PROGRAM OG SAKSPAPIR
FOR ÅRSMØTET I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND

Fredag 15.03.2019 kl. 09.30-14.00
Grand Hotell, Egersund

Kl. 09.30 – Kunstnerisk innslag
Kl. 09.45 – Innledning v/Ragnhild Skille
Kl. 10.00 - Årsmøte
Kl. 12.00 - Lunsj
Kl. 13.00 - Fortsettelse/Avslutning

Innledning
Norsk kulturskoleråd er inne i en prosess med tilpasning til den nye kommune- og
fylkesreformen i Norge. Dette innebærer at flere fylker i forbindelse med årsmøtene i år er i en
sammenslåingsprosess. I forbindelse med sakene som skal opp til behandling på årsmøtene i alle
fylker og regioner er det i år noen punkt i de gjeldende vedtektene fra 2016 som ikke vil stemme
helt med det «kartet» vi har å forholde oss til i dag. I 2017 hadde kulturskolerådet en
sammenslutningsprosess hvor fylkesavdelinger/regionavdelinger opphørte som selvstendige
juridiske enheter.
Det vil få innvirkning på blant annet:
Sak 3 – Revidert regnskap for siste toårsperiode.
Årsmøtene i 2019 skal behandle revidert regnskap for 2017 og 2018.
•

Revidert regnskap for 2017 for Norsk kulturskoleråd er allerede fremlagt og godkjent
av landsstyret i 2018.

•

Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av
sentralstyret i juni og vedtas på landsstyremøtet i juni 2019.
Vedlagt årsmøtepapirene følger foreløpig regnskap for 2018 for det enkelte
fylke/region.

Sak 6 – Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av Landsstyret.
Landsstyret 2018 vedtok virksomhetsmålene for 2018-2019. Høsten 2018 har det vært en
prosess etter vedtaket i landsstyret hvor både ansatte og valgte har bidratt til de tiltakene
for 2019 som ble vedtatt av sentralstyret i desember.
Fylker og regioner skal vedta en regional operasjonalisering av tiltakene i Sak 6 ut fra
regionale prioriteringer.
Landstinget 2020 vil behandle sak om revidering av vedtektene.

DELTAKERLISTE
Årsmøtet 15. mars 2019
KOMMUNE

NAVN

Bjerkreim

Arne Bjerkreim

Eigersund

Svein Tengesdal

Forsand

Anders Berglund

Gjesdal

Linn Ellise Hovland

Hjelmeland

Hans Widerøe

Hå

Ragnvald Wernøe

Karmøy

Kirsten Jæger Steffensen
Elisabeth Aarekol
Lars Inge Svalland

Klepp

Jan Bekkum

Randaberg

Merethe Rage Aasvold
Sigrid Olsson

Sandnes

Torill T. Munthe-Kaas
Knut Egil Kristiansen
Marianne Kristoffersen

Sola

Stine Berrefjord
Morten E. Hansen

Stavanger

Hans Willoch Bræin
Camilla C. Nordhagen-Moe

Strand

Synnøve K. Nygård

Time

Astrid Fjeld
Unni Sirevåg Lende

Vindafjord

Anne Kristine Andersen

Norsk kulturskoleråd

Kjell Olav Henriksen, styreleder
Michelle Lindboe, rådgiver
Ragnhild Skille, rådgiver

SAKSLISTE

Sak 1 Konstituering
1. Konstituering av fullmaktene
2. Valg av representanter til tellekorps
3. Valg av to møtedirigenter
4. Valg av to referenter
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
7. Godkjenning av dagsorden
8. Valg av to representanter til redaksjonskomite
9. Valg av to protokollunderskrivere

Sak 2 Styrets beretning for siste periode

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode

Sak 4 Saker som legges fram av styret

Sak 5 Innkomne saker

Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Sak 8 Tilleggskontingent

Sak 9 Budsjett for perioden
Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode:
Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 10.1.1 Leder
Sak 10.1.2 Nestleder
Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem
Fylkes-/regionstyret består av fra tre til sju medlemmer
Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner
Sak 10.2.1 Leder
Sak 10.2.2 To medlemmer
Sak 10.2.3. Ett varamedlem

Sak 10.3 Delegater til landstinget
Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. I fylker der
kulturskolerådet har regionavdeling skal regionleder representere ett av
fylkene.

SAK 1 KONSTITUERING

1. Konstituering av fullmaktene

2. Valg av representanter til tellekorps

3. Valg av to møtedirigenter
Styret har følgende innstilling:
“Jan Bekkum og Torill T. Munthe-Kaas velges til møtedirigenter.”

4. Valg av to referenter
Styret har følgende innstilling:
“Hans Willoch Bræin og Astrid Fjeld velges til referenter.”

5. Godkjenning av innkalling
Styret har følgende innstilling:
“Årsmøtet godkjenner innkallingen.”

6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
Styret har følgende innstilling:
“Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.”

7. Godkjenning av dagsorden
Styret har følgende innstilling:
“Årsmøtet godkjenner dagsorden for møtet.”

8. Valg av to representanter til redaksjonskomitè
Styret har følgende innstilling:
“Hans Widerøe og Anders Berglund velges til redaksjonskomitè.”

9. Valg av to protokollunderskrivere
Styret har følgende innstilling:
“Ragnvald Wernøe og Kirsten Jæger Steffensen til protokollunderskrivere.”

Stavanger, 14.01.19
Til kommunene i Rogaland ved ordfører og kulturskoleleder
Invitasjon til konferansen «kulturskole for alle» og innkalling til årsmøtet 2019 i Norsk
kulturskoleråd Rogaland
Norsk kulturskoleråd, Rogaland, inviterer med dette til konferansen «kulturskole for alle» og
innkaller samtidig til årsmøtet 2019 14.-15. mars ved Grand Hotell, Egersund.
Rammeplanen for kulturskolen peker på kulturskolenes potensial for å bidra mer til et
inkluderende samfunn ved å gi opplevelser og muligheter til alle i samfunnet. Sak om
fokusområde innvandrere og flyktninger ble fremmet på Norsk kulturskoleråds landsting i
2016, der det ble gjort vedtak om at administrasjonen skulle utrede kulturskolerådets rolle i
arbeidet knyttet til flyktninger, innvandrere og kulturskole. Norsk kulturskoleråd har laget en
strategi for landstingsvedtak 5.1, «Flyktninger og kulturskolen», som skal kvitteres ut av
kulturskolerådets landsting i 2020. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene
eller i samarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i
kommunene.
Rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», uttrykker at kulturaktiviteter
skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltakelse i det
uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for demokrati.
KS’ landsting 2016 anmodet kommunene om å benytte blant annet kulturskoler til aktivitet
og bygging av sosiale nettverk for å inkludere flyktninger i det norske samfunnet.
Landstingsvedtak 5.1 ble ved Landsstyremøtet 2018 utvidet til at begrepet gjelder i et større
omfang som også gjelder utenforskap.
Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker å sette fokus på kulturskolen som inkluderende arena
og «kulturskole for alle», og ønsker med dette velkommen til konferanse og årsmøte 2019!

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Henriksen

Michelle Lindboe

(Styreleder)

(Rådgiver)

Stavanger, 14.01.2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND FREDAG 15. MARS 2019
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter § 6 og innkaller med dette til årsmøtet i Norsk
kulturskoleråd Rogaland. Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres.

Sted og tid: Grand Hotell, Egersund, 15. mars kl. 09.30-14.

ÅRSMØTET 15. MARS 2019
Vi henstiller til politisk og kommunal ledelse i kommunene å bruke sin rett til å delta på årsmøtet, i
kraft av å være kulturskoleeier. Hver kommune kan stille med fire delegater med skriftlig fullmakt fra
kommunens ledelse. Vedlagt e-posten er skjema for utfylling i kommunens brevmal. Minst en av
representantene bør være folkevalgt. Målsettingen er bred representasjon fra samtlige kommuner i
Rogaland. Vi oppfordrer alle til å være representert med maksimalt antall delegater fra kommunen.
Kulturskolene og Norsk kulturskoleråd står sammen i viktige utviklingsendringer, ikke minst med
kommende stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest 8.
februar 2019.
Sakspapirer sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtet. Delegatene er ansvarlig for å ha med
sakspapirene digitalt eller utskrevet.

Bindende påmelding innen 8. februar 2019 HER

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Henriksen

Michelle Lindboe

(Styreleder)

(Rådgiver)

Forretningsorden
1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om
annet. Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds
vedtekter §4 har kun valgte delegater til landsmøtet stemmerett. Det er kun valgte
delegater som har forslagsrett. Man tegner seg til talerlisten ved å vise nummertegn.
Talerne skal tale fra dertil bestemt plass i salen.
2. Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det
er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter
eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går
videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet.
3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres
saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren.
Forslag som ikke har sammenheng med de på sakslisten oppførte saker, kan ikke
behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som
er forslått endret i innkallingen.
Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes.
4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak
eller før saken tas opp til avstemning.
5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe
annet. Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i
gjeldende vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved
valg; se pkt. 6 Forretningsorden.
6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen
forlanger det. For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen
av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det
er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir
holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to
kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to kandidatene, er den valgt som får
flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved
ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et
forslag opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort. Delegater som
ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten.
Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen.
8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.
Revidert 2014-06, sept. 2014

SAK 2 STYRETS BERETNING FOR SISTE PERIODE
Styrets forslag til vedtak:
“Årsmøtet godkjenner styrets beretning for siste periode.”

Styrets beretning 2017 og 2018

Norsk kulturskoleråd - Rogaland

1. Styret
Styret har i perioden bestått av
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Kjell Olav Henriksen
Kirsten J. Steffensen
Hans Widerøe
Anders Berglund
Trude Høyland
Ragnvald Wernøe
Anne Hestad Hem

2. Fylkesrådgiver
Michelle Lindboe ble tilsatt som ny rådgiver med oppstart fra 01.04.17. Hun arbeider nå i
40% stilling som rådgiver for Norsk kulturskoleråd Rogaland + 10 % med oppgaver innen
forskning og utvikling for Norsk kulturskoleråd sentralt. Rådgiveren møter på alle styre- og
ledermøter som sekretær og forbereder saker for styret etter avtale.
En av rådgiverens viktigste oppgaver er å bistå medlemskommuner der det er ønskelig, i
tillegg til på eget initiativ å ta kontakt med kommunene for å høre hvordan situasjonen er for
den enkelte kulturskole.
Norsk kulturskoleråd har avtale med Stavanger kulturskole om disponering av kontorplass
for rådgiver, i tillegg til en frikjøpsavtale som gjelder utbetaling av lønn.
Samarbeidet mellom rådgiver og styret har vært svært godt. Styret er svært fornøyd med
den måten Michelle har løst arbeidsoppgavene for fylkeslaget på.
3. Intern møtevirksomhet
2017:
Styremøter: Det er i perioden avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker
Ledermøter: Det er i perioden avholdt 4 ledermøter + årsmøte / konferanse
2018:
Styremøter: Det er i perioden avholdt 6 styremøter og behandlet 63 saker
Ledermøter: Det er i perioden avholdt 4 ledermøter.

4. Aktivitet og saker
Saker styret har arbeidet med:
Ledermøtene med temaer
Samarbeidsmøter
Ny organisering - kulturskolerådet sentralt
Skolemøtet/kulturskoledagene
Drømmestipend, UMM, «årets kulturskolekommune»
Landsstyremøte
Studietur - Simrishamn og Malmø
Virksomhetsplan
Kompetanseheving
Styreinstruks
Flyktninger, innvandrere og kulturskole. Spørreundersøkelse.
Nordeaprosjekt
Felles plandag for kulturskolene i Rogaland
Tema ved ledersamlinger:
Rammeplan - Implementering
Presentasjon av alle kulturskoler i Rogaland
Lokal virksomhetsplan
Flyktninger, innvandrere og kulturskole
Lokale nettverk / kommunesammenslåing
Kulturskolen som lokalt ressurssenter
Vestlandsmøtet
Kvalitet i kulturskolen, sett i lys av rammeplan
Kulturskoledagene
«Ung Opera» i Hå kommune
GSI - orientering
Studietur
Erfaringsutveksling («rundebord»)
Lokalt læreplanarbeid
Fordypning og talentprogram
Digital læring
«speedadminhjelp»

5. Oppsummering
Leder vil berømme styret for godt utført arbeid i perioden. Styret har bidratt til konstruktive
og spennende tiltak som vi håper til slutt har kommet medlemskommunene til nytte.

Det er gledelig at oppslutningen om ledermøtene er god. Disse fungerer som en god
lærings/- og delingsarena for lederne i den enkelte kulturskole. Snittet for oppmøte er
mellom 15- 20 deltakere. Møtene er fast ved Statens Hus i Stavanger.
Studieturen til Simrishamn og Malmø var svært vellykket. Her var fokus på integrering og
inkludering. Det var med 26 personer i reisefølget. Det var spesielt gledelig at vi fikk med
deltakere fra andre sektorer enn bare kulturskole denne gangen. Sylvia Carlsdotter, rektor
ved Simrishamn kulturskola, hadde et spennende opplegg for oss. Hun er nå blitt invitert til
årsmøtekonferansen 14. mars.
Møtet med rektor i Malmø kultuskola, Jalle Lorensson var også svært interessant. Deres «El
Sistema» fanget manges oppmerksomhet. (El Sistema er en undervisningsmodell der musikk
benyttes som et verktøy for sosial og menneskelig utvikling.)
UMM Rogaland ble arrangert i Stavanger både i 2017 og 2018. Dette er et
samarbeidsprosjekt som kulturskolerådet har engasjert seg i. Vi er glade for at Stavanger
kulturskole har tatt på seg ansvaret for praktisk gjennomføring av dette sammen med vår
rådgiver. Dette er blitt gjort på en glimrende måte.
Kulturskoledagene ble arrangert i Rogaland i 2017. Disse var lagt til Sola. «Skolemøtet i
Rogaland» er en viktig arena for oss i kulturskolerådet. Det var viktig for fylkesstyret å ikke
skape en problematisk kollisjon mellom disse store arrangementene.
Det var derfor gledelig at vi klarte å få til et samarbeidsarrangement over to dager som var
svært velykket.
Dette resulterte også i at styret foreslo en felles plandag for Rogaland ved skolestart 2018.
Dette ble gjennomført ved Sandnes kulturskole. Forelesere var Adil Khan, Bjørn Sortland og
Dagsland fra Eggs. Her deltok omtrent 170 ansatte.

SAK 3 REVIDERT REGNSKAP FOR SISTE PERIODE
Det vises til vedlagte regnskaper for 2017 og 2018.
Kommentarer til regnskapet 2017 og 2018:
I tråd med vedtektene behandlet Landsstyret 2018 regnskap for 2017.
Regnskapet ble godkjent.
Årsmøtet forelegges årsregnskap 2018 for organisasjonen, der fylkes-/regionavdelingens
regnskap inngår. Regnskapet revideres og legges fram for Landsstyremøtet 13-14 juni 2018.
I innkallingen til Landsstyremøtet 2019, informeres om bakgrunnen for hvorfor regnskap
foregående år ikke revideres før i mai. Den endelige revisjon av regnskapet er avhengig av
KLP’s årsoppgave for tjenestepensjon. For levering av årsoppgaven til organisasjoner som
Norsk kulturskoleråd, har KLP satt sin egen frist til 31. mai. Det innebærer at revidert
regnskap kommer etter 31. mai. Dette vil i det videre få følger for vedtektsendringer som
legges fram for Landstinget 2020.
Revidert regnskap for 2018 sendes ut primo uke 23 i 2019 til behandling av Landsstyrets
delegater.

Fylkes-/regionavdelingens økonomi i perioden:
Styret har i perioden hatt fokus på økonomistyring. Styret har spart inn utgifter der en har
sett mulighet. Møter er avholdt ved Statens Hus i Stavanger, samt på nett.
Etter at det er tatt hensyn til finansinntekter og kostnader er det et årsresultat på kr.
99.923,- i 2017.
Styrets forslag til vedtak:
“Årsmøtet tar godkjent regnskap 2017 og årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd til
orientering.”

Regnskap 2017 og resultat 2018

Inntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Resultat 2018

Refusjon Norsk
kulturskoleråd
sentralt

149.500

148.737

150.500

148.282

25.000
62.000

71.350

25.000

15.600
(ledermøter)
18.000 (OUmidler)
55.709 (plandag)

0

90.000

137.033

204.500

265.500

374.624

220.087

265.500

374.624

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Resultat 2018

50.000

79.920 (kjøring)
17.888 (Kmgodtgjørelse)
.912
(diettkostnad)

50.000

8.557
1.914 (kmgodtgjørelse)
1.476
(diettkostnad)

Salgsinntekter:
Ledermøter
Årsmøte
Annet

Salgsinntekter
studietur
Sum
Finansinntekter
Renteinntekter
Sum inntekter

Utgifter

.20
236.500

Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Reisekostnader

Møter, kurs,
honorar

30.000

12.410

30.000

17.503
(ledermøter og
styremøter, ligger
under
«bespisning»)

hvorav 3.390
(Møter, kurs,
oppdatering)
6.055 (bespisning)
2.965 (kostnad
ved arrangement)
Årsmøtekostnader

70.000

0

0

0

Blomster/gaver

5.000

2.291

3.000

1.837

Bankgebyr, rentekostnad
leverandør

2.000

2.451

2.000

0

Honorar/lønn/
møtegodtgjørelse

40.000

3.500
40.000
(styrehonorar/drif
t/personalkostnad
)

36.500
(styrehonorar)

.494
(drift/personalkos
tnad)

5.183

Arbeidsgiveravgift

Kontorkostnader

.500

.320 (porto)

.500

Andre salgskostnadUtgifter honorar

39.000

0

50.000

36.875 (plandag
honorarer)

Studietur (ligger
under reise i
budsjettet)

0

0

90.000

139.675

Sum utgifter

236.500

116.192

265.500

207.835

Sum drift og
personalkostnader

236.500

120.185

265.500

249.518

Årsresultat

99.923

125.106

Egenkapital
Rogaland pr. 31.12

144.325

269.431

SAK 4 SAKER SOM LEGGES FRAM AV STYRET
Styret fremmer ingen saker.
Årsmøtet skal derfor ikke gjøre vedtak i denne saken.

SAK 6 VIRKSOMHETSPLAN SOM BYGGER PÅ VIRKSOMHETSPLANEN
SOM ER VEDTATT AV LANDSSTYRET
Norsk kulturskolerådsstrategiplan for 2017–2020 ble vedtatt på landstinget, oktober 2016.
«Strategiplan for Norsk kulturskoleråd 2017–2020» er en revisjon av dokumentet «Strategi
2020», vedtatt på landsmøtet i 2014. Dokumentet har tre strategiområder:
1. Kulturskolen i samfunnet.
2. Kunst- og kulturfaglig utvikling.
3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling.
Landstinget vedtok i 2016 «Strategi- og økonomiplan 2017 - 2020». Vedtektene fra
landstinget 2016 gir landsstyret fullmakt til å vedta virksomhetsplan for Norsk
kulturskoleråd.
Norsk kulturskoleråd Rogaland vil behandle vedtatt virksomhetsplan 2018-2019 som sak på
ledermøtet i mai 2019. Innspill på tiltak for 2019 blir i etterkant samlet og drøftet i styret og
gir grunnlag for Rogalands innspill til ledelsen i Norsk kulturskoleråd.
I tråd med vedtatt strategiplan 2017–2020, vedtatt virksomhetsplan 2018–2019 og vedtatte
tiltak 2019, utarbeider styret forslag til regionale handlinger for Norsk kulturskoleråd
Rogaland for perioden 2019–2020.

Styrets forslag til vedtak:
«1. Årsmøtet godkjenner nasjonalt vedtatt virksomhetsplan 2019-2020 og tilhørende tiltak.
2. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Rogaland gir styret fullmakt til å gi landsstyret innspill til
organisasjonens virksomhetsplan for perioden 2019-2020.»

Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd, for perioden 2018–2019
Overordnede fokusområder
•

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

Tiltak

1.1
Tydelig profil
som
samfunnsaktør

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

1.1.1.1
Bidra i forbindelse med relevante stortingsmeldinger –
jf. Vedtak i Sak LS 2018.06 C.
1.1.1.2
Videreutvikle samarbeidet med KS.
1.1.1.3
Delta på aktuelle politiske og interessepolitiske
arenaer, identifisere interessenter og etablere
relevante nettverk.
1.1.1.4
Synliggjøre Norsk kulturskoleråd i den offentlige skoleog kulturdebatten.
1.1.1.5
Arbeide med politisk plattform for Norsk
kulturskoleråd – jf. vedtak i Sak LS 2018.06 H.

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

1.1.2.1
Videreutvikle arbeidet med visjonen kulturskole for alle
– jf. vedtak i Sak LS 2018.06 K.
1.1.2.2
Følge opp strategi 5.1 Kulturskolen og inkludering samt
innarbeide utenforskap som del av strategien – jf.
Vedtak i Sak LS 2018.06 L.

1.2
Tilgjengelig og
transparent
utviklingsaktør

1.3
Initierende og
koordinerende
rolle

1.2.1
Være en åpen og
tilgjengelig utviklingsog
interesseorganisasjon.

1.2.1.1
Arbeide for at organisasjonen i alle
kommunikasjonskanaler skal være enda mer åpen og
tilgjengelig.
1.2.1.2
Styrke synliggjøringen av kulturskolen og kulturskolene
– jf. vedtak i sak LS 2018.06 L.
1.2.1.3
Strømme landsting og landsstyremøter og andre
aktuelle interne arrangement.
1.2.1.4
Bruke digitale medier til å publisere gode eksempler på
metoder presentert på seminarer, debatter o.l.
(webinar, podcast m.m.).
1.2.1.5
Være en foretrukket samarbeidspartner for næringsliv

1.2.2
Bistå kommunene i
permanent
utviklingsarbeid
gjennom
veiledningsmetodikk.

1.2.2.1
Tilby veilederkorps til kommuner som ønsker dette.
1.2.2.2
Dele kunnskap og erfaringer gjennom arbeidet med
veilederkorpset i møter med andre kommuner.

1.3.1
Bistå i arbeidet med
forankring av
rammeplanen som
grunnlag for
kulturskoleutvikling.

1.3.1.1
Bistå kulturskoleledere i arbeidet med kommunalt
planarbeid.
1.3.1.2
Fokusere kulturskoleutvikling i det samiske
forvaltningsområdet gjennom dialog med Sametinget.
1.3.1.3
Arrangere regionale konferanser med rammeplanen
som fokusområde.

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling
Strategi 2020
2.1
Helhetlig syn på
den norske kunst
og
kulturopplæringen

Virksomhetsm
ål 2018-2019

Forslag til tiltak

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

2.1.1.1
Aktivt synliggjøre organisasjonens kompetanse og
fokusområder.
2.1.1.2
Utvikle en strategi innen virksomhetsmål 2.1.1.

2.1.2
Være en aktiv og
målrettet aktør inn
mot UH-sektor.

2.1.2.1
Opprette kompetansedialoger med UH-sektor.
2.1.2.2
Samarbeide med UH-sektor for relevant grunn-, etterog videreutdanning av kulturskolepedagoger og ledere.
2.1.2.3
Avholde Lederkonferansen i samarbeid med Norges
musikkhøgskole og KS.
2.1.2.4
Arbeide for faglig nettverksbygging mellom
kulturskolene, MDD, UH-sektor og andre relevante
aktører.

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

2.1.3.1
Opprette et nasjonalt fagråd tverrfaglig sammensatt
fra UH-sektor og praksisfeltet.
2.1.3.2
Utarbeide strategi for videre utvikling av fagplaner
knyttet til Rammeplan for kulturskolen – jf. vedtak i sak
LS 2018.06 A, D og I.
2.1.3.3
Videreutvikle Ungdommens musikkmesterskap med
regionalt fokus i samarbeid med Norges Musikkorps
Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges
musikkhøgskole.
2.1.3.4
Bidra til et gjennomgående planarbeid i kulturskole,
grunnskole og videregående skole.
2.1.3.5
Videreutvikle arbeidet med Kulturbarn 0–8 i samarbeid
med Kulturtanken og Nasjonalt senter for kunst og
kultur i opplæringen.
2.1.3.6
Utarbeide en strategi innen virksomhetsmål 2.1.3.

2.2.
Nyskapende,
kunnskaps- og
erfaringsdelende

2.2.1
Være en viktig
bidragsyter til
arbeidet med
kulturskolerelatert
forskning.

2.2.1.1
Utforme en helhetlig strategi for forskning og
utvikling i Norsk kulturskoleråd.
2.2.1.2
Bidra til forskning på egen praksis i kulturskolen i
samarbeid med UH-sektor.
2.2.1.3
Formidle relevant forskning.
2.2.1.4
Initiere praksisnær kulturskolerelatert forskning i
samarbeid med UH-sektor og ev. andre aktører.
2.2.1.5
Sluttføre arbeidet med en nordisk kunnskapsoversikt
over kulturskolerelatert forskning, samt
tilgjengeliggjøre denne for feltet.

2.3
Internasjonal
samarbeidsaktør

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

2.3.1.1
Delta på møtearenaer i regi av Europeisk
musikkskoleunion og Nordisk nettverk for
kulturskoleutvikling.
2.3.1.2
Bidra til kunnskapsdeling, erfaringsdeling, og vise til
gode praksiser.
2.3.1.3
Videreutvikle det nordiske samarbeidet innen
Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet
(KIL) i samarbeid med Kulturrådet.
2.3.1.4
Innlede et samarbeid med Barentsrådet/regionrådet
via sekretariatet i Kirkenes.

Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling

Strategi 2020
3.1
Enhetlig
organisasjon

Virksomhetsmål
2018-2019
3.1.1
Arbeide videre for å
styrke og utnytte
organisasjonens samlede
kompetanse.

Forslag til tiltak
3.1.1.1
Synliggjøre organisasjonens overordnede
virksomhetsmål.
3.1.1.2
Kvalitetssikre informasjons- og
kompetanseutveksling gjennom hensiktsmessige
møteplasser og oppfølging av intern FoU-strategi.

3.2.
Nasjonalt,
regionalt, og lokalt
samhandlende

3.1.2
Videreutvikle felles
politiske, administrative
og økonomiske system.

3.1.2.1
Definere hvilke plattformer og system
organisasjonens ansatte og valgte skal benytte og
med hvilken hensikt.
3.1.2.2
Utarbeide rutinebeskrivelser for opplæring og
brukerstøtte knyttet til organisasjonens digitale
plattformer og system.
3.1.2.3
Gjennomføre regelmessig økonomi-/regnskaps/systemopplæring og oppfølging.
3.1.2.4
Utarbeide opplæringsprogram for fylkes- og
regionstyrene.

3.1.3
Styrke
kommunikasjonsarbeidet
eksternt og internt på alle
nivå.

3.1.3.1
Styrke rutinene for gjensidig
informasjonsutveksling på alle nivå i
organisasjonen – administrativt og politisk.
3.1.3.2
Videreutvikle rutiner for informasjon til og fra
kommunene.

3.2.1
Øke organisasjonens
relevans som
kunnskapsorganisasjon.

3.2.1.1
Legge til rette for at alle ansatte tar ansvar for å
tilegne seg relevant kunnskap for
kompetanseutvikling innen egne
ansvarsområder.
3.2.1.2
Legge til rette for at ansatte og politisk valgte er
til stede på relevante kunnskapsarenaer.
3.2.1.3
Revidere rettledningsheftet for nye
kulturskoleledere – jf. vedtak i Sak LS 2018.06 E.
3.2.1.4
Utarbeide statistiske analyser i samarbeid med
aktuelle kompetansemiljø.

2.
Se 3.1.2.
Innføre felles arkiv, maler,
digitale plattformer,
struktur for deling.
3.3.
Høy kvalitet i
utviklingsarbeidet

3.3.1.
Inneha høy kompetanse
knyttet til
utviklingsarbeid.

3.3.1.1
Utarbeide kompetanseutviklingsplan for
organisasjonen.
3.3.1.2
Utarbeide tydelig innholdsbeskrivelse for alle
styreverv i organisasjonen.

3.3.2
Ha system for
egenvurdering, vurdering
av måloppnåelse og
evaluering.

3.3.2.1
Utarbeide et system og rutiner for regelmessig
egenvurdering.
3.3.2.2
Utarbeide spørringer for vurdering av
måloppnåelse i tråd med FoU-strategien.
3.3.2.3
Benytte ett, felles verktøy for evaluering av
utviklingsarbeid.

SAK 7 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER
Norsk kulturskoleråd – Rogaland er en fylkesavdeling av Norsk kulturskoleråd. Medlemskap i
andre organisasjoner blir tegnet av Norsk kulturskoleråd sentralt.

Styrets forslag til vedtak:
“Norsk kulturskoleråd – Rogaland tegner ikke medlemskap i andre organisasjoner i 2019 eller
2020.”

SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT
Viser til gjeldende kontingentordning i Norsk kulturskoleråd. Vedtektene åpner for lokal kontingent i
tillegg til den en i dag betaler inn til kulturskolerådet sentralt. Styret finner likevel ikke grunnlag for å
foreslå egen kontingent til fylkesavdelingen.

Styrets forslag til vedtak:
“Det blir ikke en egen fylkeskontingent for medlemskapet i Norsk kulturskoleråd – Rogaland i 2019 og
2020.”

SAK 9 BUDSJETT FOR PERIODEN
Bakgrunn for saken: Rammen for budsjett 2019 er basert på tidligere års forbruk. Sentralstyret
vedtok desember 2018 budsjettet for 2019 i tråd med økonomiplan vedtatt av landstinget for
perioden 2017-2020. Ledelsen i Norsk kulturskoleråd har ut ifra vedtatt rammebudsjett for
organisasjonen tildelt økonomisk ramme for fylker/regioner og nasjonale tiltak i tråd med de føringer
som gis ved tildeling av statlige midler.
Forslag til prioriteringer i budsjett 2019 for Norsk kulturskoleråd Rogaland legges fram til godkjenning
av årsmøtedelegatene. Budsjett 2020 vil basere seg på videre tildelinger av midler, organisasjonens
økonomi som helhet, sentralstyrets vedtak i desember 2019 for organisasjonens samlede budsjett
2020. Med forbehold om opprettholdelse av dagens økonomi, ber styret årsmøtedelegatene
delegere utarbeidelse av budsjett 2020 til styret i tråd med budsjett 2019 og nasjonale føringer.

Styrets forslag til vedtak:
“Styrets forslag til rammebudsjett for 2019 godkjennes av Årsmøtet. Årsmøtet delegerer til styret å
utarbeide budsjett 2020 i tråd med budsjett 2019 og nasjonale føringer.”

BUDSJETT FOR NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND 2019
KT NR

SUM /
År

KONTO

2019
Drift

Ledersamling Årsmøter

Lokale
plandager

Inntekter

3102
3103
3104
3105
3014
3900
3101
3024
3026

Medlemskontingenter
Statsbudsjettet Kap 225
post75
Kursinntekter
Deltakeravgifter
Annonseinntekter
Andre inntekter
Tilskudd
Produksjonsstøtte
Abonnement

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
25 000
0
0
0
0
0
0

0
70 000
0
0
0
0
0
0

0
40 000
0
0
0
0
0
0

Sum inntekter 286 500

0

25 000

70 000

40 000

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40 000

0

0

0

0

Leie lokaler
0
Leie av kontormaskiner/utstyr
0
Rekvisita
0
Kjøpte tjenester
50 000
Kontorkostander
1 500
Møter, kurs, oppdatering
135 000
Telefon
0
Porto
0
Prosjekttilskudd
0
Reiser diett med mer.
55 000
Gaver
5 000
Diverse kostnader
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0

Sum driftskostnader 246 500

0

25 000

70 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUM Kostnader 135 000

0

25 000

70 000

40 000

0

0

0

0

151 500
135 000
0
0
0
0
0

Lønnskostnader

5330
5092
5930
5401
5405

Styrehonorar
Påløpne feriepenger
Pensjonsforsikring
Arbeidsgiveravgift
Aga av feriepenger

40 000
0
0
0

Sum lønnskostnader
Driftskostnader

6300
6430
6560
6720
6800
6860
6900
6940
7700
7140
7420
7790
Finanskostander

7770

Finanskostander
Sum finanskostnader

Resultat

0

SAK 10 VALG
Sak 10.1.1-10.1.4:
Årsmøtet velger for kommende periode:

Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Sak 10.1.1 Leder
Sak 10.1.2 Nestleder
Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem
Fylkes-/regionstyret består av fra tre til sju medlemmer

Styrets forslag til vedtak:
“Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling til medlemmer til fylkes-regionstyret.”

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner
Sak 10.2.1 Leder
Sak 10.2.2 To medlemmer
Sak 10.2.3. Ett varamedlem

Styrets forslag til vedtak:
“Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling til medlemmer i valgkomiteen til fylkesregionstyret.”

Sak 10.3 Delegater til landstinget
Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. I fylker der
kulturskolerådet har regionavdeling skal regionleder representere ett av
fylkene.

Styrets forslag til vedtak:
“Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å velge delegater til landstinget.”

Tysvær, 30.01.19

Valgkomiteens innstilling til styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland 2019-2020

Kirsten Jæger Steffensen, styreleder
Anders Berglund, nestleder
Camilla Nordhagen-Moe, styremedlem
Hans Widerøe, styremedlem
Ragnvald Wernøe, styremedlem
Varamedlemmer for styret:
Anne Hestad Hem, 1. varamedlem
Svein Tengesdal. 2. varamedlem
Valgkomité:
Anne Hestad Hem (leder)
Stine Berrefjord
Vara for valgkomité:
Anne Kristine Andersen
Anne Hestad Hem
(Leder for valgkomiteen)

