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Velkommen! 

 

Alle delegater og observatører ønskes velkommen til  

årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Nordland! 

 

 

Vedlagt følger dokumentene. 

Årsmøtedokumentene og vedleggsdokumentene tas med på årsmøtet av delegater og observatører 

digitalt eller i papirform. Vi ber om at dokumentene lastes ned på forhånd. 

Lenker til vedleggsdokument ligger under innholdsfortegnelsen på side 4. 

 

Frammøte for delegater og observatører:  

Thon Hotel Nordlys, Bodø, torsdag 21.mars – seneste frammøte kl. 12:00.  

Fullmaktsbrev for delegatene fra hver kommune underskrevet av kommunal ledelse sendes på mail 

til rådgiver i god tid, senest mandag 18.mars. 

 

Rett etter årsmøtet, inviteres deltakerne til to foredrag med Erling Lien Barlindhaug fra KS. 

 

Plan for dagen: 

Lunsj  kl. 11:30  

Årsmøte  kl. 12:15 

Kaffepause kl. 14:15 *) 

To foredrag kl. 14:45 *) 

Slutt for dagen kl. 16:30  *) Veiledende tidspunkt 

 

To foredrag: «Kvalitet i kulturskolen» 

«Samarbeidsprosjekt Norsk kulturskoleråd – KS» 

 

 

Konstitueringsmøte 

Nytt fylkesstyre for Norsk kulturskoleråd - Nordland har konstitueringsmøte i etterkant av årsmøtet.   

 
 
Vel møtt! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen for Norsk kulturskoleråd – Nordland  

 
        
_________________________________    _______________________________ 
Elisabeth Ødegård, styreleder    Sigrun E. Fostad, rådgiver 
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 Landstinget 2016 – dokumentoversikt med lenker 
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http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/194/orig/2013_Strategi_2020.pdf
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/planhjelp/plan-pa-flere-sprak
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/skaarutvalgets-rapport
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget#landstinget2016
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret
http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4164/orig/Norsk%20kulturskolerads%20vedtekter.pdf
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Innledning 

Norsk kulturskoleråd er inne i en prosess med tilpasning til den nye kommune- og fylkesreformen i 

Norge. Dette innebærer at flere fylker og regioner i forbindelse med årsmøtene 2019 er i en 

sammenslåingsprosess. 

I 2017 hadde kulturskolerådet en sammenslutningsprosess hvor fylkesavdelinger/ regionavdelinger 

opphørte som selvstendige juridiske enheter.  

Enkelte saker på årsmøtene 2019 i fylker og regioner, vil avvike noe fra gjeldende vedtekter 2016, 

grunnet vedtak på Landsmøtet / Landstinget 2016 og sammenslåingsprosess i 2017 til én 

organisasjon og får innvirkning på sak 3 og sak 6: 

Sak 3 – Revidert regnskap for siste toårsperiode. 

Årsmøtene i 2019 skal behandle revidert regnskap for 2017 og 2018. 

 Revidert regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd er fremlagt og godkjent av Landsstyret 
2018. 

 Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av Sentralstyret i juni 
og forelegges Landsstyret i juni 2019 for vedtak. 
Vedlagt årsmøtedokumentene følger foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd - 
Nordland. 

 

Sak 6 – Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av Landsstyret. 

I tråd med vedtektene, vedtok Landsstyret 2018 virksomhetsmålene for 2018-2019. Høsten 2018 har 

det vært en prosess, etter vedtaket i Landsstyret, der 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. 

Landstingets delegater behandler i oktober 2020 sak om revidering av vedtektene. 
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Årsmøte 2019   

Saker til behandling 

Sak 1 Konstituering 

1.1 Godkjenning av fullmaktene 
1.2 Valg av representanter til tellekorps 
1.3 Valg av to møtedirigenter 
1.4 Valg av to referenter 
1.5 Godkjenning av innkalling 
1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
1.7 Godkjenning av dagsorden 
1.8 Valg av representanter til redaksjonskomite 
1.9 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. 
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Oversikt delegater og observatører  

Sak 1.1 Godkjenning av fullmaktene 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kommune         Navn Tittel 

Delegat nr/  

Observatør(X) Fullmakt 

1 Andøy Hanne Merete Paulsen Rektor  1  

2 Beiarn 
 

Kari-Marie Sandvik Stenmark 
 

Kommunalleder  
Oppvekst - Kultur 

 2 
  

3 Bodø Tore Tverbakk Skoleeier / leder  3  

4 Bodø Siri Jørgensen Inspektør  4  

5 Bodø Bård Ove Bergrabb Rektor  5  

6 Bodø Morten Hunstad Inspektør  6  

7 Fauske Ketil Hugaas Enhetsleder kultur og idrett  7  

8 Grane Åse Granmo Rektor  8  

9 Hamarøy Jan-Folke Sandnes Ordfører  9  

10 Hamarøy Johannes Fauchald Rektor 10  

11 Hemnes Elisabeth Ødegård Rektor 11  

12 Rana Kristine Rønning Rektor 12  

13 Rødøy Lyder Storhaug Rektor 13  

14 Saltdal Eva Ruth Spørck Virksomhetsleder kultur 14  

15 Saltdal Ole Bøhlerengen Rektor 15  

16 Steigen Torunn Baade Aalstad Rektor 16  

17 Sømna Marianne Stensland Rektor 17  

18 Sømna Eline Monsen Leder enhet kultur og velferd 18  

19 Vefsn Marit Thrana Rektor 19  

20 Øksnes Susanne Pettersen Rektor 20  

21 Øksnes Trond Ståle Mathisen Enhetsleder kultur og fritid 21  

      

      

      

      

22 KS Erling Lien Barlindhaug Avdelingsdirektør Foreleser  

23 KS Nord-Norge Per-Oskar Schjølberg Spesialrådgiver X  

24 Norsk 
kulturskoleråd Heidi Hesselberg Løken Nestleder Sentralstyret   

25 Norsk 
kulturskoleråd Sigrun Elise Fostad Rådgiver, Nordland   
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Sak 1 Konstituering 

Norsk kulturskoleråd – Nordland 

Torsdag 21. mars kl. 12:15 – 14:15 

 

 

Saksordfører sak 1.1 - 1.3  

Elisabeth Ødegård, styreleder Norsk kulturskoleråd – Nordland  

Fra sak 1.4 møtedirigenter 

 

1.1 Godkjenning av fullmaktene 

Norsk kulturskoleråd – Nordland sine medlemskommuner har meldt sine delegater til 

årsmøtet 2019. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet består av i alt 21 delegater med godkjente fullmakter. 

 

1.2 Valg av representanter til tellekorps 

Styrets forslag til vedtak: 

Marit Thrana, Vefsn kommune, og  

Åse Granmo, Grane kommune, velges til tellekorps. 

 

 

1.3 Valg av to møtedirigenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Trond Ståle Mathisen, Øksnes kommune, og 

Elisabeth Ødegård, Hemnes kommune, velges til møtedirigenter. 

 

1.4 Valg av to referenter 

Styrets forslag til vedtak: 

Tove Helen Bakkemo, Bodø, og 

Kristine Rønning, Rana kommune, velges til referenter. 
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1.5 Godkjenning av innkalling 
Innkalling til årsmøte Norsk kulturskoleråd - Nordland 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden. 

 

1.7 Godkjenning av dagsorden 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden. 

 

1.8 Valg av representanter til redaksjonskomite 

Styrets forslag til vedtak: 

Eva Ruth Spørck, Saltdal kommune, og  

Lyder Storhaug, Rødøy kommune, velges til redaksjonskomite. 

 

 

1.9 Valg av to protokollunderskrivere 

Styrets forslag til vedtak: 

Marianne Stensland, Sømna kommune, og  

Eline Monsen, Sømna kommune, velges til protokollunderskrivere. 

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6153/orig/2019%20%C3%85rsmote%20innkalling.pdf
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Sak 1.6 Forretningsorden 

 

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke årsmøtet fatter vedtak om annet 

Alle deltakere på årsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.5.3 
har kun valgte delegater til årsmøte stemmerett. 

Det er kun valgte delegater som har forslagsrett.  

Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass 
i salen. 

2. Dirigenten kan med årsmøtets 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 årsmøtet 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 i styremøte 2014-06, sept. 2014 
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Sak 2 Styrets beretning for siste periode  
 

Saksordfører politisk: Elisabeth Ødegård 

Ansvar administrasjon: Sigrun E. Fostad 

Styrets beretning for perioden mars 2017 – mars 2019 

Organisering 

Norsk kulturskoleråd er eid av kommunene. Organisasjonen består av et landsstyre, et sentralstyre, 

en administrasjon med hovedkontor i Trondheim og ansatte rundt om i landet, fylkes-/regions-styrer 

og rådgivere i hvert fylke/hver region. Av Nordlands 44 kommuner er 38 medlemmer i Norsk 

kulturskoleråd: 

Alstahaug (interkommunal m/Leirfjord), Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, 

Evenes (interkommunal m/Tjeldsund og Skånland i Troms), Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, 

Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord (interkommunal m/Alstahaug), Lurøy, Meløy, 

Moskenes, Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund 

(interkommunal m/Evenes og Skånland i Troms), Tysfjord, Vefsn, Vestvågøy, Vågan og Øksnes. 

 

Styret 

Leder Elisabeth Ødegård Hemnes 

Nestleder Hanne Merete Paulsen Andøy 

Styremedlem Susanne Pettersen Øksnes, permisjon fra 20.april 2018 

Styremedlem Tove Helen Bakkemo Bodø 

Styremedlem Kristine Rønning Rana 

1. varamedlem Marianne Stensland Sømna, tiltrådte styret fra 20.april 2018 

2. varamedlem Åse Granmo Grane 

 

Valgkomite 

Leder Marit Thrana Vefsn  

Medlem Anne Sofie Mentzen Alstadhaug og Leirfjord 

Medlem Camilla Orvik Brønnøy 

Varamedlem Ikke valgt for perioden 

 

 

Rådgiver 

Trond Ståle Mathisen var rådgiver i 50 % stilling ut 2017. 

40 % av utgiftene til stillingen dekkes av sentralleddet, de resterende 10 % av fylkesavdelingen.  

Fra 01.01.-31.07.18 ble Sigrun Fostad engasjert som rådgiver i 50 % stilling. Engasjementet ble 

forlenget ut året med 40 % stilling 01.08.-31.12.18. 

Stillingen ble lyst ut i oktober 2018. Det var 8 søkere til stillingen. Sigrun Fostad ble fast tilsatt som 

rådgiver i Nordland i 40 % stilling fra 1.januar 2019.  

 

I tråd med organisasjonens strategi- og styringsdokumenter har rådgivere i fylke/region ansvar for 

det enkelte fylke i samarbeid med fylkesstyret. Arbeidsoppgaver relatert til fylkesstyrets arbeid er 
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styresekretæroppgaver, økonomisk oppfølging og oppfølging av politisk plan sammen med styret. 

Rådgiver utfører medlemsservice overfor kommunene i eget fylke/region, blant annet arbeid med 

leder-/ lærernettverk opp mot U/H-sektor og kommunebesøk/-oppfølging. Rådgiver følger opp 

nasjonale satsinger regionalt, som per i dag er landstingsvedtak, virksomhetsplan, Norsk Tipping, 

Nordea, Ungdommens musikkmesterskap og Kulturskoledagene.  

 

 

Omorganisering i organisasjonen 

I løpet av perioden, har kulturskolerådet gjennomgått en omorganisering. Alle fast ansatte ble gitt 

mulighet til å levere interesse-søknad på jobbene i forhold til ny organisering. Ansatte i engasjement 

deltok ikke i denne prosessen. Det var ingen fast ansatte som søkte om å få jobben som rådgiver i 

Nordland. Stillingen ble derfor utlyst på et senere tidspunkt. Fra skolestart 2018 var organisasjonen i 

hovedsak operativ i ny organisering. Stillingsressursene er fordelt på områder slik: 

 

Rådgiver – basisressurs fylke/region   400 

Rådgiver – Digital utvikling       50 

Rådgiver – Veiledning      300 

Rådgiver – Statistisk analyse       10 

Rådgiver – Næring      170 

Rådgiver – Kommunikasjon      20 

Rådgiver – Politisk sekretariat     150 

Rådgiver – Merkantil       220 

Rådgiver – Kor Arti´ digital       50 

Rådgiver – Internasjonalt arbeid      10 

Rådgiver – Program- og prosjektarbeid    200 

Rådgiver – KS         50 

Leder – Forskning og utvikling     100 

Leder – Veiledning og rammeplanutvikling   100 

Ledelse       400 

Totalt                  2230 

 

 

Aktiviteter 

 

Styremøter 

På grunn av store avstander mellom styremedlemmene, samt for å spare inn på møteutgifter har 

fylkesavdelingen satset på møter via telefon, EasyMeeting, Skype og Messenger i stedet for fysiske 

møter. Det har i perioden vært avholdt 15 arbeids- og styremøter. 11 møter har vært avholdt via 

nettmedier, 4 har vært fysiske møter, alle i Bodø. 

 

AU (styreleder, nestleder og rådgiver) har hatt møter ved behov og styreleder og rådgiver har hatt 

jevnlig kontakt via telefon, Messenger, Skype og mail. 
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Møter i organisasjonen  

Begge rådgiverne har deltatt på ansattsamlinger. I tillegg har de deltatt på fylkesledersamling når 

rådgivere har vært invitert. 

 

Organisasjonen har hatt jevnlige/månedlige ansattmøter hvor rådgiver har deltatt.  

Etter omorganiseringen høsten 2018, har det blitt holdt egne møter for basis-rådgiverne. Rådgiver fra 

Nordland har deltatt på møtene når det har vært mulig.  

 

 

Styrets arbeid 

Styret har jobbet både med informasjon, medlemsmedvirkning og stor satsing inn mot 

Kulturskoledagene 2018. Styret har også hatt sterkt fokus på at flest mulig kommuner i Nordland 

skulle kunne delta i veiledningsordningen portefølje 2. 

Styret ferdigstilte virksomhetsplanen i januar 2018. Gjennomføringsgraden har vært forholdsvis høy. 

En del tiltak er godt ivaretatt og godt gjennomført. Styrets fokus har vært å få mer kommunikasjon 

til-fra kommunene og å kunne tilby en faglig møteplass hvor kompetanseheving, inspirasjon og 

motivasjon har stått i fokus.  

  

Styreleder har deltatt på Lederdagene i Oslo i 2017 og 2018 og på fylkesledersamlinger. 

Nestleder har deltatt på Landsstyremøtene i 2017 og 2018. 

Styreleder deltok på dialogkonferansen «Musikkbasert miljøbehandling og kulturskolens rolle» i 
Sandnessjøen 27. – 28. sept. 2018. Flere styremedlemmer, i sin rolle som rektorer, og rådgiver deltok 
også. 
 

 

 

Faglig utviklingsarbeid 

 

Veiledning om kulturskoleutvikling 

Veilederkorpset fulgte opp arbeidet som startet høsten 2016 i Sortland og Vestvågøy kommuner. 

Rådgiverne har deltatt på veiledningsbesøk og veiledningen ble avsluttet før sommeren 2018. 

Veiledning om kulturskoleutvikling – portefølje 2 ble lyst ut våren 2018. Innen søknadsfristen 

1.oktober kom det inn søknader fra 15 kommuner i Nordland. Dette gjorde Nordland til fylket med 

flest søkere i hele landet.  

Fra januar 2019 får 8 kommuner veiledning. Det er også gjort vedtak om at kommuner som søkte og 

ikke ble tildelt veiledning skal få noe oppfølging. I Nordland kan regionnettverkene være en god 

arena for dette arbeidet.   

 

Kommuner som får veiledning i portefølje 2:  

Bodø, Brønnøy, Fauske, Narvik, Rana, Saltdal, Sømna, Vefsn 

Kommuner som søkte og ikke ble tildelt veiledning i denne runden: 

Alstahaug, Ballangen, Hamarøy, Leirfjord, Nesna, Steigen, Vågan  
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Kulturskolekonferanser / rektorsamlinger 

I forbindelse med årsmøtet i 2017, ble det arrangert konferanse for retorene i fylket som hadde 

fokus på implementering av den nye rammeplanen. 

 

I 2018 ble tilbudet til rektorene flettet inn i programmet til Kulturskoledagene med to sesjoner som 

hadde fordypningstilbud som tema og hvordan dette kan realiseres i Nordland.  

 

 

Kulturskoledagene 2018 

I 2017 og første halvdel av 2018 var TEAM NORD operativt. Teamet bestod av rådgiverne i Nordland, 

Troms og Finnmark og Ingrid Almås i Fjordgata. Team nord var ansvarlig for planlegginga av 

Kulturskoledagene i nord og valgte å avholde to arrangementer. Kulturskoledagene ble arrangert på 

Gardermoen, i Molde, Størdal, Bergen og i nord i Tromsø (21.-22. august) og i Bodø (14.-15. 

november) 

 

Målgruppa for dagene var kulturskoleeiere, -ledere og pedagoger og hovedtema for dagene var  

●  Lærerrollen og profesjonen ●  Kvalitet i kulturskolen  ●  Kulturskole og inkludering 
 

Styret ønsket å støtte arrangementet både med stor egeninnsats i planlegging og gjennomføring, ved 

å bevilge tilskudd til foredragsholdere og ved å gi kr. 1.000 i støtte til alle deltakere fra Nordland.  

Det resulterte i godt oppmøte; til sammen deltok 100 personer på Kulturskoledagene i Nordland! 

 

Link til programmet: Program Kulturskoledagene Bodø 14.-15. november 2018 

 

 

Musikkbasert miljøbehandling – MMB  

MMB Helgeland er et tverretatlig samarbeid mellom kultur, helse og omsorg – der kulturskolen er en 

naturlig kompetanseleverandør i kraft av sin høyt kvalifiserte lærerstab og brede faglige kompetanse. 

Norsk Kulturskoleråd tillegges prosjektlederrollen som ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring. 

Et ressursnettverk med faglige bidragsytere er etablert og skal fungere gjennom hele perioden.  

 

Prosjektet fokuserer på de muligheter som kan åpenbares hvis en kobler sammen kulturskolens 

kompetanse inn mot helse og omsorg, psykisk helse og eldreomsorg. Det er tenkt at dette skal inngå 

som en del av kommunens helhetlige tjenesteproduksjon. 

 

6 kommuner fra Helgeland deltar; Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn. 

Så langt er det avholdt 2 erfaringsdelingssamlinger, 1 dialogkonferanse, 4 nettmøter. 

 

Nettverket vil etter hvert som det åpner seg nye muligheter, trekke inn andre bidragsytere. 

Kulturskoler som allerede har skaffet seg noe erfaring i dette tverretatlige samarbeidet, skal også 

involveres i formidling av hvordan mulighetene er for forankring av dette i den enkelte kommune. 

 

Tre av styrets medlemmer deltar som rektorer. Rådgiver har deltatt på de fleste møter og samlinger. 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5682/orig/2018%20Program%201.9.pdf
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Drømmestipendet. 

Det gjøres en flott jobb ute i kommunene med å nominere kandidater til drømmestipendet! Dette 

har ført til en økning av antall nominerte denne perioden sammenlignet med forrige periode. Med 

flere nominerte har det også vært en økning i antall nominerte som har fått tildelt Drømmestipend. 

Svært gledelig er det at en kandidat fra Nordland også fikk et drømmetreff, både i 2017 og i 2018! 

 

2017: 

Av 26 nominerte i Nordland ble det delt ut drømmestipend til 7 ungdommer fra 6 kommuner, i 

kategoriene musikk, visuell kunst, teater, skapende skriving og annet: 

 Pelle Bjørkheim Winsjansen, Sortland 

 Amalie Larsen, Rana 

 Sølvi Thomassen, Alstahaug 

 Karoline Langås, Sømna 

 THRILLVIA SFX, Bindal 

 Amalie Katharina Kummernes, Vefsn 

 Emil Larsson, Vefsn 

 

Styret og rådgiver fordelte representasjonen slik: Rana, Alstahaug og Sømna– Elisabeth Ødegård,  

Vefsn – Kristine, Bindal – Trond Ståle, Sortland – Gro Sørbø fra Norsk Tipping 

 

2018: 

Av 27 nominerte i Nordland ble det delt ut drømmestipend til 7 ungdommer fra 5 kommuner, i 

kategoriene skapende skriving, musikk, teater og visuell kunst: 

 Benedicte Røberg, Bodø 

 Even Andre Jonassen, Rana 

 Olaf Andreas Strand, Rana 

 Harald Georg Høyem Olsen, Gildeskål 

 Liam Reynolds, Gildeskål 

 Teater UNG, Vefsn 

 Linus Augustin Johnsen, Tjeldsund 

Styret fordelte representasjonen slik: Bodø – Tove Helen Bakkemo,  

Rana og Vefsn – Elisabeth Ødegård, Gildeskål –  

Pga møtekollisjon var ikke styret representert i Tjeldsund.  

 

I tillegg fikk en av våre vinnere fra 2017 og en fra 2018 tildelt det eksklusive DRØMMETREFFET!  

2017: Emil Larsson, skapende skriving – Drømmetreff med Joddski 

2018: Even Andre Jonassen, visuell kunst – Drømmetreff med Gøran Moya fra Up North 

 

2019: 

I 2019 er det 23 nominerte fra Nordland. 
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Annet 

 

Årets kulturskolekommune 

I 2017 var det ingen nominerte fra Nordland. Ås ble kåret til årets kulturskolekommune i 2017. 

I 2018 ble Sømna kommune nominert. Inderøy ble kåret til årets kulturskolekommune i 2018. 

 

 

Bistand til kulturskoler 

I perioden er det sendt ut nyhetsbrev og infomailer for å spre viktig og nyttig informasjon. 

Kulturskoler og organisasjoner som ønsker å nå ut til hele fylket har benyttet kulturskolerådet som 

informasjonskanal. Norsk kulturskoleråd – Nordland har egen facebookside. Her kan ansatte i 

kulturskolene og andre interesserte både få og dele informasjon. 

Rådgiver ønsker å være tilgjengelig for å hjelpe kulturskoler som trenger hjelp og rådgivning. Noen 

forespørsler er omfattende og kan ta tid å få avklart. Andre forespørsler er det mulig å gi rask 

tilbakemelding på. Det er svært gledelig at mange kommuner har tatt kontakt og har et aktivt forhold 

til kulturskolerådet – fortsett med det! 

  

 

For styret i Norsk kulturskoleråd – Nordland  

 

Elisabeth Ødegård 

Styreleder 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets beretning for perioden 2017-2018 til orientering. 
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Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 

Saksordfører politisk: Hanne Merete Paulsen 

Ansvar administrasjon: Gunn Otnes 

 

Bakgrunn for saken: 

Det vises til vedlagte regnskaper for 2017 og 2018. 

Kommentarer til regnskapet 2017 og 2018: 
I tråd med vedtektene behandlet Landsstyret 2018 revidert årsregnskap for 2017. 
Regnskapet ble godkjent. Se protokoll her. 
Årsmøtet forelegges årsregnskap 2018 for organisasjonen, der fylkes-/regionens regnskap 
inngår. Regnskapet revideres og legges fram for Landsstyremøtet 13.-14. juni 2018. 
Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 
2019. Landsstyremøtet behandler årsregnskapet og årsberetningen innen utgangen av juni i 
rapporteringsåret. 
Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, 
dvs. senest 31. juli 2019. 
 
Fylkesavdelingens økonomi i perioden: 
Styret har en nøktern drift med styremøter avholdt i hovedsak med ulike nettløsninger, som 
sparer reisekostnad. Styret har også hatt et klart fokus på å kunne tilby rikholdige 
Kulturskoledager høsten 2018 og bevilget midler både til foredragsholdere og direkte støtte 
til Nordlandkommunenes deltakere. Fylkesavdelingen har også fondsmidler til disposisjon.   

Driftsresultatet for Nordland viser i perioden et overskudd/underskudd på kr --------. Etter at 
det er tatt hensyn til finansinntekter og kostnader er det et årsresultat på kr ---------.  

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar revidert regnskap 2017 fra Landsmøtet juni 2018 til orientering. 

Årsmøtet tar foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd - Nordland til orientering. 

 

Saksdokument: 

Revidert og godkjent regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd og foreløpig årsregnskap 2018 

for Norsk kulturskoleråd – Nordland sidene 17-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
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REGNSKAP 2017 – NORDLAND  

 

  Perioden, Januar - Desember 

NOK Regnskap Budsjett Avvik Endring 

3101 Tilskudd  203 894  203 500   394 0,2% 

3105 Deltakeravgifter   15 000 - 15 000  
Salgsinntekter  203 894  218 500 - 14 606 -6,7% 

Sum driftsinntekter  203 894  218 500 - 14 606 -6,7% 

Bruttofortjeneste  203 894  218 500 - 14 606 -6,7% 

5001 Lønn til ansatte  135 952   135 952  
5002 Lønn / frikjøp - 178 694  - 178 694  
5092 Feriepenger  16 314   16 314  
5251 Gruppelivsforsikring  9 667   9 667  
5255 Motkonto gruppeliv - 9 667  - 9 667  
5330 Styrehonorar  15 000  30 000 - 15 000 -50,0% 

5800 Refusjoner fra NAV / sykepenger     

5895 Refusjon lønn andre     

Lønnskostnad - 11 427  30 000 - 41 427 - 

5401 Arbeidsgiveravgift  22 713   22 713  
5405 Avsatt arb.g.avg. av feriepenger  2 300   2 300  
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  25 013   25 013  
5930 Kollektiv pensjonsforsikring  3 529   3 529  
Andre personalkostnader  3 529   3 529  
Sum personalkostnader  17 115  30 000 - 12 885 -43,0% 

6300 Leie lokaler   5 000 - 5 000  
Kostnader lokaler   5 000 - 5 000  
6705 Regnskapshonorar - 19 319  10 000 - 29 319 - 

6720 Konsulenthonorar  34 879  65 000 - 30 121 -46,3% 

6790 Andre honorar  20 000   20 000  
Fremmede tjenester  35 560  75 000 - 39 440 -52,6% 

6800 Kontorrekvisita   2 000 - 2 000  
6860 Møter, kurs, oppdatering   400  70 000 - 69 600 -99,4% 

6862 Kostnader ved arrangement   370    370  
Kontorkostnad   770  72 000 - 71 230 -98,9% 

6900 Telefon   1 000 - 1 000  
Telefon, porto o.l.   1 000 - 1 000  
7100 Km.godtgjørelse,  oppg.pl.  3 186   3 186  
7140 Reise- og oppholdskostnader  77 262  35 000  42 262 120,7% 

7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,lav sats mva   865    865  
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig  3 249   3 249  
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig     

7161 Bespisning  9 255   9 255  
Kostnad og godtgjørelse for reiser  93 817  35 000  58 817 168,0% 

7770 Bank og kortgebyrer   998   500   497 99,5% 

Annen kostnad   998   500   497 99,5% 

Sum driftskostnader  131 144  188 500 - 57 356 -30,4% 
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Driftsresultat  55 635    55 635 - 

8050 Renteinntekter, bank    100 -  100  
Finansinntekter    100 -  100  
8150 Rentekostnader bank   112    112  
8155 Rentekostnad leverandører   635   100   535 534,9% 

Finanskostnader   746   100   646 646,6% 

Sum finans -  746   -  746   

Resultat før skatt  54 888    54 889 - 

Årsresultat  54 888    54 889 - 

8960 Årsresultat  54 888   54 888  
Overføringer og disponeringer  54 888   54 888  

 Egenkapital 2017        183 992 

 

 

 

FORELØPIG REGNSKAP 2018 – NORDLAND  

 

  Perioden, Januar - Desember 

NOK Regnskap Budsjett Avvik Endring 

3101 Tilskudd  201 299  203 500 - 2 201 -1,1% 

3105 Deltakeravgifter   5 000 - 5 000  
Salgsinntekter  201 299  208 500 - 7 201 -3,5% 

Sum driftsinntekter  201 299  208 500 - 7 201 -3,5% 

Bruttofortjeneste  201 299  208 500 - 7 201 -3,5% 

5001 Lønn til ansatte     

5002 Lønn / frikjøp     

5092 Feriepenger     

5251 Gruppelivsforsikring     

5255 Motkonto gruppeliv     

5330 Styrehonorar  25 500  30 000 - 4 500 -15,0% 

5800 Refusjoner fra NAV / sykepenger     

5895 Refusjon lønn andre     

Lønnskostnad  25 500  30 000 - 4 500 -15,0% 

5401 Arbeidsgiveravgift  3 632   3 632  
5405 Avsatt arb.g.avg. av feriepenger     

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  3 632   3 632  
5930 Kollektiv pensjonsforsikring     

Andre personalkostnader     

Sum personalkostnader  29 132  30 000 -  868 -2,9% 

6300 Leie lokaler  4 200  5 000 -  800 -16,0% 

Kostnader lokaler  4 200  5 000 -  800 -16,0% 

6430 Leie utstyr  1 000   1 000  
Leie maskiner, inventar o.l.  1 000   1 000  
6705 Regnskapshonorar     

6720 Konsulenthonorar   95 000 - 95 000  
6790 Andre honorar  8 000   8 000  
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Fremmede tjenester  8 000  95 000 - 87 000 -91,6% 

6800 Kontorrekvisita   2 000 - 2 000  
6860 Møter, kurs, oppdatering   40 000 - 40 000  
6862 Kostnader ved arrangement     

Kontorkostnad   42 000 - 42 000  
6900 Telefon   1 000 - 1 000  
Telefon, porto o.l.   1 000 - 1 000  
7100 Km.godtgjørelse,  oppg.pl.  2 233   2 233  
7140 Reise- og oppholdskostnader  223 179  35 000  188 179 537,7% 

7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,lav sats mva     

7150 Diettkostnad, oppgavepliktig   185    185  
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig     

7161 Bespisning  34 270   34 270  
Kostnad og godtgjørelse for reiser  259 867  35 000  224 867 642,5% 

7420 Gaver  2 755   2 755  
Kontingenter og gaver  2 755   2 755  
7770 Bank og kortgebyrer    500 -  500  
7775 Andre gebyr   90    90  
7790 Annen kostnad   510    510  
Annen kostnad   600   500   100 20,0% 

Sum driftskostnader  276 422  178 500  97 921 54,9% 

Driftsresultat - 104 254   - 104 254 - 

8050 Renteinntekter, bank     

Finansinntekter     

8150 Rentekostnader bank     

8155 Rentekostnad leverandører   497    497  
Finanskostnader   497    497  
Sum finans -  497   -  497   

Resultat før skatt - 104 751   - 104 751 - 

Årsresultat - 104 751   - 104 751 - 

8960 Årsresultat     

Overføringer og disponeringer     
 Egenkapital 2018        79 241  
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Sak 4 Saker som legges fram av styret 
 

Sak 4.1 Søkbare midler til regionale fagdager 

Saksordfører politisk: Kristine Rønning 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Bakgrunn for saken: 

Styret ønsker å støtte opp om arbeidet i de regionale nettverkene. Det er stadig etterspørsel etter 

søkbare midler som kan benyttes til kompetanseheving lokalt/regionalt. I 2019 arrangeres ikke 

Kulturskoledagene og det vil derfor passe godt med regionale tiltak i år. Kriteriene fra 2015-2016 

ligger til grunn for utarbeidelsen av disse søknadskriteriene. 

 

Midler til regionale fagdager innarbeides i budsjett 2019 ved budsjettregulering i etterkant av 

årsmøtene 2019. 

 

Søknadskriterier 

1. Fagdagene skal ha fokus på kulturskoleutvikling. 

2. Søknadsfrist 1.september. 

3. Inntil kroner 30.000 fordeles hvert år. Fylkesstyret vurderer størrelsen på tilskudd på 

grunnlag av antall innkomne søknader og faglig innhold/begrunnelse. 

Søknad skal inneholde budsjett og bør inneholde programforslag. 

4. Det oppfordres til regionalt samarbeid. 

5. Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. 

6. Rapporteringsfrist 20. juni påfølgende år. 

7. Søknadene behandles på styremøte i september/oktober. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar saken til orientering. 
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Sak 4.2 Ungdommens Musikkmesterskap – UMM  

Saksordfører politisk: Kristine Rønning 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Bakgrunn for saken: 

Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i framførelse av klassisk musikk for alle under 23 

år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps 

Forbund i samarbeid med Norges musikkhøgskole. 

Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt. Det er konkurranseklasser både for solister 

og kammermusikkgrupper i disiplinene piano, messinginstrumenter, treblåserinstrumenter, slagverk, 

fiolin/bratsj, cello/kontrabass, sang, gitar, åpen klasse (harpe, kirkeorgel og akkordeon) – nytt fra 

2018/2019 og kammermusikkgrupper. Arrangøren avgjør hvilke disipliner det til enhver tid skal 

inviteres til. 

UMM har egen nettside: http://umm.no/  

I nord har det de siste årene blitt arrangert Ungdommens musikkmesterskap i Tromsø. Styret i 

Nordland ønsker å bidra til at unge musikere får mulighet til å delta på UMM. Styret har vurdert om 

det skal holdes eget UMM i Nordland. Pr i dag ønsker ikke styret å foreslå å opprette eget UMM-

arrangement for Nordland, men heller støtte aktuelle deltakere i form av reisestøtte. Styret ønsker 

også å støtte opp om UMM ved å informere kulturskolene og oppfordre til deltagelse. 

I tråd med fylkesstyrets i Finnmark, foreslår Nordland en tredeling av reiseutgiftene slik: 

UMM / Norsk kulturskoleråd – Nordland / Lokal kulturskole eller egenandel    

UMM sentralt bekrefter at de kan bidra med reisestøtte slik som skissert. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Deltakere på UMM fra Nordland innvilges reisestøtte på en tredjedel av reiseutgiftene både til 

deltakelse på regionalt UMM og eventuelt også til deltakelse på nasjonalt UMM i Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://umm.no/
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Sak 5 Innkomne saker 
 

Det er ingen innkomne saker. 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Årsmøtet tar saken til orientering. 

 

 

 

Sak 6 Virksomhetsplan bygd på virksomhetsplanen vedtatt av landsstyret  
 

Saksordfører politisk: Elisabeth Ødegård 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Norsk kulturskoleråd sin strategiplan for 2017 – 2020 ble vedtatt på Landstinget, oktober 2016. 

«Strategiplan for Norsk kulturskoleråd 2017 – 2020» er en revidering av dokumentet «Strategi 

2020», vedtatt på Landsmøtet 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. 

 

I tråd med vedtatt strategiplan 2017 – 2020 og vedtatt virksomhetsplan 2018 – 2019 og vedtatte 

tiltak 2019, har styret utarbeidet forslag til regionale handlinger for Norsk kulturskoleråd – Nordland 

for perioden 2019 – 2020. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet godkjenner nasjonalt vedtatt Virksomhetsplan 2019-2020 og tiltak. 
Årsmøtet vedtar foreslåtte regionale handlinger 2019-2020 for Norsk kulturskoleråd – Nordland. 
 

2. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Nordland gir styret fullmakt til å gi Landsstyret innspill til 
virksomhetsplan for organisasjonen perioden 2019 - 2020 med utgangspunkt i Strategi 2020 og 
Norsk kulturskoleråd – Nordland sine regionale handlinger for perioden 2019 - 2020 godkjent i 
vedtak punkt 1. 

 

Saksdokument: 

Vedlegg til saken er «Strategi 2020», Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver», rammeplanen 

«Mangfold og fordypning» i lenken side 3 i innholdsfortegnelsen. 
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VP 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 2019 Regional handling 

Nordland 

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 skole- og 

kulturdebatten. 

1.1.1.5 

Arbeide med politisk 

plattform for Norsk 

kulturskoleråd – jf. vedtak 

i Sak LS 2018.06 H. 

1.1.1.1 

Gi uttalelser når det er 
aktuelt. 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.3 
Inngå samarbeidsavtaler 
med Norsk kulturskoleråd 
– Nordland og aktuelle 
interessenter. 
 

 

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.  
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 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. 

1.1.2.2 
Sette utenforskap på 
dagsorden i møte med 
regionene i perioden 
 
 
 

 

1.2  

Tilgjengelig og 

transparent 

utviklingsaktør 

1.2.1   
Være en åpen og 
tilgjengelig utviklings- 
og 
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  

1.2.1.1 

Legge alle 

styredokumenter åpent 

på kulturskoleradet.no og 

sende til kulturskoler/ 

kommuner pr. e-post. 

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. 

 

1.2.2.1 
Informere og oppfordre til 
deltagelse på «veiledning i 
kulturskoleutvikling» 
1.2.2.2 
Initiere erfaringsdeling 
hvor kommuner som 
deltar/har deltatt i 
«veiledning i 
kulturskoleutvikling» 
bidrar til økt fokus på et 
permanent 
utviklingsarbeid gjennom 



S i d e  | 25 

 

ÅRSMØTE 2019 NORSK KULTURSKOLERÅD – NORDLAND 
 

lederkonferanser og 
regionnettverk. 

1.3  

Initierende og 

koordinerende 

rolle 

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 kulturskole-

utvikling 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 Virksomhetsmål 

2018-2019 

Tiltak 2019 Regional handling 

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. 

2.1.1.1 

Aktivt synliggjøre 

organisasjonens 

kompetanse og 

fokusområder.  

2.1.1.2 

Utvikle en strategi innen 

virksomhetsmål 2.1.1. 

2.1.1.1 

Bidra til å gi temaet en 

plass i utarbeidelsen av 

politisk plattform. 

 

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-, etter- og 

videreutdanning av 

kulturskolepedagoger og 

ledere. 

2.1.2.3 

2.1.2.1 

Invitere Nord 

Universitet og 

kunstkultursenteret til å 

delta og/eller bidra på 

våre arrangementer. 
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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 
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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.  
 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 

Motivere kulturskoler i 

Nordland til å være 

aktive når muligheten 

for å bidra til 

kulturskolerelatert 

forskning byr seg. 

 

2.2.1.3 

Formidle aktuelt 
forskningsmateriale 
innenfor 
kulturskolerelatert 
forskning på 
ledersamlinger og via 
infoskriv.  
 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4. 

Støtte kulturskoler som 

deltar i Barentsprosjekt. 

 

Strategiområde 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-

2019 

Tiltak 2019 Regional handling 

3.1  

Enhetlig 

organisasjon 

3.1.1   

Arbeide videre for å 

styrke og utnytte 

organisasjonens 

samlede kompetanse. 

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. 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 

Bidra til å opprette 

flere og bedre digitale 

møteplasser. 

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 
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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 

kommunikasjonsarbeid

et 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 

Lage gode 
kommunikasjonsrutin
er i eget fylke.  

 

3.2.  

Nasjonalt, 

regionalt, og 

lokalt 

samhandlende 

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. 
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3.2.1.4 

Utarbeide statistiske 

analyser i samarbeid 

med aktuelle 

kompetansemiljø.  

3.2.2  
Innføre felles arkiv, 

maler, digitale 

plattformer, struktur for 

deling. 

Se 3.1.2.  

3.3.  

Høy kvalitet i 

utviklingsarbeide

t 

3.3.1.   

Inneha høy kompetanse 

knyttet til 

utviklingsarbeid.  

 

3.3.1.1 

Utarbeide 

kompetanseutviklingspla

n 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. 
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Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner 
 

Saksordfører politisk: Marianne Stensland 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Det er ingen innkomne forslag. Norsk kulturskoleråd – Nordland slutter seg til de medlemsskap, som 

Norsk kulturskoleråd har per i dag i nordisk og europeisk nettverk representert ved Europeisk 

Musikkskole Union (EMU)  og Nordisk Musikk- og kulturskoleunion (NMKU).  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Sak 8 Tilleggskontingent 

 
Saksordfører politisk: Marianne Stensland 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Styret fremmer ikke forslag til tilleggskontingent. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar saken til orientering.  

 

  

http://www.musicschoolunion.eu/
http://www.musicschoolunion.eu/
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Sak 9 Budsjett for 2019 og 2020 
 

Saksordfører politisk: Hanne Merete Paulsen 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

 

Bakgrunn for saken: 

Sentralstyret vedtok i desember 2018 budsjettet for 2019 i tråd med økonomiplan vedtatt av 

Landstinget for perioden 2017-2020. 

Ledelsen i Norsk kulturskoleråd har ut fra vedtatt rammebudsjettet 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 – Nordland 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: 

Budsjett for 2019 godkjennes av Årsmøtet. 

Årsmøtet delegerer til styret å utarbeide budsjett 2020 i tråd med budsjett 2019 og nasjonale 

føringer. 

 

Saksdokument: 

Forslag til budsjett 2019 for Norsk kulturskoleråd – Nordland side 33.  
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BUDSJETT 2019 

Norsk Kulturskoleråd - Nordland Organisasjonsnr.: 875627422 

Hele 2019   

  2019   

NOK Budsjett   

3101 Tilskudd  407 000  
3105 Deltakeravgifter  20 000  
Salgsinntekter  427 000  
Sum driftsinntekter  427 000   

Bruttofortjeneste  427 000   

Lønnskostnad  60 000  
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.   

Andre personalkostnader   

Sum personalkostnader  60 000   

Kostnader lokaler  10 000  
Leie maskiner, inventar o.l.   

6705 Regnskapshonorar  10 000  
6720 Konsulenthonorar  160 000  
6790 Andre honorar   

Fremmede tjenester  170 000  
6800 Kontorrekvisita  4 000  
6860 Møter, kurs, oppdatering  110 000  
6862 Kostnader ved arrangement   

Kontorkostnad  114 000  
6900 Telefon  2 000  
Telefon, porto o.l.  2 000  
Kostnad og godtgjørelse for reiser  70 000  
Kontingenter og gaver   

7770 Bank og kortgebyrer  1 000  
7775 Andre gebyr   

7790 Annen kostnad   

Annen kostnad  1 000  
Sum driftskostnader  367 000   

Driftsresultat     

Finansinntekter   100  
Finanskostnader   100  
Sum finans     

Resultat før skatt     

Årsresultat     

Overføringer og disponeringer   
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Sak 10 Årsmøtet velger for kommende periode 2019-2021: 

 

Saksordfører politisk: Kristine Rønning 

Ansvar administrasjon: Sigrun Fostad 

Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret 

 

Sak 10.1.1 Leder 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling: 

 

Elisabeth Ødegård, Hemnes kommune, velges som leder for  

Norsk kulturskoleråd – Nordland i perioden 2019 – 2021 

 

Sak 10.1.2 Nestleder 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling: 

 

NN velges som nestleder for 

Norsk kulturskoleråd – Nordland i perioden 2019 – 2021 

 

Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling: 

 

Franziska Vika, Vefsn kommune,  

Veronica Vangen Evensen, Sortland kommune, og  

Åshild Pettersen, Vefsn kommune,  

velges som styremedlemmer for Norsk kulturskoleråd – Nordland i perioden 2019 – 2021 

 

Sak 10.1.4 Første og andre varamedlem 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling: 

 

NN velges som 1.varamedlem for Norsk kulturskoleråd – Nordland 

i perioden 2019 -2021 

NN velges som 2.varamedlem for Norsk kulturskoleråd – Nordland  

i perioden 2019 -2021 
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Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner 

 

Alle kandidater er forespurte og har takket ja. 

Sak 10.2.1 Leder 

 

Styret fremmer følgende forslag: 

 

Marit Thrana, Vefsn kommune, velges som leder for valgkomiteen for  

Norsk kulturskoleråd – Nordland for perioden 2019-2021 

 

Sak 10.2.2 To medlemmer 

 

Styret fremmer følgende forslag: 

 

Rune Krutå, Vefsn Kommune, og 

NN 

 

velges som medlemmer i valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Nordland           

for perioden 2019-2021 

 

Sak 10.2.3 Ett varamedlem 

 

Styret fremmer følgende forslag: 

NN  

 

velges som varamedlem i valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Nordland          

for perioden 2019-2021 

 

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. 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling: 

 

Styret delegeres fullmakt til å velge utsendinger til Landstinget 2020. 

 

 


