
 

 

Nord–Trøndelag 
 

___________________________________________________________________ 

 

Referat 
 

Møtetype Styremøte Nord-Trøndelag 

Dato/tid 5.12.17 kl. 1315-1515 

Sted Steinkjer, Fylkets hus, møterom Einar 

Til stede: Bjørn Skjelstad, Kari Sivertsen, Svein Kåre Haugen, Mette Stene Ertsgaard 

(fra sak 38/17), Liv Gåsmo (vara, tom sak 41/17)) 

 

Forfall: Ragna Straume 

 

Sak Tema 

36/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Vedtak: innkalling og sakliste godkjennes. 

 

37/17 Godkjenning av referat fra styremøte 20.10.17 og 31.10.17 

 

Vedtak: referat fra styremøte 20.10.17. og 31.10.17 godkjennes. 

 

38/17 Kort evaluering fra Kulturskoledagene på Stjørdal 

Innspill fra rådgiver/styret: God påmelding, deltakere virket godt fornøyde. Mange 

ønsker seg tilbake til Scandic Hell (logistikk, parkering). Bruk av Kimen gjør at vi blir 

mer spredt. Nettverksbygging viktig. Noen ønsker eget lederkurs på dag 2. Ønsker 

regionale kulturskoledager hvert år. Kan vurdere to dager knyttet til 

planleggingsdagen i mars (tirsdag-onsdag) i stedet for november. Viktig med 

overordnede problemstillinger som skaper refleksjon og inspirerer til å se nye 

muligheter på praksis.  

 

Vedtak: Fylkesstyret ønsker å prioritere å bruke midler til Kulturskoledagene i 

henhold til tidligere praksis. 

 

39/17 Økonomi 

Overgang til nytt regnskapssystem (Azets) er forsinket, og tilgang til 

regnskapsrapporter vil være tilgjengelig 15.12.17. Fylkesavdelingas økonomi er god. 

 

Vedtak: Utestående restanser t.o.m. 31.12.16 avskrives. 

  

40/17 Årets kulturskolekommune  

 

Kriteriene er revidert, disse må kommuniseres til medlemmene. 



 

 

Vedtak: Informasjon sendes ut til medlemskommunene, med frist 25. januar til å 

nominere egen kommune. 

 

41/17 Ledersamling 1.-2. mars 2018 

Forslag til innhold:  
Lokalt læreplanarbeid (gode eksempler, veilederkorpskommunene presenterer sitt 
arbeid). Innspill på navn: Inger Anne Vestby 
 
Kulturskole for alle:  
- Sosioøkonomiske barrierer for deltakelse. Hvem kan vi samarbeide med? Gode 

eksempler. 
- Flyktninger/inkludering: Viktig å løfte iht Landstingsvedtak 5.1. 

Innspill om GSI: dette bør kanskje heller løftes nasjonalt. 
 
Sør-Trøndelag ønsker å legge arrangementet i tilknytning til sitt arrangement «Og de 

nominerte er». Nord-Trøndelag ønsker ikke å prioritere eget arrangement, men er 

åpne for å legge ledersamlingen i tilknytning til Sør-Trøndelag sitt arrangement.   

Vedtak: Fylkesavdelinga i Sør-Trøndelag utfordres til å finne sted for ledersamlinga 

som vil fungere godt opp mot arrangementet «Og de nominerte er». Rådgivere 

jobber videre med innhold. 

 

42/17 Region Trøndelag 

Styrets innspill til oppgave fra felles styremøte  

Vedtak sak 35/17: Begge fylkesstyrer leverer sine innspill til spørsmålene før første 

møte i AU 13.12.17.: 

«Hva har fylkesavdelingene samarbeidet om tidligere?»  

Ledersamlinger, konferanser, Kulturskoledagene. 

Felles styremøter (ved behov) 

 

«Hva skal vi samarbeide om framover?»  

Videreføre eksisterende samarbeidsavtaler: 

- UKM, DKS og Kulturskolerådet  

- NOKU, Norsk bibliotekforening, Fylkeskommunen, Kulturskolerådet og KS. 

-  

Opprettholde ledernettverk (både for hele regionen Trøndelag og i småregionene) 

Styrke samarbeidet med UH-sektor (gjerne i samarbeid med KS) 

Fokus på talentutvikling uansett bosted i Trøndelag 

  

Innspillsrunde på utredning om Region Trøndelag før første møte i arbeidsutvalget.  

 Eventuelt 

 

Innspill til KS medlemsdialog «Kultur for framtida», Svein Kåre sammenfatter 

utkast og sender på høring til de andre styremedlemmene. 

Rådgiverressurs Nord-Trøndelag, fast ekstraressurs v/Svein Kåre avvikles pga 



 

 

kapasitetsutfordringer. Rådgiver etterspør bidrag fra styrets medlemmer ved behov. 

Forventninger til medlemskontakt tas opp på Ledersamlinga i mars. 
 

 


