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Budsjett for 2017 og 2018 – legges fram i møte
Valgkomiteens innstilling

SAK 1 KONSTITUERING
Sak 1.1

VALG AV REFERENT

Styrets forslag til vedtak: Ann Evy Duun velges som referent på årsmøtet 2017.

SAK 1.2

OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER

Følgende kommuner har meldt delegater til årsmøtet: (frist 1.3.17, oversikt
oppdateres i årsmøtet)
Fra styret: Bjørn Skjelstad, Ragna Straume
Andre organisasjoner: (frist 1.3.17, oversikt oppdateres i årsmøtet)
Sentralstyret/sentraladministrasjon: Åste Selnæs Domaas
Innstilling:
Årsmøtet består av i alt x representanter
Saksdokumenter: Oversikt over medlemskommuner

SAK 1.3

VALG AV MØTELEDER

Styrets forslag til vedtak: Bjørn Skjelstad velges som møteleder på årsmøte 2017.

SAK 1.4

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLL

Styrets forslag til vedtak: Svein Kåre Haugen og Kari Anette Sivertsen

SAK 1.5

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS

Styrets forslag til vedtak: Sven Øyvind Bern og Sigrid Bjerkan

SAK 1.6

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakliste


Saksdokumenter: Kunngjøring og innkalling

SAK 1.7

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forretningsorden


Saksdokumenter: Forretningsorden

SAK 1.8
VALG AV TO REPRESENTANTER TIL
REDAKSJONSKOMITE
Styrets forslag til vedtak: Ann Evy Duun og Mette Stene Ertsgaard
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SAK 2

ÅRSMELDING FOR PERIODEN 2015 OG 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for perioden 2015-2016 godkjennes.


Saksdokumenter: Årsmelding 2015 og 2016

SAK 3

REGNSKAP FOR PERIODEN 2015 – 2016

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2015-2016 godkjennes.


Saksdokumenter:
Regnskap 2015 og 2016
Årsberetninger for 2015 og 2016 legges fram i årsmøte

SAK 4

SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET

Innledning
I denne saken kreves det en vedtektsendring for å oppløse en fylkes-/regionavdeling
i samme år. De gamle vedtektene som formelt er gjeldende for Nord-Trøndelag har
en § 11 som tilsier at det må to etterfølgende ordinære årsmøter til for å oppløse
avdelingen.
Denne vedtektsendringen gjør det mulig å gjøre dette på samme år og med ett
ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte. Dette er etter anbefalinger fra vår
advokat.
Styrets forslag til vedtak:
Vedtektenes §11 endres fra
«Forslag om eventuell oppløsning av Norsk Musikk- og Kulturskole Nord-Trøndelag
må behandles som sak på to etterfølgende ordinære årsmøter med vedtak fattet med
to tredjedels flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd
Nord-Trøndelags eiendeler»
til
«Oppløsning av Norsk Musikk- og Kulturskole Nord-Trøndelag skal behandles
som sak av årsmøte, vedtak fattes ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar
fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd Nord-Trøndelags eiendeler» .


Saksdokumenter: Vedtekter gjeldende for Norsk kulturskoleråd – NordTrøndelag (gamle vedtekter)

SAK 4.2

SAMMENSLUTNING MED NORSK KULTURSKOLERÅD

Innledning:
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Landsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter. Dette fikk konsekvenser blant annet for
fylkes-/ regionavdelinger som etter dette vedtaket ikke kan bestå som egne
juridiske enheter. Alle fylkes-/ regionavdelinger skal sammensluttes med Norsk
kulturskoleråd og fylkes-/ regionavdelinger skal oppløses.
Sammenslutningsplanen er nå godkjent etter bistand fra kulturskolerådets
advokat; se vedlegg. Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt i
Landstinget 2016, er også vedlagt sammenslutningsplanen.
I forhold til økonomi vil det bli utformet et standard formular i forhold til overføring
av midlene fylkesavdelingen/regionen har på konto. Alle kontoer i de ulike
fylker/regioner må avsluttes da de ikke lenger vil være knyttet opp mot eget
juridisk nummer. Midlene vil bli satt på «fond» i Norsk kulturskoleråd, da det vil
være upraktisk å avstemme 14 ulike konti hver måned.
Alle fylker/regioner vil etter sammenslutningen få sine bilag via MyVisma og
attestere der. MyVisma har en funksjon hvor godkjenner kan kommentere på
bilaget og her kan godkjenner angi om utgiften skal dekkes via «fondet» og det
blir tatt en dummyføring som vil vise bruken av fondet avdelingsmessig.
Når det gjelder fakturering av medlemskontingent som tilleggs-kontingent fra de
fylker/regioner som har dette, må dette gjøres via Norsk kulturskoleråd sentralt
og inntekten vil bli styrt til aktuell avdeling (dvs. fylke-/regionavdeling), slik at
tilleggskontingenten tilfaller den avdeling kontingenten faktureres for.
Alle avdelinger vil få nødvendig opplæring i attestering i MyVisma når alle
formaliteter er på plass.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag følger prinsippene i vedlagt
sammenslutningsplan for Norsk kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen.
Sammenslutningsplanen med Norsk kulturskoleråd som er utarbeidet mellom de
lokale fylkes/ regionråd og Norsk kulturskoleråd hvor Norsk kulturskoleråd
overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, vedtas.


Saksdokumenter: Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd
(vedtatt på Landsmøtet 2016)

SAK 5

INNKOMNE SAKER

Ingen saker mottatt

SAK 6

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2015 – 2016

Norsk kulturskoleråds vedtekter (vedtatt på Landsmøtet 2016) sier følgende:
Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret.
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Første Landsstyremøte avholdes i juni 2017, noe som medfører (med forbehold om vedtatt
sammenslutning under sak 4.2.) at vi ikke har en gjeldende virkomhetsplan i Norsk
kulturskoleråd som fylkesavdelinga i Nord-Trøndelag kan bygge en ny virksomhetsplan på.

Styrets forslag til vedtak:
1. Gjeldende virksomhetsplan 2015-2016 prolongeres fram til landsstyret har fattet
vedtak i saken i juni 2017.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsplanen for perioden
2017-2018 etter landsstyrets vedtak i juni 2017


Saksdokument: Virksomhetsplan 2015 – 2016 Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag

SAK 7

MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

Bakgrunn: Norsk kulturskoleråd er pr tid ikke medlem av noen andre organisasjoner.
Basert på en vurdering av organisasjoner som arbeider med Nord-Trøndelag som sin
målgruppe, samt hva de har som mål, så vil det ikke være naturlig å melde Norsk
kulturskoleråd Nord-Trøndelag inn i noen annen organisasjon.
Styrets forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag melder seg ikke inn
i noen andre organisasjoner i perioden.

SAK 8

MEDLEMSKONTINGENT

Bakgrunn:
Praksisen med kontingentordning ble endret på landsmøtet høsten 2006. Fra 2007 er
det i utgangspunktet blitt betalt inn kun én kontingent til Norsk kulturskoleråd, ikke en
sentral kontingent og en lokal kontingent, som var praksis tidligere. Fylkets/regionavdelingens årsmøte har allikevel hatt anledning til å be om et tillegg i
kontingenten fra kommunene for å få en større tilbakeføring til fylket/regionavdelingen. På årsmøtet i Nord-Trøndelag i 2011 ble det fattet følgende
vedtak: "Styret får fullmakt til å fastsette en lokal tilleggskontingent - flat kontingent
inntil 3500,- pr år pr kommune fra 2012". Årsaken til at den lokale kontingenten er flat
uavhengig av kommunestørrelse, er at muligheten til å benytte seg av de tjenester
fylkesavdelingen tilbyr (som for eksempel konsulentbistand, kurs og møteplasser) er
lik uavhengig av kommunestørrelse.
Lokal tilleggskontingent på kroner 3500,- ble innført fra 2012. Styret er opptatt av at
fylkesavdelingen skal opprettholde sin drift på dagens nivå samt sikre muligheten for
utviklingsarbeid i regionen, og anbefaler dermed videreføring av ordningen med en
lokal tilleggs kontingent inntil kroner 3500,- pr år for kommende periode. I 2015 ble
det sendt ut en lokal tilleggskontingent på kr. 3500,-. I 2016 ble det ikke sendt ut lokal
tilleggskontingent.
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar en videreføring av lokal
tilleggskontingent på inntil kroner 3500,- pr år pr kommune.
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SAK 9

GODTGJØRELSE TIL STYRET

Bakgrunn:
Årsmøtet 2015 i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag vedtok følgende:
1. Innenfor de økonomiske rammer som pr. tid eksisterer i organisasjonen er det ikke
rom for noe godtgjørelse til styret.
2. Styremedlemmer fra rådets eierkommuner forventes å arbeide for sin samarbeidsog utviklingsorganisasjon uten kompensasjon fra organisasjonen med unntak av
reiseutgifter.
3. Styremedlemmer fra andre arenaer forventes å delta uten godtgjøring med unntak
av reiseutgifter.
4. Styret fremlegger forslag til neste årsmøte dersom de ser at den økonomiske
situasjonen og erfaringer knyttet til å beholde og rekruttere styremedlemmer gjør en
slik sak relevant.
Landstinget i Norsk kulturskoleråd 2016 vedtok følgende:
1. Det enkelte fylkes og den enkelte regions styrer definerer selv et eventuelt
honorarnivå for styreleder. Uavhengig av dette får hvert styremedlem kr. 500 pr. dag i
møtegodtgjørelse for styremøter.
2. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ.
3. Landsstyret får i mandat å utrede en eventuell ny honorarordning for fylkes- og
regionstyrer med bakgrunn i de nye vedtektene.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Hvert styremedlem får kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for styremøter, i tillegg til
reise- og oppholdsutgifter. Utover dette avventes landsstyrets utredning om eventuell
ny honorarordning samt føringer dette vil gi til harmonisering av de ulike
fylker/regioners honorarordninger.

SAK 10

BUDSJETT FOR 2017 – 2018

Budsjett for 2017 og 2018 framlegges på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2017-2018 godkjennes.

SAK 11

VALG

11.1. Valg av leder
Valgkomiteens forslag: Bjørn Skjelstad, Verran
11.1. Valg av nestleder
Valgkomiteens forslag: Kari Anette Sivertsen, Grong
11.3 Valg av fire styremedlemmer
Valgkomiteens forslag:
Mette Stene Ertsgaard, Stjørdal
Svein Kåre Haugen, Steinkjer
Ragna Straume, Stjørdal
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11.4. Valg av tre varamedlemmer
Valgkomiteens forslag til vedtak:
1 Liv Gåsmo, Snåsa
2 Sølvi Vik Brækkan, Vikna
3 Hanne Aasan, Steinkjer
11.5. Valg av tre personer i valgkomité
Styrets forslag:
Terje Vie, Namsos (leder)
Truls Barnung, Stjørdal
Sigrid Bjerkan, Inderøy
Vara:
Tom Antonsen, Leka kulturskole

11.6. Valg av utsending til landsmøte i 2014
Forslag til vedtak: Styret delegeres fullmakt til å utvelge utsending til landsmøte.


Saksdokumenter: Valgkomiteens innstilling
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Nord-Trøndelag

Norsk Kulturskoleråd
Nord-Trøndelag
v/Ann Evy Duun
Fylkets hus
Steinkjer

+47 990 46 710

Dato

24.02.17

Saksbehandler

Ann Evy Duun

www.kulturskoleradet.no
annevy.duun@ks.no

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRENE 2017

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd
Nord-Trøndelag 10.3.2017
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sak 1.2
Sak 1.6.
Sak 1.6
Sak 1.7
Sak 2
Sak 3
Sak 3
Sak 4.1

9. Sak 4.2
10. Sak 6
11. Sak 11

Oversikt over medlemskommuner
Kunngjøring av årsmøte
Innkalling til årsmøte
Forretningsorden
Årsmelding 15-16
Regnskap 2015
Regnskap 2016
Vedtekter Norsk kulturskoleråd NordTrøndelag («gamle»)
Sammenslutningsplan
Virksomhetsplan
Valgkomiteens innstilling
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Vedlegg 1, sak 1.2

Medlemsliste i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag:
Kommuner:
1. Flatanger kommunale musikk- og kulturskole
2. Frosta kulturskole
3. Fosnes kommunale musikkskole
4. Grong kommunale kulturskole
5. Høylandet kommunale Kulturskole
6. Inderøy kulturskole
7. Leksvik kulturskole
8. Musikk- og kulturskolen i Levanger
9. Lierne kommunale musikk og kulturskole
10. Meråker kulturskole
11. Namdalseid kommunale kulturskole
12. Namsos kommunale kulturskole
13. Namsskogan kommunale musikk- og kulturskole
14. Nærøy musikk- og kulturskole
15. Overhalla kulturskole
16. Røyrvik kommunale musikkskole
17. Snåsa kulturskole
18. Steinkjer kommunale kulturskole
19. Stjørdal musikk- og kulturskole
20. Verdal kommunale kulturskole
21. Verran kommunale kulturskole
22. Vikna kommunale musikk- og kulturskole
23. Leka kommunale musikkskole

2

Vedlegg 2, sak 1.6

3

Vedlegg 3, sak 1.6

4

5

Vedlegg 4, sak 1.7

6

Vedlegg 5, sak 2

Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag:
Årsmelding for perioden 2015- 2016:
Organisasjonen:
Styret:
Styret i Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag har i perioden bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørn Skjelstad, politiker i Verran
Kari A. Sivertsen, kulturskolerektor i Grong
Svein Kåre Haugen, kulturskolerektor i Steinkjer
Ragna Straume, politiker i Stjørdal
Mette Stene Ertsgaard, kulturskolen i Stjørdal

Vararepresentanter:
1. Erik Seem, politiker i Grong
2. Sølvi Vik Brækkan, kulturskolerektor i Vikna
3. Signy Eggen Fjær, kulturskolelærer i Overhalla
Det har ikke vært arbeidsutvalg i perioden.

Styremøter:
Styret har i 2015 hatt 7 styremøter og behandlet 55 saker, og i 2016 hatt 5 styremøter og
behandlet 43 saker.

Konsulentstillingen/rådgiverstillingen
Hilde L. Fossvik var rådgiver fram til 31.07.15. Hennes stilling var kombinert med 60 % i NordTrøndelag Fylkeskommune, og dermed en fulltidsstilling. I påvente av avklaring mht framtidig
organisering i samarbeid med KS, ble Mette Stene Ertsgaard innleid i perioden fram til 30.06.16.
Prosjektleder for felles kultursatsning i KS og Norsk kulturskoleråd, Ann Evy Duun, tiltrådte
01.09.16. Rådgiverstillingen i Nord-Trøndelag er en integrert del av denne stillingen.

Ledersamlinger/fagdager:
6. januar 2015: Ledersamling (Steinkjer)
Dialogbasert møte med fokus på erfaringsdeling og talentutviklingstilbudet UKT.

12.-13. mars 2015: Årsmøtekonferanse (Steinkjer)
I tilknytning til årsmøtet 12.03.2015, ble det arrangert en kulturkonferanse i samarbeid med KS,
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Norsk bibliotekforening Nord-Trøndelag og NOKU i NordTrøndelag. Temaer som ble berørt var: Kommuner i endring med Åse Vigdis Festervoll (NOKU),
kulturskolen som ressurssenter (Alexander Krogh Plur, Ås kulturskole) og det var kulturpolitisk
debatt.

3. juni 2015: Ledersamling (Steinkjer)
Ledersamling med tema som eierfokus, UKT og dialog.

17.-18. september 2015: Ledersamling (Stjørdal)
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Tema var Rammeplan (Ingrid Almås), organisasjonsendringer i Trøndelag og Rikskonsertene
v/Anders Skaugen og praksis i kulturskole v/Geir Berg-Lennertzen, HiNT. I tillegg ble
regionsamarbeid og UKT drøftet, og det ble omvisning på Kimen.

Kulturskoledagene Midt 26.-27. november 2015 (Stjørdal):
Tema var: «Rammer rammeplanen meg?» (Arild Hoksnes, Gunnar Skaar), «Den gode
kulturskoleleder» (Erling Lien Barlindhaug, Gunnar Skaar), «Kvalitet og kompetanse i
kulturskolen» (Erling Lien Barlindhaug, Åste Selnæs Domaas og Gunnar Skaar), «Kulturskole for
alle» (Wenche Waagen og Åste Selnæs Domaas), «Elevens læring i fremtidens kulturskole»
(Helge Øye)og «Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv» (Ole Hamre).

19.-20. mai 2016: Ledersamling for Nord- og Sør-Trøndelag (Stjørdal).
Torbjørn Larsen (Indre Nordmøre kulturskole) hadde innlegg om kommunesamarbeid, Gunnar
Skaar foreleste om lokale læreplaner, Morten Christiansen hadde innlegg om «Ny tid - nye
oppgaver», og det ble vist gode eksempler med tiltak som Korps i skolen og Rett i band (TKK).

27. Oktober 2016 Kulturkonferanse: «Trøndelagsutredningen og kulturens
plass i ett Trøndelag» (Namsos)
Kulturkonferanse i samarbeid med KS, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Norsk bibliotekforening Nord-Trøndelag og
NOKU i Nord-Trøndelag. Innlegg ved Erling Barlindhaug (KS), Karen Espelund (STFK), Guri Idsø Viken (Frivillighet
Norge) og Åse Vigdis Festervoll (NOKU). Paneldebatt ledet av Narve Nordmelan (NTFK).

Kulturskoledagene Midt 24.-25. november 2016 (Stjørdal):
Hovedtema for dagene var: «Kvalitet i kulturskolen». Innlegg: «Lokalt læreplanarbeid med
utgangspunkt i fagplanene» (Halvor Bjørnsrud), fagsesjoner med representant fra de ulike
fagplanene, «Kvalitet i kulturskolen (Conexus), «Vurdering for læring» (Arne Leikvoll),
«Kulturskolen som ressurssenter» (Heidi Hesselberg Løken, Odd Håpnes, Anna Josefine
Kvaløsæter) og «Fremtidens kulturskole» (Eirik Newth). Det var også 5 forum med følgende
diskusjonstema: Inkluderende kulturskole, Vurdering for læring, Læring på ulike arenaer,
Samhandling og «kulturtanker» og Kulturskolen og fritidskulturlivet.

For øvrig kan nevnes i stikkord emner som fylkesavdelingen har vært
involvert i:




Talentutvikling – ”Utvida kulturskoletilbud i ett distriktsfylke.” UKT ble startet høsten 2011 og
avsluttet etter skoleåret 2015, for at man kunne evaluere innhold og muligheter for videre
satsing. Evalueringen ble ledet av Sven-Øyvind Bern som hadde med seg Magne Heglum
og Sigrid Bjerkan i arbeidsgruppa. Rapport ble levert i juni 2016, og denne vil sees i
sammenheng med Norsk kulturskoleråd sitt pågående arbeid om programområde
fordypning.
Styreleder er medlem i styringsgruppa for Kulturprosjektet Oppspill, hvor rådgiver er
prosjektleder. Om prosjektet (hentet fra utkast til prosjektplan som nå er ute på høring i KS
og Norsk kulturskoleråd):

KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om felles kultursatsing. Prosjektet har to hovedfokus: Kulturskole
og kultur som interessepolitisk område.
KS og Norsk kulturskoleråd er to organisasjoner med samme eier, og det er behov for å skape en tettere
samhandling mellom KS og Kulturskolerådet. Norsk kulturforum er samarbeidsorganisasjon.
Gjennom en slik samhandling styrkes kompetansen i KS, Kulturskolerådet og kommunene. Prosjektet skal
bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal
tjenesteproduksjon. Videre skal prosjektet bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i
KS, regionalt og nasjonalt.

8

Prosjektet har en varighet på to år.
Prosjektet har følgende effektmål:
Kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og
fylkeskommunale plan- og strategidokumenter.
Kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal
kulturpolitikk utvikles.
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.

Møtevirksomhet og utsendinger:











Møter med KS/styringsgruppemøter i forbindelse med felles prosjektlederstilling
Møter med DKS og UKM i tråd med samarbeidsavtale.
Møter med NTFK, KS, NOKU NT og Norsk bibliotekforening NT i tråd med
samarbeidsavtale.
Kommunebesøk v/rådgiver i Namdalskommunene.
Implementering av Rammeplan; Høringsmøter i 2 kommuner 2015/2016; Namsos og
Steinkjer, og oppstart av veilederkorps fra høsten 2016. Fra Nord-Trøndelag deltar 3
kommuner i denne satsingen; Namsos, Vikna og Steinkjer. I tillegg deltar rådgiver i
veiledningsarbeid i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Landsmøte på Stjørdal 19.-20. oktober 2016. Delegater fra Nord-Trøndelag: Svein Kåre
Haugen, Bjørn Skjelstad, Kari A. Sivertsen, Ragna Straume og Mette Stene Ertsgaard.
Fylkesavdelingen fremmet Landsmøtesak om kulturskoleundervisning i grunnskoletiden, og
følgende ble vedtatt:
Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot aktuelle
aktører for å drøfte og eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av kulturskolens
undervisning i ordinær skoletid.
Kulturskoleelever fra Namsos, Inderøy, Steinkjer og Stjørdal deltok på festforestillingen i
forbindelse med Landsmøtet 19. oktober, og elever fra Levanger, Stjørdal og Steinkjer bidro
med kunstverk ifm Landsmøtet.

GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETSPLANEN
Styret har arbeidet etter virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet i 2015, og har utformet en
konkretisering av denne som har fungert som styringsverktøy i perioden.

Bjørn Skjelstad
Styreleder

Ann Evy Duun
Rådgiver
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Vedlegg 8, sak 4.1

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.
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:
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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

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.

21

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
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
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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

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.
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§ 9. Kontingent
Medlemskontingent til sentralleddet og grunnkontingent til fylkes / regionsavdeling fastsettes av landsmøtet. Fylkes /
regionsavdelingene kan fastsette en særskilt kontingent til egen drift.

§ 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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Vedlegg 9, sak 4.2
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Vedlegg 10, sak 6

Virksomhetsplan 2015- 2016, revidert etter LM 2014
Virksomhetsplanen bygger på Strategi 2020, Skaarutvalgets rapport og Rammeplanen.

Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet
Strategi 2020

Virksomhetsmål 2015-2016

1.1. Tydelig profil som
samfunnsaktør

1.1.1. Knytte Norsk kulturskoleråd
tettere til Nasjonalt senter for
kunst - og kultur i opplæringen.
1.1.2. Være premissleverandør
for regjering, KS og andre
myndigheter i saker som
omhandler kulturskole
1.1.3. Sørge for økt eierfokusering
i innretning av strategi og tiltak

1.2. Tilgjengelig og transparent
utviklingsaktør

1.2.1. Iverksette Skaarutvalgets
anbefalinger

Tiltak
Videreføre eksisterende
samarbeidsavtaler
1. DKS+UKM
2. NOKU+
Bibliotekforeningen+
NTFK + KS
Følge opp Trøndelagsbenken

Oppfølging til skoleeier(KS) og
bygge nærhet til
kommuner/politiker
(konferanser/div. verktøy politikerpakke)
Tilrettelegge for regionale
fagdager og ledersamlinger

1.2.2. Være den ledende
utviklingsorganisasjonen for
kulturskolen i Norge
1.2.3. Ha en sentral rolle innen
kulturskolerelatert forskning

1.3. Initierende og koordinerende
rolle

1.3.1. Ferdigstille fagplandelen av
rammeplanen og iverksette
implementeringen
1.3.2. Utvikle gode verktøy og god
kompetanse for analyse av
kulturskolefeltets utfordringer,
behov og muligheter.
1.3.3. Bidra til et godt
analysegrunnlag
for kulturskolefeltet, herunder
statistikk – og
kunnskapsgrunnlag, bl.a.
gjennom en bedret og mer presis
GSI-rapportering.

Følge opp og informere om
arbeidet med fagplan og
rammeplanen, og iverksette
implementeringen
Fagsamlinger og utvikle verktøy

Konkretisere og tilgjengelig gjøre
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Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling
Strategi 2020

Virksomhetsmål 2015-2016

Tiltak

2.1. Helhetlig syn på den
norske kunst- og
kulturopplæringen

2.1.1. Kulturskolens rammeplan
skal ses i sammenheng med øvrig
planverk i grunnopplæringen

Tilrettelegge for samarbeid
mellom DKS, UKM og kulturskole
på kommunalt nivå.

2.1.2. Utviklingsarbeidet skal ha
fokus på rammeplanens tre
programområder
2.1.3. Ivareta å videreutvikle
sammenheng mellom
sentrale ordninger for barn og
unges opplæring, og opplevelse
innen kultur

2.2. Nyskapende, kunnskaps og
erfaringsdelende

2.2.1. Samhandle og bygge
nettverk innen kunst- og
kulturfeltet,
forskning og næringsliv
2.2.2. Initiere fagutvikling gjennom
implementering av den nye
fagdelen i rammeplanen
2.2.3. Bidra til forskning og
formidle forskningsarbeid

2.3. Internasjonal
samarbeidsaktør

2.3.1. Innhente og formidle
kunnskap og informasjon om
Internasjonale prosjektmuligheter
2.3.2. Skape ulike arena for
erfarings og kunnskapsdeling
2.3.3. Videreformidle
fagkunnskap,
metoder og verktøy

Jobbe for gode modeller for
opplæring i samarbeidet mellom
grunnskole/barnehage og
kulturskole ut fra visjonen
«Kulturskole for alle». Eksempel
på tiltak - UKT
(Utjevne sosiale skiller)

Samarbeid med HINT, festivaler,
ulike museer, frivillig lag- og
organisasjoner
+ div. større aktører innen kunstog kulturfeltet
Følge opp arbeidet med fagplan
og rammeplanen, og tilrettelegge
for implementeringen.
Løfte fram gode eksempler og
skape arenaer for deling av
kunnskap

Formidle mulige prosjekter fra
Norsk kulturskoleråd og andre

Leder – og lærersamlinger og
nettverk på tvers av fylker

For eksempel Speedadmin
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Strategiområde 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling
Strategi 2020

Virksomhetsmål 2015-2016

Tiltak

3.1. Enhetlig organisasjon

3.1.1. Knytte Norsk kulturskoleråd
tettere til Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen

Rådgiverfunksjonen er en viktig
formidler på alle nivå

3.1.2. Realisere Skaarutvalgets
anbefalinger
3.1.3. Være tilgjengelig,
kommunikative og åpen

3.2. Nasjonalt, regionalt og
lokalt samhandlende

3.2.1. Sørge for god ressurs- og
kompetanseutnytting

Regionale nettverk bør
opprettholdes

3.2.2. Koordinere politisk og faglig
virksomhet
3.2.3. Se helhetlig på planlegging,
koordinering og forvaltning

3.3. Høy kvalitet i
Utviklingsarbeid

3.3.1. Arbeide med og for
strategiske samarbeidskonstellasjoner nasjonalt og
internasjonalt

Oppfølging av evaluering i forhold
til forbedring og utvikling

3.3.2. Initiere kulturskolerelatert
forskning
3.3.3. Opparbeide og ivareta
rutiner
for evaluering
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Vedlegg 11, sak 11
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