styret har hatt en jevn fordeling av kvinner og menn.
7) Norsk kulturskoleråd-Hordaland har ingen innsatsfaktorer som påvirker det ytre miljø i
forhold til forurensning.
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Det har i perioden vært gjennomført ni styremøter i 2013 og åtte i 2014.
Totalt i perioden har styret behandlet 101 saker.
Arbeidsutvalget (AU), bestående av fylkesleder, nestleder og rådgiver, har hatt faste møter i
forkant av styremøtene. Majoriteten av styremøtene og møtene i AU er på Skype i
kombinasjon med gratis møtelokale, der de som bor nærmest kan delta fysisk.

Styret har i perioden arbeidet med å opprettholde samarbeidet med Norges Musikkorps
Forbund (NMF) i Hordaland. Fylkesstyret har startet arbeidet med å implementere
samarbeidsavtalen mellom NMF og Norsk kulturskoleråd regionalt. Norsk kulturskolerådHordaland var representert ved rådgiver på årsmøtet i Hordaland ungdomslag.

Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og rikskonsertene
har vært naturlig samarbeidspart for å videreføre sentral intensjonsavtale regionalt. DKS,
UKM og rikskonsertene er del av kulturavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Utkast til
samarbeidsavtale er i påvente av ny regional kulturplan ikke ferdigbehandlet.
Rådgiver og nestleder har dialog med Kommunenes Sentralforbund (KS). Rådgiver har deltatt
på konferanse i regi av KS Hordaland.

Nettverk Vest består av fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. I
2013 var Hordaland vertskap for vestlandsmøtet. Fylkesstyret i Hordaland stilte med fire
representanter samt rådgiver. Fra Rogaland, Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal deltok
totalt syv personer.
I 2014 deltok nestleder og rådgiver på møtet arrangert av Rogaland.
Saker: Status i fylkene, rutiner for styrearbeid, deltidsstillinger og kommunesamarbeid, regional
økonomi, samarbeid med frivillig sektor, samarbeidsavtaler, talentråd og regionalt samarbeid,
kulturskolebygg og kravspesifikasjon, kulturskoletimen, erfaringsutveksling, landsmøte- og
årsmøtesaker, regionalisering, tema for sentrale samlinger, nettside og intranett, Drømmestipendet,
brukerundersøkelser, kravspesifikasjon, rammeplanen.

Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd-Hordaland ønsker møte med Hordalandsbenken våren
2015. Møtet ses i sammenheng med Landsmøtet 2014 i Norsk kulturskoleråd og
organisasjonens videre utvikling.
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Fylkesleder Bjørn Andersen:
Vestlandsmøte i Bergen våren 2013.
Fylkesledersamling i Trondheim desember 2014.
Landsmøtet i Loen oktober 2014.

Nestleder Anne Lene Østvold Jordåen:
Vestlandsmøte i Bergen våren 2013.
Kulturskolekalenderen til Roma
Foto: J. Gunnarson
Dagssamling i Oslo april 2013, ledermøte Norsk kulturskoleråd.
Årskonferansen til Norsk kulturråd november 2013.
Møte med ekspertutvalget for rapporten «Det muliges kunst», januar 2014, Stord.
Ledersamling i Trondheim mai 2014.
Landsmøtet i Loen oktober 2014.

Styremedlem Mardon Åvitsland:
Vestlandsmøtet i Bergen våren 2013.
Ledersamling i Trondheim mai 2013.

Styremedlem Jarnfrid Gunnarson:
Vestlandsmøtet i Bergen våren
2013.
Møte med NMF-Hordaland våren 2014.
Landsmøtet i Loen oktober 2014.

Rådgiver har deltatt på følgende:

Sunniva Møster får Drømmestipend i Meland 2014.
Foto: B. B. Kleiva

Vestlandsmøtet i Bergen våren 2013.
SAMSPEL Hordaland: møter, seminarer, konferanser 2013-2014.
KS-konferanse 2014.
Møte med ekspertutvalget for rapporten «Det muliges kunst», januar 2014 Bergen.
Ansattesamlinger i Norsk kulturskoleråd 2013 og 2014.
Fag- og fylkesledersamlinger i Norsk kulturskoleråd 2013 og 2014.
Konferanser og arrangement nasjonalt og regionalt i regi av kulturskolerådet.

Drømmestipendet:
Drømmestipendet, som er et samarbeid mellom
Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, gir unge talenter
mulighet til å oppfylle drømmer og å profilere kunstfaget
sitt, kommunen sin og å være forbilder for andre.
Fylkesstyret og rådgiver har representert ved utdeling av
Drømmestipendet i Hordaland 2013 og 2014.

The Vossa Rebels får Drømmestipend på
Voss 2014
Foto: K. Geiring
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Det er levert høringsinnspill på følgende:
Lovforslag Kulturskoletimen 1-4 trinn.
Innspill til ekspertgruppen for kunst og kultur: Rapporten «Det muliges kunst»
Kulturutredningen 2014.
Planprogram regional kulturplan Hordaland 2014.
PREMISS KULTUR regional kulturplan Hordaland 2014.
Norsk kulturskoleråd - Hordaland arrangerte i mai 2014 høringsdialog i forbindelse med
utarbeiding av ny rammeplan for kulturskolene.

Norsk kulturskoleråd-Hordaland har hatt innlegg og fått omtale i fylkesdekkende - og
lokalaviser. Tema har vært elevkontingentsatsene og øking av disse, De Unges Festspilldag
og Drømmestipendet.

SAMSPEL Hordaland består av styringsgruppe, arbeidsgruppe og sekretariat, som er lagt til
Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen. Norsk kulturskoleråd
er representert i styringsgruppen med styreleder Nils R. Sandal og vara Liv Kari Eskeland fra
sentralstyret. I arbeidsgruppen deltar rådgiver med fylkesleder som vara.
SAMSPEL Hordaland består i tillegg til Norsk kulturskoleråd av representanter fra: Høgskolen
i Bergen (HiB), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Universitetet i Bergen (UiB) , Kunst-og
designhøgskolen i Bergen (KHiB), fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og
Bergen kommune.
Prosjektet setter søkelys på marginalisering av estetikk, kunst og kultur i utdanning og
opplæring. SAMSPEL Hordaland fokuserer på danning av samarbeidsarenaer på tvers mellom
kunst-kulturaktører og organisasjoner og vil bidra til utvikling av prosjektsøknader nasjonalt
og internasjonalt. Det er ønske om å spre tiltaket til andre regioner og å påvirke statlige
prioriteringer i tråd med tidligere statsråds oppfordring. Høsten 2014 ble det arrangert åpent
seminar med fokus på endringene i Universitet og høgskolesektoren (UH-sektoren), som og
påvirker kulturskolene når det gjelder kompetanseutvikling og utdanning av personale til
kulturskolene.
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Det er gjennomført fire forum i perioden. I
2013 var de lagt til Etne med 18 deltakere
og Eidfjord med 17 deltakere. I Eidfjord ble
det arrangerte regionen samtidig sitt
tradisjonelle fagkurs for lærere.
I 2014 ble Kulturskoleforum arrangert i
Bergen på Hordaland fylkeskommune med
17 deltakere og i Kvinnherad med 20
deltakere. I Kvinnherad fikk deltakerne
oppleve det nye Kvinnherad Kulturskulesenter i
Husnes.

Kulturskulesenteret på Husnes
Arkitektfirma: Rambøll i samarbeid med LEAD Inc. Arkitekter og
Smedsvig landskapsarkitekter

Tema på kulturskoleforum har blant annet vært: generell orientering om kommunen v/
ordfører eller administrativ leder, kulturskoletimen, arbeidstidsavtaler for kulturskoleansatte, brukerutvalg,
kompetanseregioner, ny rammeplan, arbeidet i sentralstyret, GSI og kulturbygg for kulturskoler, innspill fra
medlemmene til ønsket aktivitet og kompetanseutvikling for kulturskolens personale, intranett og nettside, De
Unges Festspilldag og videre utvikling, kommunebesøk, studietur, innspill til utvalg og høringer, arbeidet i
sentralstyret og gjensidig orientering om status.

I mai 2014 ble det gjennomført en høringsdialog med «Rammeplan for norske kulturskoler»
som tema. Det var 32 deltakere påmeldt til dialogmøtet i Bergen.

Konferansen «Suksess; konferansen Framtidens kulturskole» ble gjennomført i forbindelse
med årsmøtet i Bergen 14.-15. mars 2013, Clarion Hotel Bergen Airport. Det var totalt 71
påmeldte til årsmøte og konferanse.
Tema for konferansen var «Suksess; og inneholdt blant annet foredragene:
Årets kulturskolekommune Tana, Psykologiske kontrakter i arbeidslivet, Suksesskriterier for lokalt kulturarbeid,
Fra kulturskolebrakke til kulturslott – prosessen fram til framtidens kulturskolebygg, De små kunstfagenes
status, «Ungene elsker det! – Grunnskole, kulturskole, relasjoner, samarbeid og resultater, regional kulturplan.

Kulturskolene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden hadde ansvar for kunstneriske innslag under
konferansen.

Kunstpedagogisk konferanse blir arrangert i november hvert år. Det er fylkesleddet i
samarbeid med Høgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen, Universitet i Bergen /
Griegakademiet og Bergen kulturskole som står som arrangør. Ansatte ved kulturskoler,
videregående skoler med Musikk, Dans Drama og Formgivende fag er invitert for å delta på
konferansen og til å komme med programforslag.
I 2013 hadde samarbeidsgruppen et utvidet samarbeid med Norsk kulturskoleråd sentralt,
representert ved fagkoordinatorene for dans, teater og visuell kunst, og SAMSPEL
Hordaland. Hovedfokus var: Nettverksbygging i Hordaland for de tre fagene dans, teater og visuell kunst,
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forskning i og for kunstfagene og helhetlige forestillinger og produksjonsledelse på generell basis for
kulturskoletilsatte.

Det var totalt om lag 100 påmeldte.

Tema for konferansen i 2014 var talentutvikling. I tillegg til de faste samarbeidspartene, ble
konferansen gjennomført i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt. På konferansen var
det gjester fra talentutviklingsmiljøer fra hele landet samt Olympiatoppen. Tema i
foredragene var: Hvordan ser utviklingsløpet ut for eleven? Ny rammeplan for kulturskolene med
fordypningsdel og kommende fagplandel presenteres og debatteres. Talent- og fordypningsprogram innen
dans, teater, rytmisk, klassisk musikk og billedkunst. Fagplanutvikling. Talentlærerens rolle i samspill mellom
elev og foresatt. Praktisk økt og grupper inndelt i de fire kunstfagene samt ledelse. Foredrag, refleksjoner og
diskusjoner om talentutvikling innen klassisk musikk, undervisning og innhold. Rammefaktorer som miljø og
kompetanse, likheter og ulikheter mellom idrett og musikk. Det var totalt om lag 115 påmeldte.

De unges Festspilldag (DUF) arrangeres hvert år under Festspillene i
Bergen. De unges festspilldag arrangeres av
Norsk kulturskoleråd-Hordaland i samarbeid med kulturskolene i
Hordaland, Bergen Dansesenter og Festspillene i Bergen.
Tiltaket støttes av ulike kommuner og Hordaland
fylkeskommune. Med flere arenaer for mindre presentasjoner
og festforestilling nås mellom 200 og 300 deltakere fra om lag
10 kulturskoler hvert år. Publikumstallet er på mellom 300 og
500, og består i stor grad av foreldre/foresatte i tillegg til elever
og tilsette i barnehager og skole/kulturskole.

Visuell cello i Kvinnherad
Foto: K. Geiring

En egen prosjektgruppe planlegger og gjennomfører DUF, prosjektgruppa består av
representanter fra: Bergen Dansesenter, Bergen kommune, Lindås kommune, Kvam
kommune, Askøy kommune, Fjell kommune, Festspillene i Bergen og Norsk kulturskoleråd Hordaland. Leder i prosjektgruppa for DUF har vært Bjørn Andersen, Fjell kulturskole.
Hordaland fylkeskommune er en særs viktig økonomisk samarbeidspartner. Festspillene i
Bergen bidrar økonomisk ved at de stiller Peer Gynt salen til disposisjon med teknikk og
teknisk stab. DUF blir godt dekket i lokale og regionale media. I perioden har DUF endret noe
form, når det gjelder tilholdssted og utforming. DUF er inne i en endring, blant annet i
forhold til organisering, økonomi. Det er et mål at DUF skal inspirere til videre utvikling av
kulturskolene i Hordaland.
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Tallene er fra statistisk sentralbyrå (SSB) kommune/stat rapportering (KOSTRA) for 2013.
Kulturskolens ressurser sett i forhold til innbyggertall fremkommer ved å dele skolens netto
budsjett på A )antall innbyggere i kommunen, B) innbyggere i målgruppen 6-20 år, C) antall
elever i kulturskolen.

Bergen
Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden

Netto driftsutgifter A)

B)

C)

kommunale

Nettobud-

Nettobudsjett fordelt

Nettobudsjett

Årsverk

Antall

musikk- og

sjett

pr innbygger i

fordelt pr

kommunale

elevplasser i

kulturskoler

fordelt pr

skolealder

kulturskole-

musikk- og

musikk- og

konsern x 1000

innbygger

6-20 år

elev

kulturskoler

kulturskole

50976
1801
1725
6074
5762
1127
927
5155
1388
3391
2290
1645
1403
657
3854
5227
2068
942
3516
1527
1484
7531
7065
3864
479
2102
1928
874

187
444
316
517
313
375
338
390
1269
484
680
1732
1282
721
272
609
540
387
188
310
224
316
258
933
1288
270
256
186

1072
2389
1532
2305
1469
1685
1869
1890
6804
2770
3618
10682
6811
4031
1433
3151
2474
2171
929
1536
1108
1371
1209
5078
5841
1282
1186
920

15322
10849
23630
10694
6402
5635
18918
8067
22032
17570
17090
15374
11407
7300
13064
12595
13605
7083
7866
7712
6902
22215
8943
39030
8870
7902
7387
12486

68
3
2
9
10
2
1
7
1
5
3
2
2
1
5
7
3
1
5
2
3
5
6
3
1
4
3
1

3327
166
73
568
900
200
49
639
63
193
134
107
123
90
295
415
152
133
447
198
215
339
790
99
54
266
261
70
9
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Radøy
Lindås
Austrheim
Fedje
Masfjorden

1929
4767
1594
589
2059

383
316
563
1050
1216

1927
1536
3054
4908
6277

7198
13428
14624
24542
15252

3
6
2
1
3

268
355
109
24
135

«Fitjar» fellesprosjekt, elever ved visuelle kunstfag, Fitjar kulturskule.
Foto: A.L.Ø. Jordåen
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Kristin Geiring er tilsett som rådgiver i Norsk kulturskoleråd-Hordaland i 40% stilling.
Rådgiver deltar på styremøter, arbeidsseminar og AU-møter. Hun har lagt ned mye arbeid i å
opprettholde nettverk med samarbeidende organisasjoner, planlegging og gjennomføring av
kunstpedagogisk konferanse, kulturskoleforum, årsmøte, konferanser, landsmøte som
referent i 2014, rapporteringer og undersøkelser, nettverk vest, studietur, kommunebesøk
og generell bistand til kulturskoler, assistanse til DUF, Grunnskolens Informasjonssystem
(GSI), høringer. Kristin Geiring sitter i Nasjonal ressursgruppe for teater og har deltatt i
rammeplanutvalget. I en kortere periode vikarierte hun for fagkoordinator for teater og
skapende skriving i Norsk kulturskoleråd høsten 2014.

Alle de 33 kommunene i Hordaland er medlemmer i Norsk kulturskoleråd.

Skolekonsert med barnesymfoniorkester i Roma

Foto: J. Gunnarson

Det ble gjennomført studietur til Roma fra 30.03 – 03.04.14. Kristin Geiring planla en svært
innholdsrik og nyttig studietur med besøk til blant annet: Utdanningsdepartementet med
informasjon om musikkopplæringen i Italia, jazzskolen St. Louis College of Music, den
nasjonale ballettskolen Accademia Nazionale di Danza, orientering om Gordon-metoden,
operabesøk og besøk til verdens eldste filmskole; Scoula Nazionale di Cinema – The Rome
Center. I alt deltok 12 personer fra kulturskole og administrasjon i ulike kommuner.
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Samlinger for fylkesledere og tilsette i Norsk kulturskoleråd, arrangeres årlig i Trondheim.
Hordaland var representert med styremedlem og rådgiver i mai 2013, nestleder og rådgiver i
mai 2014 og fylkesleder og rådgiver i desember 2014.

I forkant av landsmøtet i Loen 16. - 17. oktober 2014, ble det gjennomført delegatmøte med
gjennomgang av landsmøtesakene. I tillegg ble det arrangert møte for delegater fra
Nettverk Vest på Skype, dagen før landsmøtet.
Fra Norsk kulturskoleråd-Hordaland deltok følgende på landsmøtet: Fylkesleder Bjørn
Andersen, nestleder Anne Lene Østvold Jordåen, styremedlem Jarnfrid Gunnarson. Skoleeier
var representert med følgende delegater: ordfører i Radøy, Jon Askeland og nestleder i
komite for kultur, idrett og næring fra Bergen kommune, Oddny Miljeteig. Rådgiver Kristin
Geiring var referent.
Landsmøtet vedtok blant annet «Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen
kapittel 1 og 2» og Skaar-utvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver» se hele rapporten her.
For mer detaljer se fullstendig landsmøtemøtedokument her.
Valget gav følgende resultat for Hordaland;
Liv Kari Eskeland, fortsetter som styremedlem i sentralstyret.
Hans-Carl Tveit fortsetter i kontrollkomiteen nå som leder.
Oversikt over sentralstyret og komitéer ligger på nettsidene:
www.kulturskoleradet.no
Styreleder i Norsk kulturskoleråd, Nils R. Sandal,
viste oss litt av fagre Stryn på tur opp til Kjennsdalsbreen.
Rådgiver for teater og skapende skriving
og Loen
Foto: K. Geiring

2013
Austrheim kulturskule
Meland kulturskule m/fl
kommuner fra
Nordhordaland
Kvinnherad kulturskule
Sveio kulturskule

Oppsetting av musikalen
«Music in the night»
Komposisjonsverkstad

50 000

Musikk og data
Digitale verktøy som virkemiddel i
instrumentalopplæringa

50 000
50 000

Totalt

40 000

190 000

2014
Bergen kulturskole
Askøy, Fjell, Sund og
Øygarden kulturskuler
Fjell kulturskule
Kvam kulturskule
Totalt

Visuelle kunstfag, en bokutgivelse
Ung Film i Vest

50 000
50 000

Stolt over eigen barkgrunn
Fleire fargar i Kvam

35 000
50 000
185 000
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Norsk kulturskoleråd - Hordaland benytter Hordaland
sitt område på nettsiden til Norsk kulturskoleråd,
www.kulturskoleradet.no og Norsk kulturskoleråd sitt
intranett. Siden har i økende grad vært benyttet i tillegg
til at aktuell informasjon blir sendt ut på e-post.
Nyhetsbrevet Kulturtrøkk er i perioden endret,
og kommer nå kun digitalt. Påmelding til nyhetsbrevet ligger på nettsiden.

Kommunikasjonssjef på
fotojakt i Loens natur
Foto: K. Geiring

Norsk kulturskoleråd- Hordaland låner kontor- og lagerlokale av Bergen kulturskole i
Strømgaten 19 og Alle Helgens gate 5. Avtalen gjelder for ett år om gangen.

Deltakere på Kulturskoleforum inspiserer nybyggprosjektet i Etne med kulturskolelokaler:
Skakke senter for skule – idrett - kultur.
Foto: Byggarbeider fra Etne
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Aktivitetene bidrar til å synliggjøre kulturskolene lokalt, fylkesvis og internasjonalt.
Årsregnskapet for 2014 for Norsk kulturskoleråd – Hordaland er satt opp under forutsetning
av fortsatt drift, og fylkesstyret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

Norsk kulturskoleråd Hordaland baserer sine inntekter på kontingent fra
medlemskommunene og støtte fra kommuner og fylkeskommune til arrangement. Totale
inntekter er i 2013 på kr 389.000 og i 2014 kr 301.000.

Kommunene betaler medlemsavgift til Norsk kulturskoleråd sentralt. Etter fratrekk av lønn
til rådgiver og eventuelle andre utgifter, utbetales restbeløpet til fylkesleddet. Avregning
skjer to ganger i året. For 2013 utgjorde dette kr 73.000 og for 2014 kr 174.000. I tillegg
kommer inntekter i form av deltakeravgift i forbindelse med konferanser og samlinger.
Årsaken til forskjell i utbetalt restbeløp mellom 2013 og 2014, er at siste del av tilskuddet for
2013 ble ført i 2014.

Norsk kulturskoleråd-Hordaland fikk tilskudd fra kommuner og fylkeskommunen på søknad
om støtte til DUF. Det er varierende oppslutning om å støtte tiltaket. Størrelse går fram av
regnskapet under DUF inntekter. Det er noe tilskudd til konferanse og lignende. Tilskuddene
gis utifra søknad, eller som resultat av samarbeid med andre. Norsk kulturskoleråd tildelte
tilskudd til kommunebesøk i 2013. Midlene til kommunebesøk i Hordaland, benyttes innen
utgangen av 2015.

Forbruket er i 2013 på kr 321.000 og i 2014 på kr 381.000.
Faste kostnader er utgifter til styrehonorar og prosjektledelse av DUF. Det har vært
reiseutgifter i forbindelse med regionale og nasjonale møter for fylkesstyret blant annet
landsmøteavgift og reise for delegater til landsmøtet. Reiseutgifter er forsøkt holdt lave ved
bruk av Skype på AU-møter og styremøter og gratis møtelokale. På en del områder må 2013
og 2014 ses i sammenheng. Tidligere nevnt kontingentrefusjon, men og prosjektet Samspel
og studietur. For rådgiver dekkes nasjonale samlinger av sentralleddet. I 2013 hadde DUF
forholdsvis store kostnader i forhold til disponible inntekter. Totalt ble underskuddet på DUF
for årsmøteperioden kr 44.000, som og er med i det totale driftsregnskapet.

Driftsresultatet viser for 2013 et overskudd på kr 68.827 og for 2014 et underskudd på kr
79.632 . For årsmøteperioden et underskudd på totalt kr 10.805. For samme periode var det
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budsjettert med et overskudd på kr 15.000 i 2013 og underskudd på kr 15.000 i 2014. Se
ellers vedlagte regnskap.

Etter styret sin oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
revisorrapport tilstrekkelig informasjon om drift og stilling.
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