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Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd region BTV 
med sakskart 
Møte nr. 04/2018 
 
Innkalling med sakskart til styremøte 04-2018.  
Saksdokumentene følger på side 5 – 24 + eksterne vedlegg. 
 
 
Dato: Fredag 21. september 2018 
Kl.  10:00 - 14:30  
Sted: Drammen. Buskerud musikkråd 

Det store møterommet i 3. etg., Grønland 60  
 
 
Innkalt: 

▪ Inger-Lise Blakstad. Styreleder 
▪ Guri Røsok. Nestleder 
▪ Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem 
▪ Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem 
▪ Anna B. Jørgensen. Styremedlem 
▪ Maja Foss Five. Styremedlem 
▪ Erik Rastad. Styremedlem 
▪ Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær 
 
 

 
Varamedlemmer innkalles kun ved behov, men bør sette av datoene inntil de får nærmere 
beskjed 
 

▪ Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem 
▪ Eilif Gundersen, 2. varamedlem 
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Plan for dagen: 
 

Klokke 

slett 

Ant 

min. 
Sak/tema 

10:00 5 Sak 56/2018 Godkjenning av innkalling med sakskart 

10:05 5 Innkomne saker – Noen som har noe å melde inn? 

10:10 5 Sak 57/2018 Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte 

10:15 10 Sak 58/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver 

10:25 10 Sak 59/2018 Økonomi 

10:35 30 Sak 60/2018 Aktuelle saker som er viktige for våre beslutninger 

11:05 15 Sak 61/2018 Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer 

11:20 30 Lunsj bestilles og bringes til møtet 

11:50 45 Sak 62/2018 Oppfølging virksomhetsplanen for BTV 

12:35 25 Sak 63/2018 Samarbeid på tvers 

13:00 45 Sak 64/2018 Virksomhetsplanen i Norsk kulturskoleråd.  

13:45 30 Sak 65/2018 Landsstyremøtet 2018. Oppfølging 

14:15 15 Sak 66/2018 Eventuelt 

14:30  Møtet avsluttes 
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SAKSKART 

 
 
VEDTAKSSAKER 
 
Sak 56/2018 Godkjenning av innkalling med sakskart 

   
Forslag vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 04/2018 godkjennes. 

 
 
Sak 57/2018 Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte 

   
Forslag vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 03/2018 godkjennes. 

 
 
Sak 58/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver 

  Se saksfremlegg side 5 - 7. 
   

Forslag vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til etterretning. 
 
 
Sak 59/2018 Økonomi  

  Se saksfremlegg side 8 - 10. 
 
  Forslag vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til etterretning. 
 
 
Sak 60/2018 Aktuelle saker som kan være viktige ift våre beslutninger 

  Se saksfremlegg side 11 - 14, samt eksternt vedlegg om Stortingsmelding. 
 
  Forslag vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
Sak 61/2018 Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer 

  Se saksfremlegg side 15. 
 

Forslag vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
Sak 62/2018 Oppfølging virksomhetsplanen for BTV 

Se saksfremlegg side 16 og 17, samt eksternt vedlegg: Tilstandsrapport. 
 

Forslag vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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Sak 63/2018 Samarbeid på tvers 

  Se saksfremlegg side 18 - 21. 
 

Forslag vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
 
Sak 64/2018 Virksomhetsplanen i Norsk kulturskoleråd 

  Se saksfremlegg side 22 - 23. 
  
 
 
Sak 65/2018 Landsstyremøtet 2018. Oppfølging 

  Se saksfremlegg side 24. samt eksternt vedlegg: Protokoll Landsstyremøtet. 
   
 
 
Sak 66/2018 Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Geilo 14.09.2018 
Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommende styremøter  
Fredagene 23. november, 25. januar og 8. mars. Alle avholdes i Drammen. 
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Vedlegg Sak 58/2018  Aktivitetsrapport fra rådgiver 

 

Oppsummering  
Informasjon om rådgiversituasjonen i region BTV  
Aktiviteter med fokus på regionalt arbeid 

 
RÅDGIVERSITUASJONEN I REGION BTV 
Lisbeth har fått et utvidet vikariat frem til 1. august 2019, bestående av 

▪ 40 % stilling rådgiver region BTV 

Rådgiverstillingen er redusert fra 60 til 40% fra høsten 2018. 

▪ 30 % stilling i et spisset veilederkorps. 

 

▪ Lisbeth har drøye 2 uker ferie igjen å ta ut. Dette gjøres 

o Uke 40 

o 12. - 19. desember 

 
AKTIVITETSRAPPORT 

▪ Kommunebesøk mai/juni 2018 
Etter styremøte nr 03/2018 har rådgiver besøkt følgende kulturskoler/kommuner, 
med møter der rektor, skoleeier, rådmann, etc… var tilstede 

o Hjartdal 
o Vinje 
o Fyresdal 
o Nissedal 
o Kragerø 
o Bamble 
o Larvik 
o Porsgrunn 
o Nome 

 
o Rektormøte Telemark i Seljord, 1.juni 

 
▪ Landsstyremøtet 14. og 15. juni 2018 

Regionens rådgiver deltok på hele Landsmøtet. 
Mye forberedelse da region BTV la frem 4 av totalt 12 regionale saker. 

 
▪ Regionale fagdager i BTV fredag 17/8 

o Alle arrangementene fant sted samme dag, men på ulike geografiske steder. 
o Evalueringer melder om meget fornøyde deltakere som ønsker mer 

August før skolestart er tydeligvis et meget godt tidspunkt 
 

o Dans Porsgrunn. 5 påmeldte 
o Teater Skien. 2 påmeldte 

Denne sesjonen ble avlyst pga for få påmeldte. De to fikk mulighet til å delta 
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på region Øst sitt arrangement i samarbeid med KHiO, men begge valgte å 
takke nei til dette. 

o Visuell kunst, Drammen: 10 påmeldte 
o Skapende skriving, Larvik: 6 påmeldte 

 
o Alle arrangementene ble arrangert i samarbeid med lokale personer som med 

det stod for den praktiske gjennomføringen. Rådgiver holdt i alle tråder. 
 

o Musikk: Det ble arrangert Musikkpedagogdag ved Norges musikkhøgskole. 
Dette var et regionalt arrangement der region Øst sin rådgiver stod for 
programmering og praktisk arbeid i samarbeid med NMH. Arrangementet ble 
meget vellykket med 135 påmeldte, derav mange deltakere fra region BTV. 

 
 

▪ Ansattsamling i Norsk kulturskoleråd 
o Meråker 4. og 5. september 

 
▪ UMM regionalt 17/11 

o Planleggingsarbeidet er godt i gang, med et utmerket samarbeid med NMF 
Sør. Det er lagt opp til et utvidet markedsføringsarbeid, bla ved direkte 
kontakt med aktuelle aktører, i tillegg til direkte kontakt med regionens 
musikklinjer i VGS. 
 

▪ Fordypningsaktiviteter i BTV 
o Registrering i Excelfil + oppfølging denne for å få oversikt over hva som skjer i 

regionen. 
o Telefonmøte primo september ang beslutning av hva som er den viktigste 

aktiviteten fremover: Å organisere en stabil økonomi som kan bidra til 
kontinuitet og forutsigbart i et tilbud som holder meget høyt faglig nivå. Her 
bør fylkeskommunen på banen ift å bevare denne viktige kulturarven. 
 

▪ El Sistema 
o Følges opp av regionens rådgiver. Rut Jorunn Rønning sitter med inngående 

kunnskap om prosjektet, og hun har foreslått fremtidige løsninger som følges 
opp. 
 

▪ Kulturskoledagene Gardermoen 3. og 4. januar 2019 

o Her jobber regionale rådgivere i Team Øst (Agder, BTV, Øst, HedOpp) sammen 

om arrangementet 

 

▪ Regionsamling BTV, Drammen. Oktober 2018 

o Samlingen holdes 18 og 19. oktober 2018 i Drammen og målgruppen er alle 

kulturskoleledere i Buskerud, Telemark og Vestfold. Deres ledergrupper og 

administrativt ansatte inviteres også. Konferansen avholdes på Comfort hotel 

Union Brygge.  
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I tillegg inviteres kommunens/kulturskolens DKS-ansvarlige spesielt, med 

tanke på forelesning fredag morgen av DKS-ansvarlig i Kulturtanken 

Innhold er temaer som er aktuelle for regionens kulturskoler, med mål om praktisk 

og nyttig informasjon som enkelt kan integreres i arbeidet med den enkelte 

kulturskole.  

o Økonomi 
Rådgiver søker KS om OU-midler til denne konferansen 
Det kan søkes om støtte til  

 Honorar ekstern kursholder/foredragsholder 
 Honorar kommunalt ansatte kursholdere/foredragsholdere (ikke 

vanlige lønnsmidler) 
 Deltakeravgift på kurs som oppfyller kriteriet om «arbeidsgiverrelatert 

ledelsesutvikling», og hvor målgruppen er ledere. 

o Program presenteres på selve styremøtet, da det pr dato ikke er endelig 
ferdigstilt 

 
 
 
 
 
Rådgiver besvarer spørsmål vedrørende aktiviteten 
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Vedlegg Sak 59/2018  Økonomi  

 

Oppsummering 
Status regnskap pr 1/6-2018. Ingen spesielle hendelser. 
Revidert budsjett for 2018. Som vedtatt i tidligere styremøter 

 
Regnskap 1 – 6 2018 
 

Norsk Kulturskoleråd region BTV pr 13-09-2018   

1. Halvår 2018 (Januar tom juni 2018)   

  Perioden, Januar - Juni 

NOK Regnskap Budsjett 

Salgsinntekter  171 656  174 800 

Andre inntekter   

Sum driftsinntekter  171 656  174 800 

Bruttofortjeneste  171 656  174 800 

Lønnskostnad  2 304  
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.   857  
Andre personalkostnader   

Sum personalkostnader  3 161   

Kostnader lokaler  1 250  
Leie maskiner, inventar o.l.   375  
Kostnadsførte anskaffelser   509  5 750 

Fremmede tjenester  15 500  
Kontorkostnad   70  46 500 

Telefon, porto o.l.  12 044  5 000 

Kostnad og godtgjørelse for reiser  113 850  31 500 

Salgs og reklamekostnader   

Kontingenter og gaver  1 104  
Annen kostnad  1 785  86 300 

Sum driftskostnader  146 486  175 050 

Driftsresultat  22 008 -  250 

Finansinntekter    250 

Sum finans     250 

Resultat før skatt  22 008   

Årsresultat  22 008   

Overføringer og disponeringer   
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Regionale fagdager 17. august 2018 
Regnskap regionale fagdager 17/8-2018, presenteres på neste styremøte 
 
 
 
Budsjett 2018 
Revidert budsjett med bruk av opptil 90.000 av EK:  
 
Jamfør tidligere vedtak 

▪ Styremøte 02/2018: Sak 17/2018  

Vedtak: Styret ser at det er skjedd en teknisk glipp på årsmøtet; en regnefeil som ikke 

inkluderte styrehonoraret på 40.000 kr.. 

 

▪ Styremøte 03/2018: Sak 38/2018  

Vedtak: Styremedlemmene er positive til regionsamling og gir rådgiver fullmakt til å 

benytte inntil 20.000 av egenkapitalen til dette formålet. 

 

▪ Styremøte 03/2018: Sak 39/2018 

Vedtak: Styremedlemmene er positive til regionale fagdager og gir rådgiver fullmakt 

til å benytte inntil 30.000 av egenkapitalen til dette formålet. 

 
 
 

Egenkapital pr 01.01.2018 inkl overskudd for 2017: 428.588 kr. 
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Vedlegg Sak 60/2018  Aktuelle saker som kan være viktige ift våre beslutninger 

 

Av aktuelle saker så er kanskje den kommende Stortingsmelding en viktig sak 
 

Hva skjer som er viktig med tanke på beslutninger vi skal ta? 

▪ Kulturskolerådet sentralt 

▪ Politisk 

▪ Annet 

 Stortingsmelding 

Det ut til at Stortingsmeldingen ikke blir helt som vi ble lovet.  
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-
kulturskolemelding 

Lese hele teksten under: 

 
 

DROPPER Å LAGE EGEN KULTURSKOLEMELDING 

OSLO: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande slår seg 

sammen om å lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur 

innen høsten 2020, skriver Dagsavisen. Men var det egentlig dette Stortinget bestilte? 

  

Det spør SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, som mener kulturskolen 

fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. 

  

Les nyhetssak på dagsavisen.no om Sanners og Skei Grandes felles stortingsmelding 

  

Øvstegård mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. 

  

– Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell 

stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål ved om hvorvidt dette følger opp 

Stortingets vedtak om en «egen stortingsmelding» om kulturskolen, sier Øvstegård til 

Dagsavisen. 

  

Stortingsflertall for stortingsmelding om kulturskolen 

  

Fire stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk 13. juni 2017 flertallet på Stortinget med seg: 

Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen. 

  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-kulturskolemelding
https://www.dagsavisen.no/kultur/kultur-skole-sant-1.1185051
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– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i 

kommmunenorge, sa direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd den dagen. 

  

I forslaget som lå til grunn for komitéinnstillingen som det ble flertall for, krevde KrF-

representantene at staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen 

og at det må settes tak for foreldrebetalingen. Og stortinget sa ja: Det skal lages en egen 

stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden.  

  

Representantforslaget ble fremmet i april 2017 av følgende fire representanter fra KrF: Geir 

Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold. 

  

– Dette er et nødvendige grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om 

kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri 

får en elevplass, sa forslagsstiller Anders Tyvand da forslaget ble fremmet. 

  

Les nyhetssak på kulturskoleradet.no fra 13. juni 2017 om stortingsvedtaket 

  

Les også kronikk av direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd på 

dagsavisen.no. Kronikken handler blant annet om hvorfor en egen kulturskolemelding er 

viktig å få nå. 
 
 
 

Politisk sekretariat i Kulturskolerådet: Det er viktig at regionstyret er oppdatert på saken, og 
hva som er organisasjonen sitt primære syn  
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-
blir-en-egen-kulturskolemelding 

Lese hele teksten under: 

 

SANNER BEGRUNNER HVORFOR DET IKKE BLIR EN EGEN KULTURSKOLEMELDING 

OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei 

Grande skal lage felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur 

innen høsten 2020, skriver Dagsavisen. Det er SV skeptisk til, og har stilt skriftlig spørsmål 

om dette til regjeringa, som Sanner nå har besvart. 

  

SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, mener at kulturskolen 

fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. Hans spørsmål til regjeringa er 

stilt skriftlig og besvart av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner: 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/juni/det-blir-en-egen-stortingsmelding-om-kulturskolen
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/se-p%C3%A5-det-svenske-kulturskolel%C3%B8ftet-1.1185424
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/se-p%C3%A5-det-svenske-kulturskolel%C3%B8ftet-1.1185424
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
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"Ved å la kulturskolen inngå i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil vi legge til 

rette for god og grundig behandling av kulturskolen. Samtidig kan vi få bedre sammenheng 

mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur. Jeg mener at 

det vil være en styrke å se hvordan ressurser og kompetanse kan spille sammen for i enda 

større grad komme barn og unge til gode", heter det blant annet i Sanners svar. 

  

Se hele spørsmålet fra Øvstegård og hele svaret fra Sanner på stortinget.no her 

  

Les nyhetssak på dagsavisen.no om Sanners og Skei Grandes felles stortingsmelding 

  

Øvstegård mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. 

  

– Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell 

stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål ved om hvorvidt dette følger opp 

Stortingets vedtak om en «egen stortingsmelding» om kulturskolen, sier Øvstegård til 

Dagsavisen. 

  

Stortingsflertall for stortingsmelding om kulturskolen 

  

Fire stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk 13. juni 2017 flertallet på Stortinget med seg: 

Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen. 

  

– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i 

kommmunenorge, sa direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd den dagen. 

  

I forslaget som lå til grunn for komitéinnstillingen som det ble flertall for, krevde KrF-

representantene at staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen 

og at det må settes tak for foreldrebetalingen. Og stortinget sa ja: Det skal lages en egen 

stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden.  

  

Representantforslaget ble fremmet i april 2017 av følgende fire representanter fra KrF: Geir 

Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold. 

  

– Dette er et nødvendig grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om 

kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri 

får en elevplass, sa forslagsstiller Anders Tyvand da forslaget ble fremmet. 

  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=72956
https://www.dagsavisen.no/kultur/kultur-skole-sant-1.1185051
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Les nyhetssak på kulturskoleradet.no fra 13. juni 2017 om stortingsvedtaket 

  

Les også kronikk av direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd på 

dagsavisen.no. Kronikken handler blant annet om hvorfor en egen kulturskolemelding er 

viktig å få nå. 

  

Norsk kulturskoleråd ønsker primært en egen melding 

  

Norsk kulturskoleråds direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) sier at en egen 

stortingsmelding om en styrket kulturskole er kulturskolerådets primære ønske. Hvis ikke 

frykter kulturskolerådet at kulturskolen igjen må spille annenfiolin i et politisk dokument. 

  

– Når dette er sagt, må vi ha både en plan A og en plan B i dette arbeidet. Derfor vil vi 

selvfølgelig stille vår kompetanse og våre ressurser til rådighet også om en ender opp med 

en melding om barne- og ungdomskultur, der kulturskolen er en integrert del av meldingen, 

sier Christiansen. 

  

Norsk kulturskoleråd avventer den videre utviklingen i saken, og er i mellomtida i dialog med 

ulike aktører – både politiske og faglige – for å berede grunnen for en styrket kulturskole, 

uavhengig av om det blir en egen stortingsmelding for kulturskolen eller om skoleslaget må 

ta til takke med plass i en delt stortingsmelding. 

 
  
  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/juni/det-blir-en-egen-stortingsmelding-om-kulturskolen
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/se-p%C3%A5-det-svenske-kulturskolel%C3%B8ftet-1.1185424
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/se-p%C3%A5-det-svenske-kulturskolel%C3%B8ftet-1.1185424
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Vedlegg Sak 61/2018  Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer 

 

Oppsummering 
Regionendringen skal ifølge ass direktør fases inn allerede fra høsten 2018. 
Politisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd vil bistå regionene i arbeidet med regionendringer  
Felles årsmøte 2019 for regionene ØST og BTV blir 21 + 22/3-2019 i Oslo. 

   
Fra 1/1-2020 trår det i kraft en regionendring i Norge 
 

▪ Det vil utarbeides en plan for sammenslutningsprosessen mellom fylkene når politisk 

sekretariat er oppe og går høsten 2018.  

 

▪ Årsmøtedato/sted 

Region BTV: Styremøte 03/2018: Sak 48/2018 

Vedtak: Forslag til dato/sted legges frem som forslag for region Øst for felles årsmøte 

i 2019. Styret forslår at felles arbeidsutvalg opprettes i.l.a. høsten 2018 for 

forberedelse av kommende årsmøte med vedtektsendringer i.f.b.m regionreformen 

 

Region ØST: styremøte 03/2018: Sak 49/2018  

Vedtak:  

1) Styret er enige i region BTV sitt forslag om at felles arbeidsutvalg 
opprettes ila. høsten 2018 for forberedelse av kommende årsmøte med 
vedtektsendringer ifbm regionreformen. 
 

2) Dato for felles årsmøte (regionene Øst og BTV) settes til 21 + 22/3-2019 i 
Oslo. 
Programmering av årsmøtet gjøres av et felles AU i samarbeid med 
rådgiverne. 

 
TO:  

Alle rektorer og styremedlemmer i regionene ØST og BTV er av BTVs rådgiver, invitert 

til disse årsmøtedatoene via kalenderinnkalling. 

Ifølge vedtektene skal årsmøtet kunngjøres 3 måneder før det avholdes: 21/12-2018 

 
  



Region BTV 
 

Styremøte 04-2018  Side 16 av 24 
Norsk Kulturskoleråd, Region BTV. Rådgiver Lisbeth Wathne Svinø, M: 48167707, Mail: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no  

Vedlegg Sak 62/2018  Oppfølging virksomhetsplanen for BTV 

 

Oppsummering 
Se tilstandsrapport sendt direktør ift Landsstyremøtet som oppfølging av region BTVs 
virksomhetsplan. 
Hva ønsker regionen å fokusere på fremover? 
 

  
 
Med bakgrunn i utførte aktiviteter siden årsmøtet 2017, og fokus i BTVs virksomhetsplan, 
foreslår BTVs rådgiver foreslår følgende oppgavefokus frem til årsmøtet 03-2019: 
Rådgivers stillingsprosent nå 40 %. 
 

▪ Fordypning  
o Folkemusikk Telemark 
o Dans Hallingdal  
o Band Notodden (Anders) 

▪ Årsmøte mars 2019, felles BTV + ØST mars 2019 
▪ Ledersamlinger 

o Oktober 2018, Drammen. 
o Mars 2019, Oslo. Ifbm årsmøtet 

▪ Jobbe opp mot UH-sektor, bl.a. ved regionale fagdager 
▪ Kommunebesøk: Besøke de siste kommunene som ikke ble besøkt i fjor 
▪ Økonomi 
▪ Team Øst, møter 
▪ Styresekretær/styrearbeid 
▪ Medlemsservice 
▪ Nasjonale satsninger regionalt 

o UMM Sandefjord 17/11 2018 
o Kulturskoledagene 
o Nordea – Norsk Tipping  

(Drømmestipendet, tildelinger) 
▪ Regionale fagdager i samarbeid med MDD, biblioteker, UH, … 
▪ Forberedelse Landsstyremøtet 2019 med div rapporteringer 
▪ Landstings-/Landsstyremøtesaker oppfølging 

 
 
 
Andre mulige saker som styret må ta stilling til mht hvordan regionstyret ønsker å følge opp 

▪ Dialog/samarbeid på tvers – se også Sak 62/2018 
▪ Regionalt politisk arbeid 

 
 

Se eksternt vedlegg:   
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Skal for eksempel denne informasjonen fra Maja følges opp?  
Evt. hvordan? 
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Vedlegg Sak 63/2018  Samarbeid på tvers 

 

Oppsummering 
«Vi snakker om de samme ungene» 
Hvordan ønsker region BTV å bidra til et samarbeid med andre organisasjoner? 
I region Øst foreligger en avtale allerede.  
 

 
Ref innkalling/sakskart for styremøte 2/2018: Forslag for høsten 2018 (Lisbeth) 

Arrangere en felles idésamling der de som jobber med kultur i et fylke/en region kan har 
fokus på økt fremtidig samarbeid. 

▪ UKM: Ung Kultur Møtes 
▪ Biblioteker 
▪ Kulturskoler 
▪ NMF 
▪ DKS: Den kulturelle skolesekken (Kulturtanken?) 
▪ VGS/MDD 
▪ ... 

 
Region Øst har inngått en Samarbeidsavtale mellom Ung Kultur Møtes Akershus, Den 
kulturelle skolesekken i Akershus og Norsk kulturskoleråd region øst 

Med bakgrunn i nasjonal samarbeidsavtale mellom UKM/DKS (nå 
Kulturtanken)/Kulturskolerådet har det regionalt gjennom flere år vært inngått 
samarbeidsavtaler basert på den nasjonale avtalen. 
Den regionale avtalen mellom partene i Akershus er nå revidert, basert på opprinnelig 
samarbeidsavtale fra 2014. Som et ledd i samarbeidsavtalen vil det foreligge egne 
framdriftsplaner og handlingsplaner for enkelte samarbeidstiltak, eksempelvis 
nettverkssamling, pilotprosjekt med forankring i fylkeskommunens kulturplan.  
Samarbeid mellom aktørene forekommer også i Østfold. Denne type arbeid er et ledd i å 
styrke kommunene på samhandling med tanke på helhetlig oppvekst- og opplæringsløp. 
 
 

Mail mottatt: 
Hei, 
Vi viser til tidligere invitasjon til inspirasjonssamling for ansvarlige nøkkelpersoner i 
kulturskoler, UKM, Den kulturelle skolesekken og bibliotekene torsdag 26. april. 
Denne samlingen utsettes til 20. september fra klokken 10.00-15.00. 
 
Vi håper dere har anledning til å sette av denne datoen og vil sende ut fullstendig program 
med påmeldingsinformasjon før sommeren. 
 
Vennlig hilsen, 
Den kulturelle skolesekken i Akershus, UKM og Norsk kulturskoleråd region øst 
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Fra Elisabeth 
▪ Det kunne være interessant å kartlegge muligheter og eksisterende samarbeid i de 

ulike kommunene med andre kulturaktører – sånn som UKM, musikkråd, festivaler, 
ungdomsklubber, DKS, skoler osv.  

▪ I forbindelse med nye Viken er det mye som skjer, og det skjer raskt. Har det vært en 
diskusjon om hva kulturskolene vil legge vekt på i form av allianser eller faglig 
plattformer i en ny regional kontekst? 

 
 
Mail mottatt 19/4-2018 (alt i mailen er merket med blå tekst): 
Til ansvarlige for skolene og kulturadministrasjonene i Akershus fylkeskommune 
  
INVITASJON TIL DELTAKELSE I PILOTPROSJEKT SKOLEÅRET 2018/19 
 
Akershus fylkeskommune, Norsk kulturskoleråd og UKM har startet et samarbeid med mål om å 
stimulere til samhandling mellom aktører som jobber med kunst, kultur og opplæring for alle barn og 
unge i Akershus. I den anledning inviterer vi kommunene til å delta i et pilotprosjekt der vi har 
engasjert Arne Berggren og Hasse Hjortek som har jobbet sammen i Kulturverket i Umeå.  
 
I første omgang velges én til to kommuner til gjennomføringen 2018/19 og det legges opp til 
erfaringsdeling underveis. Videre er det et mål om å videreføre denne modellen i andre kommuner i 
fremtiden.  
 
OM PROSJEKTET 
Berggren og Hjortek har sammen jobbet med å utvikle kunstneriske prosjekt med utgangspunkt i 
barnas idéer, tanker og arbeider – også kjent som «Barn säger åt proffsen vad de ska göra”. Dette 
har resultert i flere prosjekt som dere kan lese mer om her.  
 
Modellen for arbeidet er at de yngste barnas ideer blir videreført av eldre barn eller profesjonelle 
utøvere som har verktøyene til å omsette dette til et kunstnerisk produkt. Resultatet av disse 
prosessene bindes sammen til en større forestilling med en kombinasjon av profesjonelle og 
amatører på scenen.  
 
Dette er bakgrunnen for hvordan piloten i Akershus skal bygges opp. Det er et mål at alle skoletrinn 
involveres på ulike tidspunkt i løpet av prosessen, der hvert av de bidrar med ulike kunstneriske 
uttrykk og bearbeiding av hverandres bidrag. Disse prosjektene gjennomføres i en avgrenset 
tidsperiode i skoletid i tilknytning til ordinær undervisning – eksempelvis norsk, musikk, kunst og 
håndverk, kroppsøving eller relevante valgfag. Elevens bidrag settes sammen av Berggren og Hjortek 
til en forestilling som gjennomføres våren 2019.  
 
Kulturskolen tenkes involvert med lærerkrefter inn i skolen, samt med egne prosjekter i kulturskolens 
ordinære undervisningstid knyttet opp mot forestillingen. Videre inviteres det frivillige 
organisasjonslivet og UKM inn med bidrag som også blir en del av det endelige resultatet.   
 
For å kunne gjennomføre prosjektet i en kommune er vi avhengige av at følgende aktører kan stille 
tid til disposisjon og samarbeide på tvers: 
- DKS 
- Kulturskole 
- Minimum en grunnskole / en småskole og en ungdomsskole (1.-10. trinn) 
- Minimum en videregående skole 

https://kulturverketumea.se/
https://kulturverketumea.se/tidigare-projekt/
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- UKM og representanter fra det frivillige kulturlivet 
 
Det er en forutsetning at grunnskolen, videregående, DKS og Kulturskolen har et gjensidig ønske om 
å delta i piloten før kommunen melder sin interesse for å delta. Deltakelse innebærer en egenandel i 
arbeidstid/ressurser.  
 
ORGANISERING OG FREMDRIFT 
Prosjekteier er Akershus fylkeskommune i samarbeid med UKM og Norsk kulturskoleråd region øst.  
Arne Berggren vil være kunstnerisk leder for prosjektet og Hasse Hjortek er ansvarlig for det 
musikalske opp mot forestillingen. Videre vil det være en ansvarlig for hvert område (foreløpig tenker 
vi at disse er: Scenekunst/dans, tekst, lyd/lys, scenografi, film, kostymer, musikk). Disse personene vil 
jobbe tett mot skolene og legge til rette for veiledning underveis.  
 
Videre er det behov for at de involverte skolene og kommunen oppretter en egen arbeidsgruppe for 
prosjektet. 
 
Fremdriftsplan 

Hva Hvem Når 

Frist for søknad fra kommuner Kommunene 27. april 

 Valg av pilotkommune(r) Prosjekteier 30. april 

Presentasjon og planlegging med 
aktuelle kommuner til prosjektet 

Prosjekteier, Arne Berggren og Hasse 
Hjortek 

4. mai 2018 

Planlegging av prosess og 
etablering av arbeidsgrupper på 
skolene 

Pilotkommune(r), prosjekteier og 
kunstnerisk ledelse 

Mai – juni 

Forberedelse i kommunen(e) Skolene, DKS, kulturskole, frivillig 
organisasjonsliv i samarbeid med 
kunstnerisk ledelse 

August-
september 

Kickoff og gjennomføring av 
prosjekt i skolene 

Skolene, DKS, kulturskole i samarbeid 
med kunstnerisk ledelse 

September – 
februar 

Forarbeid forestilling / 
bearbeiding av bidrag 

Kunstnerisk ledelse Februar 
  

Øvelser til forestilling Involverte på scenen, kunstnerisk ledelse Mars – april 

Forestilling og sceneprøver Involverte på scenen, 
kunstnerisk ledelse 

April – uke 14 
(alternativt 
mai uke 18) 
4 fulle dager 
med forarbeid 
og 
gjennomføring 

 
 
Interesserte kommuner bes om å fylle ut interesseskjema her innen 27. april. Prosjekteier velger 
aktuelle kommune(r) på bakgrunn av innsendt informasjon. Tilbakemelding gis 30. april. De aktuelle 
kommunene stiller med representanter fra skole, DKS og kulturskole på informasjonsmøte 4. mai.  
 
Videre planlegging av prosjektet gjøres i tett samarbeid mellom kommune, kunstnerisk ledelse og 
prosjekteier.  
 
 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DUTTQW4Z9KCP
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Kontakt oss gjerne dersom dere har noen spørsmål: 
 
Rut Jorunn Rønning, Norsk kulturskoleråd region øst 
Telefon: 918 428 30   Epost: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no 
 
eller 
 
Merete Rustand Solli, Den kulturelle skolesekken i Akershus 
Telefon: 918 800 08   Epost: merete.rustand.solli@afk.no 
Vennlig hilsen, 
Den kulturelle skolesekken i Akershus, UKM og Norsk kulturskoleråd region øst 

 

 
I Oppland skal det arrangeres et seminar høsten 2018 med tema samarbeid innen UKM, DKS 
og kulturskole. 
 

 

  

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
mailto:merete.rustand.solli@afk.no
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Vedlegg Sak 64/2018  Virksomhetsplanen i Norsk kulturskoleråd 

 

Norsk kulturskoleråd ønsker regionale innspill til organisasjonen VP for neste år. 
Det er invitert til en regionledersamling 

 

Samling for Fylkes- og regionledere i Trondheim. 6. og 7. november 
Status og oppfølging av lands(styre?)møtesaker vil stå sentralt på samlinga. 
Hva ønsker vi i region BTV å løfte inn vedrørende VP i tillegg til det som ble spilt inn på 
Landsstyremøtet i juni? 

▪ Styreleder kan ikke reise til denne samlingen. 

▪ Skal noen fra region BTV reise? 

▪ Hvem? 

▪ Honorering? 

 

OVERORDNEDE FOKUSOMRÅDER I NORSK KULTURSKOLERÅDES VIRKSOMHETSPLAN 

▪ Arbeid med å etablere et permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og 

kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk. 

▪ Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og utenforskap. 

▪ Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag for utvikling av lokale 

læreplaner. 

 
Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 

1.1  
Tydelig profil som 
samfunnsaktør 

1.1.1  Være premissleverandør for regjering, KS og andre 
 myndigheter i saker som omhandler kulturskole. 
 

1.1.2  Arbeide med utenforskap og kulturskole, slik at dette 
 får betydning nasjonalt. 
 

1.2  
Tilgjengelig og transparent 
utviklingsaktør 

1.2.1  Være en åpen og tilgjengelig utviklings- og 
 interesseorganisasjon. 
 

1.2.2  Bistå kommunene i permanent utviklingsarbeid 
 gjennom veiledningsmetodikk.  
 

1.3  
Initierende og 
koordinerende rolle 

1.3.1  Bistå i arbeidet med forankring av rammeplanen som 
 grunnlag for kulturskoleutvikling. 
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Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 

2.1  
Helhetlig syn på den 
norske kunst og 
kulturopplæringen 

2.1.1.  Være en foretrukket partner i spørsmål som omhandler 
 opplæring innen kunst og kultur. 
 

2.1.2  Være en aktiv og målrettet aktør inn mot U/H-sektor. 
 

2.1.3  Bidra til å gi kulturskolen plass i et helhetlig 
 oppvekstløp. 
 

2.2.  
Nyskapende, kunnskaps- 
og erfaringsdelende 

2.2.1  Være en viktig bidragsyter til arbeidet med 
 kulturskolerelatert forskning. 

2.3  
Internasjonal 
samarbeidsaktør 

2.3.1  Være en sentral aktør innen både nordisk og øvrig 
 internasjonalt samarbeid.  

 
 
 
Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 

3.1  
Enhetlig organisasjon 

3.1.1  Arbeide videre for å styrke og utnytte organisasjonens 
 samlede kompetanse. 

3.1.2  Videreutvikle felles politiske, administrative og 
 økonomiske system. 
 

3.1.3  Styrke kommunikasjonsarbeidet eksternt og internt på 
 alle nivå. 
 

3.2.  
Nasjonalt, regionalt, og 
lokalt samhandlende 

3.2.1  Øke organisasjonens relevans som 
 kunnskapsorganisasjon. 
 

3.2.2  Videreutvikle samarbeidet med nasjonale, regionale og 
 kommunale aktører. 
 

3.3.  
Høy kvalitet i 
utviklingsarbeidet 

3.3.1.  Inneha høy kompetanse knyttet til utviklingsarbeid.  
 

3.3.2  Ha system for egenvurdering, vurdering av 
 måloppnåelse og evaluering. 
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Vedlegg Sak 65/2018  Landsstyremøtet 2018. Oppfølging 

 

Oppsummering 
4 saker ble sendt inn fra region BTV til Landsstyremøtet. 
Resultat fremlegges av styreleder 
Hvordan følge opp disse og andre saker fremover? 

 
Saker fra region BTV: 

▪ Fremtidens kulturskole 
▪ Hvilke tjenester og ytelser inngår i medlemskontingenten kulturskolene betaler til 

Norsk kulturskoleråd? 
▪ Kulturskole for alle? 
▪ Synliggjøring 

 

Se protokoll fra Landsstyremøtet 2018 her: 

                            

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf 

Ligger også vedlagt som ekstern vedlegg- 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf

